
O Estaleiro Atlântico Sul (EAS),
pertencente aos grupos Camar-
go Corrêa e Queiróz Galvão,
anunciou ontem troca de co-
mando. O engenheiro Otoniel
Silva Reis, que ocupava o cargo
de diretor-executivo demerca-
do privado e óleo e gás na hol-

ding Queiróz Galvão, assumiu a
presidência da companhia, loca-
lizada no Complexo Industrial
Portuário de Suape (PE).
O executivo chega à empresa

em um momento conturbado.
Recentemente, a coreana Sam-
sung Heavy Industries, que de-
tinha 6% de participação, ven-
deu sua fatia na empresa. Os ou-
tros dois sócios, que ficaram
com 50% cada um do negócio,

passarama buscar umnovo par-
ceiro para o EAS, entre eles a ja-
ponesa Mitsui.
Reis assume o cargo deixado

por Agostinho Serafim Júnior,
que estava na presidência do es-
taleiro há cerca de um ano e não
tinha larga experiência nos seg-
mento. Segundo uma fonte liga-
da ao setor naval, a administra-
ção de Serafim foi conturbada,
em meio a grandes mudanças

de gestão, e semmuito êxito. Se-
gundo nota do EAS, Serafim Jú-
nior “retorna à holding para as-
sumir novos desafios”.

Perfil
Engenheiro elétrico por forma-
ção, o mineiro Otoniel Silva
Reis tem mais de três décadas
de carreira e acumula experiên-
cia no setor de óleo e gás. Este-
ve à frente, em várias empre-

sas, de projetos desenvolvidos
para a Petrobras, inclusive no
exterior. No Brasil, atuou tam-
bém como diretor de projetos
do estaleiro Keppel Fels e inte-
gra o Conselho de Administra-
ção da Quip.
Reis terá o desafio de entre-

gar, a tempo, uma extensa car-
teira de encomendas que so-
mamaproximadamente R$ 8 bi-
lhões. ■ E.P.

Oano de 2011 foi bastante inten-
so para os executivos do Outba-
ck no Brasil. A cada dois meses,
uma nova unidade da rede ame-
ricana era inaugurada por aqui.
Para este ano, quando a rede
completa 15 anos no país, ao in-
vés de sossego, a empresa quer
manter o ritmo de inaugurações
e explorar novosmercados. Ho-
je à noite a rede abre sua primei-
ra loja em Florianópolis. Com a
unidade, serão 35 restaurantes
espalhados por 10 estados.
No último ano, Salim Ma-

roun, presidente da rede no Bra-
sil, adotou a estratégia de conso-
lidar a presença nos mercados
onde já tinha forte presença, so-
bretudo a região da Grande São
Paulo. Para 2012, é esperado que
a empresa repita o movimento
feito entre 2008 e 2010, quando
aportou emnovosmercados, co-
mo Curitiba e Salvador. Mas,
tão secreto quando o tempero
de suas costelinhas de porco, a
empresa guarda a sete chaves a
localização e o número de no-
vas lojas planejadas para 2012.
A estratégia de expansão do

Outback é diferente da maioria
dos concorrentes do setor. To-
das as unidades são próprias e
contam com um sócio-gerente,
em muitos casos ex-funcioná-
rios, que investe cerca de R$ 60
mil e recebe um salário, para
que possa se dedicar demaneira
exclusiva à empresa.
Para acompanhar o ritmo de

crescimento, a empresa inves-
tiu no departamento de marke-

ting. Emmarço deste ano, o exe-
cutivo Antonio Marchese, vin-
do doMcDonald’s, assumiu a di-
retoria de marketing do Outba-
ck no Brasil.

Direto do concorrente
Será função de Marchese co-
mandar os esforços de divulga-
ção da companhia nos novos
mercados abertos aos longo
deste ano. “Investiremos mui-
to em redes sociais, onde so-

mos muito citados”, afirma.
O momento econômico tor-

na o investimento do Outback
na expansão muito propício. O
aumento da renda tem feito o
conceito de casual dinning, que
tem um ambiente mais descon-
traído, se consolidar no país.
“O brasileiro está viajando
mais para o exterior e, emmui-
tos casos, tem seu primeiro con-
tato com o modelo do Outback
lá fora”, afirma Enzo Donna,

consultor da ECD Food Service.
Entre as redes que adotam o

modelo de casual dinning no
país, o Outback é a maior, tanto
em número de lojas como em
penetração. Seus maiores con-
correntes por aqui são o tam-
bém americano Apple Bees e o
brasileiro América.
Se por um lado é uma oportu-

nidade, o baixo número de re-
des de casual dinning no Brasil
traz alguns desafios para o Out-

back. “O desconhecimento do
conceito nos faz ter que enfren-
tar uma concorrênciamuito for-
te dos restaurantes de fast
food”, diz Marchese. Para con-
tornar a situação, o executivo
acredita que a melhor saída seja
investir cada vezmais na divul-
gação do conceito de “experiên-
cia”. “Não podemos falar de pre-
ço,mas de custo-benefício, am-
biente e qualidade”, diz.
O sucesso da operação brasi-

leira do Outback, que tem algu-
mas das lojas mais rentáveis da
rede em todo omundo, incenti-
va a matriz a procurar novos
mercados na região. Entre os
principais alvos da companhia
para investir nos próximos anos
estão os vizinhos Argentina,
Chile, Colômbia e Peru. ■
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Estaleiro Atlântico Sul anuncia troca de comando

Commais brasileiros lá fora,
Outback cresce aqui dentro

Otoniel Silva Reis, ex-diretor
de óleo e gás da Queiróz Galvão,
assume presidência da empresa

Embalada pelo crescimento da renda e da nossa economia, rede americana de ‘casual dinning’ investe na
abertura de novas unidades no país. Restaurantes daqui estão entre os mais lucrativos da rede no mundo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




