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A empresa de alimentos Mar-
frig reverteu o lucro líquido de
R$ 172,2 milhões no 2º trimes-
tre de 2012 e apresentou prejuí-
zo líquido de R$ 159,9 milhões
das operações continuadas,
atribuído ao controlador entre
abril e junho deste ano. Esse
dado exclui Seara Brasil e Zen-
da. O resultado líquido do exer-
cício abrangente foi um prejuí-
zo de R$ 419,927 milhões ante
lucro líquido de R$ 15,451 mi-
lhões no 2º trimestre de 2012.
A receita operacional líquida
da Marfrig aumentou 9,4%, pas-
sando para R$ 4,455 bilhões.

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
Sem Seara, Marfrig tem
prejuízo no 2º trimestre

A companhia aérea Travel Ser-
vice, da República Checa, foi a
primeira a desistir de
uma encomenda do
modelo 787 Dreamli-
ner, informou on-
tem a Boeing. A
empresa, porém,
reforçou o compro-
misso de comprar
mais três aeronaves
737 Max. Mesmo com
os incidentes de princípio
de incêndio envolvendo a aero-
nave, a Boeing ainda contabili-
za saldo de 82 novas encomen-
das do modelo neste ano.

O grupo de educação Kroton
mais que dobrou seu lucro lí-

quido no segundo trimes-
tre, em relação ao mes-

mo período de 2012,
com alta de 132%,
para R$ 112,98 mi-
lhões. A receita so-
mou R$ 481,5 mi-

lhões, alta de 53,1%
sobre 2012. A empre-

sa atribuiu o cresci-
mento ao aumento do nú-

mero de alunos e à regulariza-
ção da situação de estudantes
do sistema de financiamento
do governo, o Fies.

O veículo mais vendido no
mundo no primeiro semestre
de 2013 foi o Ford Focus, com
523.904 unidades. O modelo,
que também é produzido na
Argentina e vendido no Brasil,
faz sucesso especialmente na
China e nos Estados Unidos. A

lista dos dez modelos mais ven-
didos no mundo no primeiros
seis meses deste ano foi divul-
gado pela Jato Dynamics do
Brasil, empresa especializada
em informações automotivas.
Da lista dos campeões fazem
parte dois modelos produzi-
dos no Brasil: o Chevrolet Cru-
ze, que aparece em quarto lu-
gar no ranking, e o Ford Fiesta,
que aparece em décimo lugar.
Preferido pelos americanos e
canadenses, o modelo F-Series
foi o segundo veículo mais ven-
dido globalmente.

AVIAÇÃO

das 14,1 mil lojas do McDonald’s nos Estados Unidos são administradas por
franqueados, que denunciam uma alta média de 8% nas taxas cobradas pela rede

Empresa cancela
pedido de 787 da Boeing

Alta do dólar leva
Positivo ao vermelho

Ligia Aguilhar

Todas as vezes que o progra-
mador André Insardi pegava
um táxi para ir a um compro-
misso de trabalho ele se ques-
tionava sobre o tamanho da
despesa gerada por profissio-
nais de centenas de empresas
que estavam na mesma situa-
ção. O pensamento virou inspi-
ração para o desenvolvimento
de um código que pudesse re-
duzir o custo e se transformar
em um negócio.

Junto dos amigos Natanael
Silva, Moisés Correia e Eduar-
do Gomes, Insardi teve a ideia

de criar um aplicativo de com-
partilhamento de táxis entre
usuários comuns, que teria
maior alcance e utilidade para
diferentes públicos. Mas a preo-
cupação com questões de segu-
rança fez os empreendedores li-
mitarem o projeto a um sistema
de compartilhamento de táxis
exclusivo para empresas.

Háummês nomercado, oapli-
cativo Meia Bandeirada foi um
dos cinco finalistas na eleição de
melhor startup da América Lati-
na que desenvolve produtos pa-
ra outras empresas. O prêmio é
organizado pela empresa The
Next Web (TNW), responsável
por uma das maiores conferên-
ciasdeempreendedorismoe tec-

nologia do mundo, que terá sua
segunda edição no Brasil, em
São Paulo, no fim de agosto.

No início do ano, o aplicativo,
ainda em fase de testes, ganhou
a competição Slumdog Beta du-
rante a Campus Party, em São
Paulo, que rendeu aos empreen-
dedores uma viagem ao Reino
Unido para participar de even-
tos a convite da Rede Britânica
de Ciência e Inovação.

Quando um usuário solicita
um táxi pelo Meia Bandeirada,
o sistema faz uma varredura e
traça rotas entre pontos de par-
tida e de chegada, para unir iti-
nerários de diferentes passagei-
ros – no máximo três por carro –
para dividir os custos de uma
corrida de táxi corporativa.

Para ter o acesso ao aplicati-
vo, o funcionário precisa ter um
login e uma senha fornecidos
por uma companhia parceria da
startup. O algoritmo leva em
consideração que o comparti-
lhamento só é válido se repre-
sentar uma economia de pelo
menos 30% no preço final da

corrida e a conta é enviada dire-
to para as empresas.

Até agora, dez companhias fe-
charam contrato para uso do sis-
tema. A startup cobra uma taxa
de R$ 1 por corrida, tanto da em-
presa quanto da cooperativa de
táxi parceira. A estimativa é que
assinantes do serviço consigam
compartilhar de 10% a 15% das
corridas, o que resulta em uma
economia média de 20% nos
gastos com táxi. “Fizemos uma
simulação para um grande ban-
co e descobrimos que essa eco-

nomia representa R$ 7 milhões
a menos de despesa da marca,
que gasta R$ 35 milhões por ano
só com táxis”, diz Eduardo Go-
mes.

A startup recebeu investi-
mento “anjo” (inicial) de valor
não revelado de um grupo de in-
vestidores privados de Orlân-
dia, no interior de São Paulo. Is-
so permitiu que três dos quatro
sócios deixassem seus empre-
gos para se dedicarem integral-
mente à startup. A meta da
Meia Bandeirada é fechar o ano

com 50 clientes ativos na Gran-
de São Paulo e expandir para o
Rio de Janeiro no ano que vem.

A startup também diz ter des-
coberto uma solução para ga-
rantir a segurança do comparti-
lhamento de táxis entre usuá-
rios comuns. “Queremos lan-
çar esse sistema no primeiro se-
mestre do ano que vem porque
queremos auxiliar as pessoas
que estão vindo para a Copa do
Mundo”, diz Gomes. O módulo
de segurança, em fase de testes,
é mantido em sigilo.
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Aplicativo reduz gasto
com táxi corporativo

90%

Sucesso na China e nos EUA, Ford Focus
é o carro mais vendido do mundo
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Lucro trimestral da
Kroton tem alta de 132%

A Positivo Informática infor-
mou que o prejuízo líquido de
R$ 8,2 milhões foi causado,
principalmente, “pela contabi-
lização de perdas com variação
cambial”. Com o resultado, o
lucro da empresa no primeiro
semestre soma R$ 3,5 milhões,
queda de 73,6% sobre igual pe-
ríodo de 2012. “A principal
ocorrência do período foi a alta
de 10% da taxa de câmbio a par-
tir do fim de maio, que alterou
significativamente a dinâmica
do mercado, dado que cerca de
90% do custo dos computado-
res é atrelado ao dólar”.

McDonald’s
enfrenta
revolta das
franquias
Lojistas dos EUA dizem que rede subiu taxas
para inflar seus lucros e agradar investidores

Desânimo. Com dúvida sobre recuperação dos EUA, resultado do McDonald’s no 2º trimestre ficou abaixo da expectativa

53,1%

Parceria. Os amigos Moisés (E), Eduardo, Natanael e André criaram o aplicativo juntos

Leslie Patton
BLOOMBERG NEWS / CHICAGO

O McDonald’s, que já enfren-
ta dificuldade para crescer
nos Estados Unidos, se depa-
ra agora com um princípio de
revolta entre seus franquea-
dos. Segundo os operadores
de lanchonetes, a companhia
tem cobrado taxas cada vez
mais altas – incluindo as de
aluguel, treinamento e soft-
ware – para melhorar seus re-
sultados finais.

Os custos crescentes vêm tor-
nando os franqueados, que ope-
ram quase 90% das mais de 14,1
mil lanchonetes nos Estados
Unidos, menos inclinados a re-
novar contratos e abrir novas lo-
jas, o que potencialmente limi-
ta as vendas.

“O McDonald’s vem fazendo
tudo o que pode para passar os
custos para os operadores”, dis-
se a franqueada Kathryn Slater-
Carter, que em junho reuniu-se
com outros operadores de lojas
para discutir maneiras de pres-
sionar a rede a reduzir valores.

“Foco demais em Wall Street
não é uma boa coisa no longo
prazo. Não é uma atividade tão
lucrativa quanto costumava
ser”, disse Kathryn, que apoia a
aprovação de uma nova lei que
exija padrões mínimos de trata-
mento aos franqueados. Essa le-
gislação, em fase de discussão,
também permitiria que os fran-
queados passem a se associar li-
vremente com proprietários de
outras lanchonetes.

Indagada se o McDonald’s es-
tá transferindo seus custos pa-
ra os franqueados, Heather Ol-
dani, porta-voz da cadeia, disse,
em e-mail, que a rede “trabalha
continuamente com as opera-
doras/proprietárias” para ga-
rantir que a rede ofereça “uma
excelente experiência para nos-
sos clientes, o que envolve in-
vestimentos em treinamento e
tecnologia”.

Lee Heriaud, que preside o
Conselho Nacional de Líderes,
grupo de franqueados que se
reúne com executivos da cadeia
para debater ideias e preocupa-
ções, participou de encontros

com a cadeia de fast-food. He-
riaud recebeu da porta-voz da
rede um comunicado por
e-mail que classificou as reu-
niões entre o McDonald’s e os
franqueados de “produtivas” e
com o espírito de manter o “diá-
logo aberto”.

No entanto, uma carta elabo-

rada pelos franqueados, de 11 de
abril, mostra a deterioração das
relações. “Muitos de vocês afir-
maram não sentir que a alta dire-
ção da cadeia não entende as
pressões econômicas que en-
frentamos”, diz a carta.

Conflitos. Esta não é a primei-
ra vez que a maior cadeia de lan-
chonetes do mundo entra em
conflito com os franqueados.
Nos anos 1990, a rede vendeu
um grande número de fran-
quias nos Estados Unidos, cani-
balizando os parceiros já exis-
tentes. disse Dick Adams, ex-
proprietário de uma loja
McDonald’ s e consultor em
San Diego, na Califórnia.

Pressionada pelas franquea-

das, a empresa freou a expan-
são. Em 1998, ela abriu 1.130 no-
vas lanchonetes; em 1998 o nú-
mero foi reduzido para 92. “Foi
a época em que o moral dos fran-
queados estava baixo e todos se
sentiam extremamente contra-
riados”, disse Adams. “Estamos
na mesma situação agora”.

Hoje, a tensão entre a cadeia
sediada em Oak Brook, Illinois,
e operadores das suas lojas coin-
cide com a luta da companhia
para crescer em meio a sinais
ainda duvidosos sobre a acelera-
ção econômica dos Estados Uni-
dos. Em 22 de julho, as ações da
companhia caíram 2,7%, a mais
acentuada em nove meses,
quando os lucros e receitas do
segundo trimestre ficaram abai-

xo das previsões dos analistas.
O CEO da rede, Don Thomp-
son, disse que a debilidade eco-
nômica afetará os resultados do
ano como um todo.

A maior parte da receita gera-
da pelo McDonald’s, que tercei-
riza a administração da maior
parte das suas lanchonetes nos
Estados Unidos, veio das suas
franqueadas. A receita das fran-
quias, que inclui aluguel e royal-
ties, aumentou 8% ao ano, na
média dos últimos cinco anos,
ao passo que a receita das lojas
subiu 4%. As vendas individuais
das lanchonetes da rede nos Es-
tados Unidos chegam a US$ 2,5
milhões por ano, aponta a em-
presa de pesquisa Technomic
Incorporated.

FOI A ALTA DA
RECEITA DA
KROTON NO

2º TRIMESTRE

● Aporte
A startup ganhou prêmios e se
tornou parceira da Rede Britâni-
ca de Ciência e Inovação. Agora,
negocia com fundos do Reino
Unido uma nova rodada de
investimentos

Startup cria programa
de celular para que
funcionários de uma
mesma empresa
compartilhem as corridas

● Insatisfação
“Foco demais em
Wall Street não é uma
boa coisa no longo prazo.
Não é uma atividade
tão lucrativa quanto
costumava ser.”
Kathryn Slater-Carter
FRANQUEADA DO MCDONALD’S
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




