
No Brasil desde 2004, o Burger
King estreia hoje uma campa-
nha publicitária que apela aos
sentidos para aumentar a circu-
lação de clientes em seus restau-
rantes. Com o mote “grelhado
no fogo como churrasco”, a es-
tratégia visa dar sequência ao
processo de construção da mar-
ca no país, diz Ariel Grunkraut,
diretor de marketing da rede de
lanchonetes no Brasil. “Tem
muita gente que nunca experi-
mentou nosso sanduíche e que
desconhece nosso processo de
produção. O objetivo é mostrar
que nosso produto tem sabor de
comida de verdade, portanto é
diferente dos outros”, diz.

Se não vence pela numerosa
presença física apresentada por
seu maior rival, o McDonald´s,
que só de restaurantes tem 616
unidades ante os 146 pontos de
venda do Burger King, ao me-
nos o dono do hambúrguer gre-
lhado tenta vencer pelo sabor.

O Brasil também está fora do
ranking das maiores operações
do grupo no mundo. “Grande
parte do resultado mundial do
Burger King vem dos Estados

Unidos. Mas, em alguns anos,
deveremos ter um papel de rele-
vância no mundo”, garante.

Fortalecer a marca no país é
mandatório para o Burger King,
reconhecidamente famoso por
atrair principalmente os homens
aos seus restaurantes, enquanto
o McDonald´s costuma ser mais
frequentado por famílias. “O que
ocorre é que o homem foi o pri-
meiro a nos adotar dado o sabor
diferenciado do hambúrguer. O
homem busca qualidade, mas es-
tamos ampliando nosso alvo pa-
ra crianças e mulheres.” ■

O GP Investimentos quer entrar
no mercado farmacêutico. O
fundo de private equity apresen-
tou proposta para a compra da
Big Ben, uma das maiores redes
de farmácias da região Norte.
Mas a negociação não vai ser fá-
cil para o GP, já que família
Aguilera, dona das 144 droga-
rias em questão, também rece-
beu proposta do BTG Pactual,
ao mesmo tempo que está sen-
do cortejada pela Extrafarma,
sua principal concorrente.

O diretor financeiro da Big
Ben, João Jorge Farias, não con-
firma as informações, mas diz
que a escolha do novo parceiro
deve ser tomada em breve. “Es-
tamos em processo de due dili-
gence. Decidiremos em 90
dias”, disse ao BRASIL ECONÔMICO.
Em agosto deste ano, a Big Ben
contratou o Credit Suisse para
procurar um comprador ou só-
cio. Em meio a várias fusões e
aquisições realizadas no segmen-
to, está claro para a família Agui-
lera que será difícil sobreviver so-
zinha neste concorrido mercado.

Momento decisivo
Apesar de estar com as propos-
tas do BTG e do GP em mãos, no
momento a Big Ben negocia ape-
nas com a Extrafarma. Um execu-
tivo próximo às duas empresas
afirma que enquanto não chega-
rem a uma decisão, mesmo que
seja para não fazer negócio, ne-
nhuma delas pode retomar con-
versas com as gestoras de ivesti-
mentos. A Big Ben teria recebido
propostas entre R$ 400 milhões
e R$ 600 milhões.

Se Big Ben e Extrafarma não
se entenderem, o caminho fica
aberto para o GP, que faria sua
estreia no segmento de farmá-
cias. Já o BTG, por meio da Bra-
zil Pharma, deixaria seu portfó-
lio ainda mais robusto. O ban-
co é dono das redes Farmais,
Mais Econômica, Farmácias
Guararapes e Drogarias Rosário
Distrital. Para a Extrafarma, fe-
char um acordo com sua princi-
pal concorrente também é vi-

tal para continuar competitiva.
Atualmente, a varejista possui
175 unidades espalhadas pelos
estados do Pará, Amapá, Cea-
rá, Maranhão e Piauí.

Consolidações
O varejo de medicamentos está
em ebulição. A mais recente ne-
gociação se deu entre a carioca
Pacheco e Drogaria São Paulo
que, em agosto deste ano, for-
maram uma companhia de R$
4,4 bilhões e 691 unidades. Mes-
mo fortalecida com a compra
do Drogão, feita em julho de
2010, a Drogaria São Paulo não
conseguiu ficar com o controle
da nova empresa . Porém, este
não parece ter sido motivo de
preocupação para os acionistas
da rede de farmácias paulista,
pois a fusão com a companhia
carioca tirou a liderança de Dro-
gasil e Raia, que haviam se unifi-
cado um mês antes.

O mercado deve assistir a no-
vas negociações no segmento,
mas mesmo assim o varejo de
medicamentos ainda deve se
manter bastante pulverizado.
As cinco maiores redes de far-
mácias do país são responsáveis
por 25% das vendas, segundo a
consultoria Alvarez & Marsal.

Em 2010, as empresas ligadas
à Associação Brasileira de Redes
de Farmácias e Drogarias (Abra-
farma) somaram vendas de R$
17 bilhões, crescimento de 18%
na comparação com 2009. As re-
des associadas à entidade res-
pondem por 36% do faturamen-
to deste mercado que movimen-
ta cerca de R$ 40 bilhões anuais.

Atualmente, os não-medica-
mentos, principalmente os der-
mocosméticos, ganham cada
vez mais importância nas gôn-
dolas das farmácias. ■

146
é o número de pontos de venda
em operação no Brasil. A rede
desembarcou no país em 2004 e
hoje se encontra em 15 estados.

1413
é o número de pontos de venda
no país, incluindo quiosques e
McCafé. Só de restaurantes a
rede contabiliza 616.
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Inundação na Tailândia faz Honda cortar
produção pela metade nos EUA e Canadá

Burger King apela
aos sentidos para
aumentar vendas

BURGERKING

INTERNET

Netflix amplia contrato de licença para
transmitir programação da ABC e Disney
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GP entra na disputa
pela rede BigBen

Rede americana estreia campanha hoje para
aumentar experimentação nas 146 lojas

A Honda cortará temporariamente a produção em suas seis fábricas
nos EUA e Canadá devido à escassez de peças decorrente da inundação
na Tailândia. A produção cairá quase pela metade dos níveis
originalmente planejados para esta época. As fábricas da Honda na
América do Norte recebem “algumas peças eletrônicas fundamentais”
da Tailândia e de outras regiões, disse a montadora em comunicado.

Cadeia de farmácias do Norte do país também recebeu propostas de
compra do BTG e do grupo Extrafarma; venda deve sair em 90 dias

A Netflix ampliou seu acordo de licença com a ABC Television Group,
uma divisão da Walt Disney, para continuar a transmitir programas de
TV por meio da Internet. Com a ampliação do atual contrato de licença,
a Netflix também irá adicionar novos episódios de TV a partir da
ABC Studios, Disney Channel e ABC Family à sua biblioteca existente.
A Netflix oferecerá uma série de programas da Disney Channel.

PONTOSDEVENDAREMÉDIOS

3,3 mil
drogarias estão em operação
no Brasil. As cinco mais
redes do segmento são
responsáveis por 25% do
varejo farmacêutico brasileiro.

Brasil aindatempoucopeso
nasoperaçõesmundial

daredede fast food

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

72%
é a participação dos
medicamentos nas vendas
das farmácias. As demais
categorias respondem
por 28,1% do faturamento.

POR QUE TODOS 
QUEREM A BIG BEM?

Os atrativos de uma das maiores 
redes de farmácias da Região Norte

NÚMERO DE LOJAS 

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

FATURAMENTO EM 2011

INVESTIMENTO EM EXPANSÃO 
NESTE ANO 

144

1

R$ 850 MILHÕES*

R$ 24 MILHÕES

Fonte: empresa    *Projeção
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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