
A Vigor Alimentos , dos irmãos
Joesley, José e Wesley Batista
da JBS, e a Cooperativa Central
dos Produtores Rurais de Mi-
nas Gerais (CCPR) assinaram
um acordo que prevê a compra
de parte do capital da Itam-

bém por R$ 410 milhões. A
Itambé foi criada a partir dos
ativos e passivos operacionais
e contratos relacionados ao
processamento, distribuição,
marketing e comercialização
de produtos lácteos e refrigera-
dos da CCPR. O aporte será rea-
lizado pela Vigor na empresa
mineira e será utilizado para
fortalecer a estrutura de capi-

tal e contribuir para o cresci-
mento de uma das mais tradi-
cionais companhias de lácteos
do Brasil. Como resultado da
operação, Vigor e CCPR passa-
rão a ser sócias e deter uma
participação de 50% no capital
social da Itambé.

O investimento na Itambé,
quando concluído, irá acelerar
a execução do plano estratégi-

co da Vigor, incluindo a expan-
são para importantes merca-
dos, como os de Minas Gerais e
Rio de Janeiro, regiões bastan-
te complementares às princi-
pais áreas de atuação da Vigor.
A força da marca Itambé, uma
das mais tradicionais marcas
do segmento de lácteos no
país, será uma das principais
alavancas de criação de valor

desse investimento. Mais ain-
da, com uma oferta de produ-
tos diversificada em categorias
que incluem leite em pó, iogur-
tes e requeijões, a Itambé con-
tribuirá para uma melhor com-
plementaridade aos produtos
da Vigor. A conclusão da opera-
ção está sujeita a aprovação do
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade). ■
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Pizza Hut cresce em São Paulo 
com recheio tropical

48 restaurantes
Meta 2017

ANO FATURAMENTO LOJAS NO ANO
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O desempenho atual da Pizza
Hut em São Paulo pouca lembra
o difícil caminho que a marca
americana encontrou para se fi-
xar no país. É que Jorge Aguir-
re, diretor-geral da Pizza Hut
na Grande São Paulo e master-
franqueado da marca, percebeu
que dando um toque brasileiro à
marca poderia deixar o sabor fi-
nanceiro ainda mais gostoso.

Disposto a levar pizzas de to-
dos os tamanhos e sabores para
a mesa dos paulistanos, o execu-
tivo anuncia mais uma fase de
expansão da rede no Estado,
que terá neste ano mais seis uni-
dades, somando 28 unidades.

Com a borda cheia, o executi-
vo vai investir R$ 15 milhões
em 2013, ano que espera encer-
rar com um faturamento de R$
104 milhões. “Queremos man-
ter a meta de crescer anualmen-
te dois dígitos. Para isso investi-

mos em reformas e expansão”,
destaca Aguirre com exclusivi-
dade ao BRASIL ECONÔMICO.

As lojas que ainda mantém o
padrão americano têm no cardá-
pio pratos ao gosto do brasileiro.
No menu, a pizza brasileira — re-
ceita mais vendida no país —
disputa espaço com a americani-
zada Massa Pan.

O cardápio mais tropical, que
inclui novos sabores de pizza e
sobremesas desenvolvidas ex-
clusivamente pela equipe em
São Paulo, ajudou o executivo a
atingir no ano passado um fatu-
ramento de R$ 85 milhões. Em
2012, Aguirre implantou quatro
novos estabelecimentos — dois
a menos do que o previsto.

“A meta foi afetada por ques-
tões de oportunidade imobiliá-
ria”, justifica o diretor que in-
vestiu R$ 9 milhões no período
— R$ 1 milhão a mais do que o
previsto.

A necessidade de expansão
da marca é um desejo de Aguir-

re, que enfrenta uma disputa
diária com seis mil concorren-
tes. A expectativa do diretor é
chegar em 2017 com 48 restau-
rantes sob o seu comando, além
de ter interesse por outros Esta-
dos. “É possível que nesses qua-
tros anos a gente veja novas pos-
sibilidades”, afirma. Entre as
oportunidades estão Minas Ge-
rais, Bahia e Pernambuco, lo-
cais em que a rede ainda não es-
tá presente.

E a performance do executi-
vo tem alavancado a marca no
país. Atualmente os 22 estabe-
lecimentos localizado na Gran-
de São Paulo representam 28%
no número de lojas no Brasil e
são responsáveis por 35% do
faturamento da marca no país,
que somou R$ 228 milhões no
ano passado.

O custo de abertura de um
restaurante varia entre R$ 1,2
milhão e R$ 1,8 milhão, en-
quanto a abertura de unidades
delivery e em praça de alimen-
tação demanda entre R$ 800
mil e R$ 1 milhão.

Internet
Para expandir ainda mais seu fa-
turamento, o executivo tem
olhando com atenção para as
oportunidades abertas pela In-
ternet. “Hoje 30% do nosso to-
tal de vendas é via Internet e es-
peramos que esse número passe
para 50% neste ano.”

Atento aos números, Aguir-
re, que tem investido principal-
mente na expansão em shoppin-
gs, implantou o modelo chama-
do de “balcão para a viagem”.
Nele, o cliente pode realizar o
pedido e pagar por meio do apli-

cativo e em seguida retirar a piz-
za direto no balcão. “Estamos
apostando nesse modelo, já que
dos 30% de pedidos via Inter-
net 25% são feitos por aplicati-
vo para celular.”

Mudança de cenário
A Pizza Hut no Brasil parece ter
entrado no caminho certo ao en-
tender o que o brasileiro deseja. É
que quando a companhia chegou
ao país, em 1989, controlada ain-
da pela PepsiCo, não agradou o
consumidor com seu cardápio
americano. As mudanças tive-
ram início a partir de 1997, quan-

do a Yum! Brandes, na época
uma divisão da PepsiCo passou a
administrar sozinha a operação
da Pizza Hut, Taco Bell e KFC.

Mas se a Pizza Hut vem apre-
sentando sucesso em São Paulo,
sua prima o KFC não teve a mes-
ma sorte. Focada no mercado ca-
rioca, a marca viu sua estreia no
país se tornar um fracasso, prin-
cipalmente em São Paulo. Co-
mo resultado a Yum! teve que fe-
char 15 lojas na cidade. Atual-
mente 19 estabelecimentos es-
tão em funcionamento, sendo
13 localizados no Rio de Janeiro
e seis em São Paulo. ■
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Pizza Hut planeja dobrar
de tamanho em São Paulo

Vigor compra 50% da Itambé por R$ 410 milhões

Filipe Redondo/Folhapress

O investimento, de donos da
JBS, deve acelerar processo de
expansão da empresa de lácteos

Com 22 estabelecimentos na região, rede tem a intenção de chegar a 48 restaurantes até 2017
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2013, Empresas, p. 14.




