
O McDonald's divulgou, na últi-
ma sexta-feira, elevação discre-
ta em seu lucro do primeiro tri-
mestre do ano, em comparação
ao mesmo período do ano passa-
do. A rede de fast food lucrou

US$ 1,27 bilhão, um crescimen-
to tímido de 0,3%. O resultado
ficou abaixo do esperado pelo
mercado, após as vendas em lo-
jas nos Estados Unidos caírem
1,2% em meio a um cenário de-
safiador. O resultado contra-
riou a expectativa dos analistas,
que previam alta de 0,15%.

Além dos EUA, a rede tam-
bém viu suas vendas caírem em
praticamente todos os merca-
dos em que opera. Na Europa a

retração foi de 1,1%. Já na Ásia,
Pacífico, Oriente Médio e Áfri-
ca, a queda de 3,3%.

"O ambiente global é desafia-
dor e as pressões sobre o lucro
devem persistir", disse Don
Thompson, presidente-executi-
vo do Mc Donald’s, em nota.

A rede informou ainda que as
vendas comparáveis globais de-
vem recuar em abril.

A receita consolidada da rede
subiu 0,9%, chegando a US$

6,61 bilhões, no primeiro trimes-
tre. No mesmo período, o lucro
operacional consolidado retraiu
1%, chegando a US$ 1,95 bi-
lhões. Houve ainda aumento de
2% nos custos e despesas,atin-
gindo os US$ 4,65 bilhões.

"Estamos comprometidos em
fortalecer nosso negócio ao
construir uma fundação sólida
para o futuro, em um plano que
já está em curso", disse Thomp-
son. ■ Com Reuters

BEBIDAS

Grey Goose inaugura mostra no Fashion Mall

Líder de mercado de produtos
lácteos frescos, a Danone não es-
conde seu principal público-al-
vo na atualidade: as crianças. E
com o objetivo de fidelizar estes
consumidores mirins, a compa-
nhia aposta no esporte, mais es-
pecificamente no futebol, para
criar a identificação dos jovens
com a marca. Há 14 anos, a com-
panhia realiza a Copa das Na-
ções Danone, que reúne jovens
de 10 a 12 anos de 32 países. Na
edição deste ano, mais de 5 mil
crianças brasileiras de cinco es-
tados participam do evento.

“O objetivo é fazer um casa-
mento de alimentação saudável
com a prática esportiva. Essa
combinação vai levar as crian-
ças, que é nosso foco hoje, ter
uma vida saudável no futuro. É
com esse objetivo que investi-
mos nesta Copa”, comenta Cé-
sar Tavares, gerente de marke-
ting da Danone.

Durante a competição, a Da-
none aproveita para fazer degus-
tação de iogurte e da água da
empresa. “Fazemos um traba-
lho de conscientização de ali-
mentação saudável e sobre a pi-
râmide alimentar”, destaca.

No Brasil, o ex-jogador Cafu
é o padrinho do projeto. Mun-

dialmente, o craque Zinedine Zi-
dane é o embaixador da Copa.
Dos gramados da competição
‘amadora’ já saíram promessas
para o futebol, como Phil Jones,
zagueiro do Manchester Uni-
ted. Com todo este envolvimen-
to da empresa com o futebol e a
cultura de promover a prática
esportiva, logo se imagina inves-
timentos relacionados com a Co-
pa do Mundo 2014 e na Olimpía-
da 2016, os grandes eventos es-
portivos no Brasil.

“Não é o foco da empresa, en-
contramos neste formato de
evento a forma de trabalhar es-
pecificamente com o público in-
fantil. É uma ação mais focada.

Evidentemente teríamos como
nos beneficiar da Copa 2014,
mas o foco não é esse”, afirma.

A companhia não revela o va-
lor investido na produção da Co-
pa das Nações, mas a Danone in-
veste anualmente 10% da sua re-
ceita em ações de marketing. O
objetivo com propagandas e
ações voltadas para as crianças
é manter o nível de crescimen-
to da unidade brasileira dentro
da faixa de 15% anuais.

“Em 2012 crescemos 15% e
prevemos o mesmo para 2013.
O foco com as nossas marcas é
dobrar a posição a cada quatro
ou cinco anos. Em 2004 fatura-
mos R$ 500 milhões, em 2008
foi R$ 1 bilhão e em 2013 espera-
mos R$ 2 bilhões”, diz Tavares.

Com a crise europeia, a unida-
de brasileira tem recebido ainda
mais atenção do grupo mun-
dial. O objetivo é alcançar o pos-
to de terceira maior unidade da
companhia atrás de Estados Uni-
dos e França — atualmente é a
quarta. Para alcançar este lugar
de destaque, Tavares aposta no
aumento de consumo de iogur-
te por parte dos brasileiros.

“Acreditamos na expansão
do mercado. O consumo per ca-
pita de iogurte no Brasil está
abaixo da capacidade que pode
ter. Hoje são 6,5 a 7 kg por ano
por pessoa. Isso dá um potinho
por semana. Na Argentina é três
vezes mais e na França é quase
seis vezes. É uma cultura de con-
sumo que ainda vai se consoli-
dar”, analisa o gerente.

Para isso, a Danone, que tem
São Paulo como principal merca-
do, procura ampliar sua atua-
ção no Nordeste, onde estabele-
ceu uma de suas fábricas. ■

A vodca Grey Goose inaugurou exposição no shopping Fashion Mall,

no Rio. O objetivo é recriar o processo de desenvolvimento da bebida,

produzida na França. Após conferir a exposição, os visitantes podem

degustar o produto em seis restaurantes do shopping. Para cada um,

foi criado um drinque exclusivo. A marca fechou ainda parceria com o

shopping, para envio de postais para clientes Fashion Prime e Fashion

Gold, convidando-os para a exposição e para degustarem drinque.

André Pires
andre.pires@brasileconomico.com.br
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Lucro do McDonald’s cai no trimestre

CINCOPERGUNTASA...

Divulgação

Rodrigo Capote

Para atrair os clientes mirins,
Danone aposta no futebol

Divulgação

Crescimento tímido de 0,3%
contraria analistas. Resultado
aponta ainda queda nas vendas

A Smartia, corretora

especializada em venda online de

seguros para automóveis, inovou

e lançou uma ferramenta para

cotação e contratação pelo

Facebook. “O cliente não precisa

sair da página da rede social e ir

ao nosso site”, explica Ianz do

Rio, diretor de tecnologia.

Qual é o objetivo da nova
ferramenta?
Com a ferramenta de cotação e

contratação pelo Facebook, o

cliente não precisa sair da página

da rede social e ir até o nosso

site. Estamos apostando em

inovações que nos aproximem do

cliente, por isso ficamos de olho

nas novas tecnologias e

avaliamos se elas podem ser

aplicadas aos seguros.

Outras novidades em vista?
Estamos em fase de testes e

vamos lançar em maio um

aplicativo exclusivo para iPhone.

Nele, nossos clientes podem

acompanhar suas apólices de

seguros e ligar para a seguradora

em caso de sinistro ou dúvida.

Qual é o investimento da
Smartia em marketing?
Não falamos em números. Mas

posso dizer que no primeiro

trimestre do ano, investimos o

triplo do último trimestre de 2012.

Devemos investir ainda mais.

Qual o foco destes
investimentos?
Nosso foco são as mídias digitais,

como o Facebook e o Google

AdWords. Acreditamos que as

mídias sociais são um forte canal

de captação de novos clientes e

estamos investindo na qualidade

do que chega aos usuários.

A Smartia pretende atuar com
outros tipos de seguros?
Com a liberação do sistema para

o Facebook e aumento das

campanhas nos próximos meses,

podemos pensar em expandir

para seguros residencial e saúde.

Gabriela Murno

Diretor de Tecnologia

da Smartia

Empresa investe em torneio para crianças, mas descarta investir na Copa e Olimpíada

“Nosso foco são
as mídias digitais
como o Facebook”

Redação
redacao@brasileconomico.com.br

...IANZ DO RIO

CésarTavares,gerente demarketingdaDanone,acreditaqueconsumode iogurtes aindavaicrescer
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Text Box
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