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Resultados da Intel superam expectativas
A previsão de receita trimestral da Intel ficou acima das expectativas de
Wall Street, desafiando preocupações de que a crescente popularidade
de tablets e uma economia instável estão corroendo a demanda por
computadores pessoais.A Intel disse que a receita do atual trimestre
será de US$ 14,7 bilhões, com margem de erro de US$ 500 milhões
para cima ou para baixo. Em média, analistas previam que a receita do
atual trimestre totalizasse US$ 14,23 bilhões.
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China in Box muda
modelo de negócio

BEBIDAS

Lucro da
Coca-Cola
sobe 17%

Rede põe fim ao modelo exclusivo de entrega e abre restaurantes

Carlos Kaidei, vice-presidente
da Trend Foods: 100
lojas em cinco anos
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Mussnich,
diretor-geral:
lojas tinham
pouca afinidade
com o público

no país
importados, principalmente
dos Estados Unidos. O executivo disse que isso dificulta a
competitividade com as cafeterias do país, mas espera que
com a abertura das novas lojas haja ganho de escala e os
produtos importados passem
a responder por apenas 20%
do total até o final do próximo ano. ■ C.E.

Novo Modelo

A expectativa é que 70% da rede tenha salão com mesas. Com
a mudança de estratégia, a empresa espera que até 2016 as vendas com entrega em domicílio
tenham o mesmo peso da receita registrada com atendimento
no interior dos restaurantes. As
reformas das lojas começaram
em 2008, mas foi somente neste

ano que a China Box chegou ao
modelo atual que mistura delivery e restaurante, com a inauguração de sua unidade conceito, no bairro Moema, na zona
sul de São Paulo.
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Após quase 20 anos de foco em
vendas para entrega em domicílio, responsáveis por 80% de
seu faturamento, a China in Box
agora quer virar um restaurante
de verdade. A empresa está introduzindo salões e mesas em
suas unidades, para que os clientes possam ser atendidos por
garçons no próprio local. Outra
novidade é a abertura de sua primeira loja em shopping center.
O primeiro ponto de venda fora
das ruas será inaugurado em novembro no shopping Boulevard
Tatuapé, na capital paulista. “O
aumento da concorrência nos levou a ampliar nossa atuação para além do delivery", diz Carlos
Kaidei, vice-presidente da
Trend Foods, proprietária do
China in Box, Gendai, Brevità e
Owan. Em cinco anos, a companhia espera ter 100 lojas, de
aproximadamente 40 metros
quadrados cada uma, em shopping centers. Hoje a rede tem
152 pontos de venda, sendo que
a metade já foi convertida para
o modelo de restaurante.
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530 mil

chamadas telefônicas por mês

425 mil
pedidos por mês

R$ 120 mil

faturamento médio por loja
Fonte: empresa

Mercado

Apesar do crescimento de
16,5% do mercado de comida fora do lar em 2010, cujo faturamento foi R$ 75,1 bilhões, as empresas que atuam neste segmento, principalmente aquelas que
fazem entregas em domicílio,
tem uma série de desafios. O
principal deles passa pela própria entrega. “Agora sofremos
com a escassez de motoqueiros
e o custo da entrega começa a
pesar”, diz Kaidei.
Entregas

A escassez de mão de obra para
entrega fez com que a China in
Box buscasse alternativas e, se
antes, trabalhava com cooperativas de motoboys, hoje contra
colaboradores independentes
para não perder entregas. Célio Salles, presidente do conselho da Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes (Abrasel),
lembra que o Ministério Público
considera que as empresas que
trabalham com delivery não podem terceirizar motoqueiros,
pois as entregas fazem parte do
core business destas companhias. “A entrega é atualmente
o maior gargalo do segmento”,
diz Salles. ■ C.E.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 17

O lucro líquido da Coca-Cola
Company foi 17% maior no terceiro trimestre, de acordo com
informações divulgadas ontem
pela empresa. Companhia registra lucro líquido de US$ 2,75 bilhões no terceiro trimestre deste ano; receita líquida avança
45%, para US$ 12,248 bilhões,
com crescimento de 5% no volume de vendas.
O mercado de bebidas gasosas segue alimentando expectativas para a empresa, com um
crescimento de 3% em todo o
mundo. O maior avanço veio na
Índia onde as bebidas com gás
avançaram 17% no período. Entre as bebidas sem gás, o crescimento global de volume foi de
9% no período.

Coca-Cola ganha
novo concorrente
no mercado de
sucos com entrada
da Danone neste
segmento
O destaque fica para a linha
de sucos Minute Maid, que avançou 20%. No mercado de água,
o avanço de volume da Coca-Cola Company foi de 11% “Estamos satisfeitos com o resultado
do terceiro trimestre. Pelo sexto trimestre consecutivo, entregamos uma performance em linha ou superior às nossas metas
de longo prazo. Vale ressaltar
que chegamos a esses números
em uma fase de volatilidade dos
mercados, o que é uma prova da
clareza e do foco da nossa visão,
força de marca e sólida execução”, diz o comunicado divulgado pela empresa ontem.
Mas pelo menos na área de sucos a Coca-Cola tem nova companhia. A Danone acaba de lançar a linha Activia Néctar- mix
de suco de frutas e fibras desenvolvido pela própria companhia francesa.
Concorrência

O novo produto da Danone, lançado nesta semana faz parte da estratégia de diversificação da empresa. “A iniciativa reflete a importância do mercado brasileiro
para o Grupo Danone. O país é
pioneiro e liderou o desenvolvimento e a implementação do projeto de expansão da linha Activia”, destaca Cesar Tavares, gerente de marketing da Danone. ■

