
O McDonald's inaugurou 69 lo-
jas no Brasil em 2012, maior ex-
pansão desde a chegada da Ar-
cos Dorados — empresa respon-
sável pelas operações da rede
na América Latina — ao País,
em 2007. O número de restau-
rantes ultrapassou a marca de
700 unidades, mas o dado preci-
so será divulgado apenas ama-
nhã, quando a companhia publi-
ca seu balanço.

E m 2 0 1 0 , o
McDonald's havia
aberto 40 lojas no
Brasil. Em 2011, o nú-
mero chegou a 47. A
expansão do ano
passado, portanto,
foi 58% maior que a
média dos dois anos
anteriores.

O resultado foi impulsionado
pela chegada do McDonald's a
cidades onde a marca não esta-
va presente. A rede abriu restau-
rantes, por exemplo, em Grama-
do (RS), Santa Cruz do Sul (RS),
Patos de Minas (MG), Juazeiro
do Norte (CE), Embu das Artes(
SP), Barra Velha (SC), Erechim
(RS) e Ponta Grossa (PR).

“Há quatro anos, fizemos um
levantamento de todos os muni-
cípios brasileiros, para identifi-
car o potencial de cada um”, diz
Dorival Oliveira, vice-presiden-
te de desenvolvimento da em-

presa no Brasil. “Se 2012 foi um
ano excepcional, podemos di-
zer tranquilamente que tam-
bém foi um ano em que o
McDonald's ‘cresceu para o inte-
rior’ do País”, diz o executivo.

No ano passado, apenas três
lojas foram abertas em São Pau-
lo e cinco no Rio de Janeiro. “O
Brasil tem uma série de municí-
pios menores nos quais, há cin-
co anos, não fazia sentido ne-
nhum existir um McDonald's , e
hoje faz total sentido haver um
restaurante da marca”, diz Ro-
gério Barreira, vice-presidente
de operações da companhia.

Outro fator que explica a ex-
pansão é que, no
ano passado, foram
inagurados 27 no-
vos shoppings cen-
ters no País, que pas-
sou a ter 457 cen-
tros comerciais do
tipo. Entre as novas
unidades do McDo-
nalds, 35 ficam em

shoppings e 34 são lojas de rua
com drive thru.

A maior quantidade de lojas
não significou, no entanto, um
aumento no número de fran-
queados da marca. Em 2012, a re-
de se manteve com 62 franquea-
dos no País, que detêm aproxi-
madamente 25% das unidades
da marca. Eles foram responsá-
veis pela abertura de 24 lojas. As
outras 45 foram inauguradas pe-
la própria Arcos Dorados, que
na verdade também é uma gran-
de franqueada da McDonald’s
Corporation — é a maior fran-
quia da marca no mundo. ■

O processo de colocar Sadia e
Perdigão para funcionar como
uma só companhia foi mais difí-
cil e demorado que o inicialmen-
te previsto, afirma José Antonio
do Prado Fay, diretor-presiden-
te da companhia.

As obrigações da BRF — Bra-
sil Foods junto ao Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (CADE) no processo de fusão
da Sadia com a Perdigão, e o
choque da safra agrícola nos Es-
tados Unidos, foram os dois pon-
tos principais citados pelos exe-
cutivos da empresa para justifi-
car o fraco desempenho reporta-
do em 2012.

“O resultado está aquém do
potencial da companhia”, admi-
tiu José Antonio do Prado Fay,
diretor-presidente da BRF, du-
rante reunião da Apimec.

“A margem Ebitda que repor-
tamos nesse exercício sem dúvi-
da não retrata o potencial da or-
ganização”, reforçou Leopoldo
Saboya, vice-presidente de fi-
nanças, relações com investido-
res e administração.

A margem Ebitda da BRF
caiu para 9,4% em 2012, frente

aos 12,6% de 2011. De acordo
com Saboya, o indicador está
1,7 ponto percentual abaixo do
desejado pela administração.

O lucro líquido, por sua vez,
teve uma queda de 40,2%, para
R$ 813,2 milhões. O processo de
colocar Sadia e Perdigão para
funcionar como uma só compa-
nhia foi mais difícil e demorado
que o inicialmente previsto, se-
gundo Fay, e causou “transtor-
nos” às operações normais.

“A partir da suspensão dos
itens da marca Perdigão, vários
dos nossos mercados acabaram
caindo em volume”, pontuou
José Eduardo Cabral Mauro, vi-
ce-presidente do mercado inter-
no da BRF.

Em 2012, a receita líquida da
companhia no Brasil subiu 9%,
mas por conta da elevação dos
preços em 12,4%, em resposta
ao choque da safra agrícola. Os
volumes, por sua vez, tiveram
queda de 3%.

Existem ainda algumas ares-
tas a serem aparadas para que a
fusão Sadia e Perdigão esteja
concluída, o que deve ocorrer
até julho próximo, mas o grosso
desse processo já foi feito, e por
isso o corpo de executivos en-
tende que o impacto negativo
observado em 2012 não se repe-
tirá em 2013.

Além disso, outra razão para
a expectativa da BRF por um

ano melhor do que o anterior é
o fato de não aparecer no radar
dos meteorologistas, pelo me-
nos até o momento, a possibili-
dade de uma nova seca igual a
de 2012 nos Estados Unidos, a
pior dos últimos 50 anos. “Ain-
da existe um efeito residual no
primeiro trimestre de 2013”,
disse Saboya, sobre os rescaldos
da elevação dos custos em de-
corrência do evento climático.

De acordo com o executivo,
o preço do farelo da soja subiu
cerca de 67% no ano passado,
percentual esse que alcança o
patamar dos 100% quando com-
paramos somente os meses de
dezembro de 2012 com dezem-
bro de 2011.

As estimativas momentâ-
neas dão conta que as próximas
safras agrícolas devem bater ní-
veis recordes — bom lembrar
que em 2012 também existia es-
sa mesma expectativa -, que de-
vem impactar positivamente a
BRF em termos de custos no se-
gundo semestre de 2013.

No último trimestre do ano
passado, o custo do produto
vendido da BRF subiu 16,6%,
na comparação com o mesmo
período de 2011. “Mesmo que
aconteça, acreditamos apenas
em um arrefecimento dos pata-
mares atuais, e não em uma que-
da abrupta dos custos”, falou o
vice-presidente de finanças. ■

TROCADECOMANDO

Arturo Piñeiro assume o BMW Group Brasil

McDonald’s bate
recorde de lojas

A partir de 1º de abril, Arturo Piñeiro será o novo presidente e CEO do

BMW Group Brasil, cujo cargo está vago desde a saída de Jörg Henning

Dornbusch, no final de janeiro. Há mais de 20 anos na companhia, o

executivo estava desde 2006 nos Estados Unidos tendo como último

cargo a vice-presidência da região Oeste americana. Além de Piñeiro,

a empresa anuncia também que Rolf Epp será o novo CEO para

os Mercados Importados para as regiões da América Latina e Caribe.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Empresas,  p. 17.




