
Encarar a competição com o
McDonald’s nunca foi fácil para
o Burger King. Nos últimos
anos, porém, o quadro tem sido
um pouco mais complicado. As
vendas nos Estados Unidos, on-
de estãomais de 60%das unida-
des da rede, tem caído ano a
ano. Em 2011, a redução foi de
3,4% naquele mercado e de 6%
em todo o mundo.
Emmeio a esse cenário, a em-

presa se viu na obrigação de bus-
car ajuda para voltar a crescer.
Um dos últimos movimentos
nesse sentido ocorreu em abril,
quando o fundo de investimen-
tos inglês Justice comprou por
US$ 1,4 bilhão uma participa-
ção de 29%na empresa. Para fe-
char o acordo, o Justice solici-
tou que fosse o capital da empre-
sa fosse reaberto, realizado on-
tem na Bolsa de Nova York.
A decisão de transformar o

Burger King em uma compa-
nhia de capital fechado foi toma-
da em 2010, quando a empresa
foi adquirida pelo fundo 3G Ca-
pital, dos sócios brasileiros Jor-
ge Paulo Lemann, Marcel Telles
e Carlos Alberto Sucupira, que
controlam a Ambev. “Quando o
3G decidiu fechar o capital do
Burger King foi uma surpresa
negativa para o mercado, que
não viamotivos para isso”, afir-
ma Peter Saleh, analista do se-
tor de restaurantes do Telsey
Advisory Group, de Nova York.

Na opinião do analista, as
mudanças feitas pelo 3G desde
que assumiu o comando da em-
presa ainda não são grandes o
suficientes para que ela retome
o fôlego de crescimento e consi-
ga se posicionar como maior
competidora do McDonald’s
em todo o mundo. “Por en-
quanto, as medidas tomadas
por eles são importantes, mas
não o bastante para trazer o im-
pacto desejado”, afirma Saleh.
Entre os destaques estão a refor-
ma de lojas, mudanças no car-
dápio e no marketing e cortes
de custo, o que ajudou a aumen-
tar o lucro da companhia, ape-
sar da queda nas vendas. “São
medidas que os McDonald’s to-
mou anos antes.” No mercado
externo, maior dificuldade do
Burger King, as atenções da em-
presa têm se concentrado na
China. “Desde a chegada do
3G, o Burger King procuraman-
ter uma postura mais agressiva
no país”, diz o analista. No últi-
mo ano, as vendas no mercado
asiático aumentaram 13%.

Receptividade
A volta do Burger King à bolsa
de valores foi recebida com en-
tusiasmo pelo mercado. On-
tem, as ações da empresa tive-
ram valorização de 3,5%. “O
primeiro trimestre do ano já foi
melhor para a empresa e o retor-
no à bolsa pode ser um indicati-
vo de que os sócios estão bus-
cando formas de se capitalizar
para acelerar a recuperação”,
diz Saleh. ■ G.F.

Até o final do ano, o Subway de-
ve inaugurar sua milésima uni-
dade no país. Atingir essa meta,
porém, demandou tempo e pa-
ciência por parte dos executi-
vos da rede. Até descobrir omo-
delo que faria a empresa cair
nas graças do público brasileiro,
os americanos da Subway leva-
rammais de 15 anos. “Depois de
períodos difíceis, começamos a
decolar nos últimos anos”, afir-
maRoberta Damasceno, direto-
ra geral da rede no Brasil.
No início da operação brasilei-

ra, as lojas do Subway eram
grandes e estavam localizadas
em bairros nobres. Essa estraté-
gia acabou fazendo com que a
rede acabasse associada a um
público demaior poder aquisiti-
vo, o que se somou ao ao fato de
a empresa só ser conhecida pe-
los brasileiros que estavamhabi-
tuados a viajar ao exterior, coi-
sa rara em 1993, ano em que a
empresa tentou se instalar no
país pela primeira vez.
A grandemudança nos resul-

tados do Subway no Brasil se
deu há menos de três anos,
quando a empresa resolveu in-
vestir para perder a cara de ‘lan-
chonete para gente rica’. Agora,
as lojas que vendem mais estão
localizadas em bairros mais po-
pulares e periféricos.
Para chegar a esse ponto, a

companhia teve que realizar
uma série de alterações em sua
estrutura local, como a flexibili-
zação do tamanho de lojas, o
que facilitou a escolha de pon-
tos comerciais. A mudança
mais importante, porém, não es-
teve relacionada às lojas em si.
“O maior impacto veio depois
da criação de promoções”, diz a
executiva. A venda de sanduí-
ches a preços mais baratos em
determinados dias da semana
atrai mais gente às lojas e se re-
flete no faturamento. “As pro-
moções chegam a aumentar em

um terço a quantidade de lan-
ches vendidos”, afirma Rober-
ta. “E o processo é cíclico, por-
que commais vendas a verba de
marketing aumenta e a marca
se torna mais conhecida.”

Modelo para viagem
O bom resultado das promo-
ções chamaram a atenção dos
executivos da empresa na ma-

triz do Subway, em Connecti-
cut e o modelo acabou sendo
adotado emdiversas outras ope-
rações, como Grécia e Filipinas.
Recentemente, as lojas dos Esta-
dos Unidos também adotaram
as promoções em seu cardápio.
Os resultados positivos no

país tem impulsionado os inves-
timentos do Subway no merca-
do brasileiro, onde a rede cres-
ce a uma média de 30% ao ano.
Atualmente a rede tem mais de
860 unidades no país. Para atin-
gir a meta de chegar a milésima
unidade brasileira ainda em
2012, a empresa aumentou em
30% seu investimento em ex-
pansão na comparação com o
ano passado, quando inaugurou
219 lojas. ■
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BurgerKing busca
acionista para
baterMcDonald’s
Companhia recebeu
investimento em abril e, ontem,
retornou à bolsa de valores

A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD)
acaba de consolidar o balanço do 1º trimestre de 2012. Com um volume
de negócios de R$ 6,2 bilhões, as vendas diretas cresceram 7,9%
em relação ao mesmo período no ano anterior. O setor é composto
por empresas de segmentos diversos como cuidados pessoais,
suplementos nutricionais, cuidados do lar, serviços e outros.

Os desembarques domésticos registraram 6,8 milhões de passageiros
nos aeroportos nacionais em maio, número 6,69% maior em relação ao
apurado no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano
foram 34 milhões de desembarques de voos regulares e não regulares,
o que representa aumento de 6,62% em relação aos 31,9 milhões
apurados no mesmo período de 2011, segundo o Ministério do Turismo.

As lojas brasileiras
com maior
movimento são as
localizadas nos
bairros periféricos
das grandes cidades

EMPRESAS

Lanchesmais baratos e lojasmenores fizerama rede conquistar
mercado no país, onde deve ultrapassar amilésima loja este ano

RobertaDamasceno,daSubway:mais investimentosnaexpansão

Hess,doBurgerKing:mudançastímidaseatençõesparaaChina
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