
SHELL EM NÚMEROS

Rede de postos de combustíveis 
concentra ações da Raízen 
junto aos consumidores
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R$ 145 milhões 
de investimento em ações 

de marketing em 2012

250 mil 
clientes é a expectativa com o Cartão 

Shell para este ano

4,5 mil 
postos de combustíveis mantém a rede 

de distribuição no país

300
novos postos é a expansão pretendida 

para esse ano

260 mil
litros de combustíveis é a média de 

venda por mês posto ao mês

1.500
pontos Esso ao todo passarão a ser 

Shell até o final de 2012

Próxima de completar um ano
de atuação, a Raízen quer refor-
çar a marca Shell junto aos consu-
midores com uma série de ações
de marketing ao longo de 2012
que consumirão investimentos
de R$ 145 milhões, verba 50%
maior que a do ano passado. O in-
cremento ganha importância
por ocorrer em um período em
que a empresa está revisando as
metas anunciadas em 2011 por
conta da última safra que ficou
abaixo do esperado. O fato levou
a Raízen a baixar a expectativa
de moer 100 milhões de tonela-
das de cana de açúcar ao ano pa-
ra 80 milhões de toneladas, que-
da que deve atingir negativamen-
te outras áreas da companhia.

Além de iniciativas nos pos-
tos de combustíveis que visam
aproximar a marca dos clientes,
a companhia expande sua estra-
tégia com o automobilismo ten-
do a Shell como parceira da cate-
goria Stock Car. Na competi-
ção, a empresa será a fornecedo-
ra oficial de etanol para todos os
competidores e terá também
uma equipe própria denomina-
da Shell Racing cujo lançamen-
to está previsto para hoje.

“Fazer parte da categoria é
uma certificação da qualidade de
nossos produtos e também nos
ajuda a desenvolver novos pro-
dutos”, afirma Leonardo Lin-
den, diretor de marketing e estra-
tégia de negócios da Raízen, para
quem a Shell “estava distante do
automobilismo brasileiro”. Já na
Fórmula 1, a marca de combustí-
veis mantém há 65 anos uma par-
ceria com a escuderia Ferrari.

Fora das pistas, a Raízen fide-
lizar os cerca de dois milhões de
clientes diários nos postos da re-
de de combustível com o recém-
lançado Cartão Shell, que tem
como parceiro o banco Santan-
der. A expectativa é que 250 mil
clientes tenham o cartão até o fi-
nal desse ano. “O grande apelo
desse lançamento é o desconto
direto de até 4% na fatura e não
na transferência para milhas ou
pontos”, diz Linden, citando as
vantagens da iniciativa em rela-
ção à concorrente Ultra, que

tem o Cartão Ipiranga utilizado
em sua rede de distribuição.

Expansão pelo país
Atualmente com 4,5 mil postos
de combustíveis, a Raízen pre-
tende levar a marca Shell para
outros 300 pontos de venda es-
palhados pelas regiões Centro-
Oeste e Sul do país, praças em
que a companhia afirma ter os
maiores potenciais de cresci-
mento na área. “São mercados
em desenvolvimento e que aju-
darão a empresa a ter uma distri-
buição mais uniforme pelo
país”, comenta o executivo. Se-
gundo dados da Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP), a Raízen
é hoje a terceira maior distribui-
dora de combustíveis com 19%
de participação de mercado.

Além dos novos pontos de
venda, a empresa pretende fina-
lizar esse ano a substituição dos
últimos 500 postos da marca Es-
so pela Shell, que somará ao to-
do 1500 novos locais para sua re-
de de distribuição. ■

A Arcos Dorados, franquia lati-
no-americana da rede de fast
food McDonald's, divulgou on-
tem o crescimento de 21,2% em
2011 ante o ano anterior, com o
faturamento de US$ 3,6 bi-
lhões. Metade da receita saiu do
Brasil, onde a rede registrou o
crescimento de 13% no ano pas-
sado ante 2010. No trimestre, o
resultado foi considerado leve-
mente abaixo do esperado pelo
mercado e previu uma desacele-
ração de vendas em 2012.

Segundo Enzo Donna, dire-
tor da ECD, consultoria do se-
tor de alimentação, o McDo-
nald’s acompanhou o cresci-
mento do setor de franquias de
fast food no Brasil, que regis-
tou alta de 15% em 2011, mas
deve ficar atento à concorrên-
cia, já que as grandes empresas
do segmento estão se agitan-
do. “Redes como Burger King
e Subway têm planos agressi-
vos de expansão em número
de lojas no país”, diz.

O McDonald’s, apesar da for-
te presença na região sudeste,
que é responsável por 70% da
área de sanduíches ganha com-
petidores de peso. De um lado,
o Burger King, que chegou ao
país em 2004 e hoje conta com
141 lojas, número que pratica-
mente dobrou de 2010 para o
ano passado e deve abrir 60 lo-
jas este ano. Por outro, o
Subway, que chega com nova
proposta de conteúdo voltado à
linha light e tem cerca de 700
restaurantes no país.

Segundo o especialista, a ten-
dência é que as redes de alimen-
tação coloquem seus holofotes
no Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, regiões que ainda não es-
tão “saturadas” de franquias
do setor.

A rede americana Bob’s, que
fechou 2010 com 747 lojas, tam-
bém segue a tendência, mas fo-
ca lojas em cidades menores,
com população de 50 mil habi-
tantes. “Além disso o Bob’s tam-
bém está reformulando o cardá-
pio e deve ter novidades nos
próximos meses”, diz Donna.

No McDonld’s, um dos desta-
ques foi a redução de sódio e
gordura de diversos produtos.
A companhia também ressaltou
o lançamento do novo McLan-
che Feliz para as crianças, com
porção de frutas, e a criação da
opção de salada nas combina-
ções oferecidas aos adultos. ■
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Geratherminveste US$ 5 milhões
e instala fábricano Brasil
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CalvinKlein anuncia recompra
de suas licenças na Europa
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Raízen enche o tanque
da Shell com R$ 145 mi
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McDonald’s cresce
13% no Brasil
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Receita brasileira da Arcos
Dourados, franquia
latino-americana, foi de US$ 1,8 bi

A Geratherm, fabricante alemã de equipamentos de saúde, inaugura
neste mês uma fábrica em Diadema (SP), onde serão produzidos 250
mil monitores de pressão, além de 1,5 milhão de termômetros em 2012.
O investimento soma US$ 5 milhões, incluindo a implantação da linha
de montagem, de um departamento de P&D e em ações sobre o uso
dos aparelhos. Com a produção local, os preços devem cair até 25%.

A PVH, dona das marcas Calvin Klein e Tommy Hilfilger, irá readquirir
os direitos sobre suas marcas no continente europeu. Atualmente, os
produtos estão licenciados para o Grupo Warnaco. O objetivo é iniciar
o processo de consolidação da marca na Europa até 2013. A empresa
espera que a marca Calvin Klein consiga alcançar US$ 500 milhões em
vendas no continente no prazo máximo de 7 anos.

Com alta de 50% sobre 2011, verba inserida em ações de marketing para
a marca terá o automobilismo como principal plataforma na comunicação
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MCDONALD'S NO BRASIL

Receita da rede americana   
de fast food cresceu 13%   
no país, em US$ milhões

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.




