
O setor de alimentação
cada vez mais se
profissionaliza por
conta da competição
com quem é ‘gente
grande’. Quem não
busca a gestão
profissional não
consegue espaço”
JoãoBaptista
Coordenador da ABF

“

Grandes redes de lanchonetes fast
food traçam o caminho do interior
do país e também as cidades da re-
gião Nordeste para seguir com
seus planos de expansão. As fran-
quias são o meio para chegar mais
perto de consumidores em cida-
des de até 100 mil habitantes,onde
é crescente o potencial de consu-
mo. E, para isso, vale apostar em
formatos diferentes para chegar
até lá. De acordo com dados da As-
sociação Brasileira de Franchising
(ABF), as franquias de alimenta-
ção, que incluem marcas como Mc
Donald´s, Bob´s, Subway, Giraffas
entre outras, faturaram R$ 20 bi-
lhões em 2012, um aumento de
17,6% em relação a 2011.

João Baptista, coordenador do
Comitê de Alimentação da ABF, ex-
plica que as grandes redes têm co-
mo vantagem em seus planos de
crescimento a oferta de modelos
de negócio que se adequam à capa-
cidade de consumo de cada cida-
de. Esse movimento, diz ele, au-
menta a capilaridade de redes
com essa capacidade de adapta-
ção. Mas, por outro lado, também
impulsiona o pequeno empreende-
dor a se profissionalizar.

“Osetordealimentaçãocadavez
maisseprofissionalizaporcontades-
sa competição que acontece com
quem é ‘gente grande’. Quem não
busca a gestão profissional não con-
segueespaço”, diz.

Para ele, o Nordeste, mais do que
ointeriordopaís,deummodogeral,
éabola davezparaessemercado.

“A região tem recebido uma sé-
riedeinvestimentoseincentivosgo-
vernamentais.ApopulaçãonoNor-
desteestácadavezmaisabertoaes-
sanovaformadeconsumo.Jánoin-
terior, a alimentação em casa ainda
é um hábito. Mas é aí também que
formatos diferenciados destas re-
desdealimentaçãoentramemope-
ração”, completa Baptista.

Além da expansão, a concen-
tração do setor é outra tendência,
assinala ele. A união de marcas co-
mo Gendai e China in Box, a cria-
ção da Brazil Fast Food Corpora-
tion (BBFC), que une as redes
Bob´s, KFC, Doggis, Pizza Hut e o
surgimento do Grupo Trigo, que
tem sob seu chapéu as marcas Spo-
leto, Koni Store e Domino’s Pizza
são alguns dos exemplos. Para o
executivo da ABF, é um caminho
que seguirá acontecendo.

Isso porque, segundo Baptista,
a consolidação ajuda a aumentar o
poder de fogo das marcas na nego-
ciação com fornecedores e na dis-
puta por melhores espaços. Mas
ele alerta que todo esse caminho
poderia ser aindamais fácil não fos-
se a carga tributária para o setor.

O investimento em cidades do
interior leva empresas como Mc
Donald´s a desenvolver estudos
específicos sobre o potencial de
consumo no país. Dorival Olivei-
ra, diretor de Expansão da rede,

diz que, em 2010, a empresa de-
senvolveu um levantamento das
5.565 cidades brasileiras, ma-
peando aquelas com potencial pa-
ra ter uma operação da marca.

“Planejamos nosso plano de
expansão a partir desse estudo.
Das 27 lojas que abrimos até o
momento, nove foram em cida-
des onde nunca tivemos um res-
taurante. Caso de Cajamar, Pou-
so Alegre, Parnamirim, São João
da Boavista. Quando pensamos
em um novo restaurante, o tama-
nho sempre é de acordo com a
necessidade da cidade e dos con-
sumidores”, diz.

Marcelo Farrel, diretor geral da
marca Bob´s, afirma que o ano de
2013 não poderia ser melhor para a
marca. Segundo ele, o plano de ex-
pansão tem como base uma estra-
tégia bem montada pelos controla-
dores, no caso a BFFC, que permi-
te a abertura de uma loja de apenas
dois metros quadrados a uma me-
ga operação em terrenos acima de
dois mil metros quadrados. Mas a
menina dos olhos da rede é mes-
mo o projeto de interiorização.

“Com diferentes tipos de lojas
podemos chegar em regiões em
desenvolvimento. Com isso, en-
tramos hoje em cidades com 100

mil habitantes, com a garantia de
capilaridade em todo o território
nacional. Nossa média é de 150 a
200 lojas abertas por ano, nos últi-
mos cinco anos”, diz.

A meta, afirma, é passar dos mil
pontos de venda esse ano.E depen-
dendo da cidade, o primeiro contato
nem sempre é pelo sanduíche, mais
poroutrocarro-chefedarede,osmi-
lk shakes. Caso da unidade em Santo
AntôniodePádua,interiordoRio,on-
defoiabertoumBob´sShakes.Acida-
detem40milhabitanteseaalimenta-
ção fora do lar não é algo comum.

Outra empresa que tem planos
agressivos de crescimento é a ame-
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Redes fast food
trilham o interior

▲

Grandes marcas observam o potencial de consumo de cidades com até 100 mil habitantes

e investem em formatos diferenciados para seguir com planos de expansão pelo país

12 Brasil Econômico Segunda-feira, 16 de setembro, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



Petrobras vende ativos na Colômbia

Com diferentes tipos
de lojas podemos
chegar em regiões
em desenvolvimento.
Com isso, entramos
em cidades com
100 mil habitantes,
com a garantia
de capilaridade”

A Petrobras vendeu 11 blocos de exploração e produção em terra

na Colômbia, além dos oleodutos de Colombia e Alto Magdalena,

para a Perenco, pelo valor de US$ 380 milhões. A Petrobras continua

naquele país com seus ativos de exploração no mar e de distribuição

de combustíveis, além de um bloco exploratório em terra.

A operação faz parte do Programa de Desinvestimentos da estatal.

MarceloFarrel
Diretor-geral da marca Bob’s

“

ricana Subway. A rede tem 1.235
unidades no país e a meta é fechar
o ano com cerca de 1.350 unida-
des em funcionamento.

“Em dez anos, a expectativa é
ter 8 mil restaurantes no Brasil.
Nossa média é de 30% de cresci-
mento ao ano no país e os planos
são manter a expansão acelerada
para2014”, afirma Roberta Damas-
ceno, gerente nacional da marca.

Com 410 restaurantes no país,
a rede Giraffas quer abrir 23 lojas
até o final de 2013. O foco é o Su-
deste. Para garantir a preferência
do consumidor, a marca investe
em pratos regionais.

DadoGaldieri/Bloomberg

Tanya Stanich, uma advogada de
43 anos, estava com as mãos
cheias de cadernos rosa e preto
da Hello Kitty na loja da Sanrio
na Times Square, em Manhattan,
e pegou uma bolsa enfeitada com
lantejoulas com o rosto de um ga-
to desenhado. “É bom ter algo
um pouco feminino, chamativo e
divertido”, disse Stanich, que
mantém seu iPhone em uma capa
da Hello Kitty. “Eu poderia enlou-
quecer aqui dentro.”

Fãs leais como ela ajudaram a
transformar Shintaro Tsuji, 85,
fundador da Sanrio, com sede em
Tóquio, em bilionário. Desde o
lançamento da Hello Kitty, em
1974, Tsuji conquistou os cora-
ções e as carteiras de meninas,
mulheres e celebridades como La-
dy Gaga licenciando a persona-
gem, que aparece em forma de
brinquedos de pelúcia, assim co-
mo aviões e bolsas de golfe.

As ações da Sanrio dobraram
neste ano, um resultado melhor
do que o ganho de 38% do índice
de referência japonês Nikkei 225
Stock Average. A empresa, que
opera parques temáticos e pro-
duz e distribui filmes, teve US$
898,6 milhões em vendas em seu
último ano fiscal, que terminou
em março. “Ela deve estar no to-
po entre as franquias mais reco-
nhecidas do mundo”, disse Ted
Bestor, diretor do Instituto Reis-
chauer de Estudos Japoneses da
Universidade de Harvard, em
Cambridge, Massachusetts.

No Brasil, a Sanrio tem oito lo-
jas, sendo cinco em Santa Catari-
na, duas no Rio Grande do Sul e
uma em São Paulo, que conta com
um café temático onde é possível
comer pão de mel no formato da
famosa gatinha. Cada uma das lo-
jas reúne, em média, mil itens, en-
tre produtos de decoração, eletro-
domésticos, malas, bolsas, mochi-
las e itens de papelaria.

‘Strawberry King’, o criador
apostou no licenciamento
Tsuji é presidente e CEO da San-
rio, enquanto seu filho Kunihiko,
61, é o diretor de operações e vice-
presidente executivo sênior. O bi-
lionário, que nunca apareceu em
um ranking de riqueza interna-

cional, controla 1,8 milhão de
ações da Sanrio diretamente e
18,1 milhões mais por meio de Ku-
nihiko e trusts gerenciados por
sua esposa, Yasuko.

Tsuji, que escreve boletins in-
formativos da empresa sob o pseu-
dônimo Strawberry King, nasceu
em uma família rica, que gerencia-
va restaurantes e pousadas na pro-
víncia de Yamanashi, uma região
rural a 101 quilômetros de Tóquio.
A personagem explodiu após Tsuji
vender seu primeiro produto He-
llo Kitty, uma bolsa para moedas,
em 1975. Houve um ressurgimen-
to na década de 1990, destacando-
se em um grupo de 450 persona-
gens da Sanrio. Em 2000, multi-
dões lotaram as lanchonetes do
McDonald's em Cingapura para
comprar bonecas da Hello Kitty e
de seu companheiro, Dear Daniel,
vestidos em trajes de casamento.

Tsuji reorientou a companhia
em direção ao licenciamento de
sua propriedade intelectual. Com
isso atraiu empresas que fazem di-
ferentes itens baseados em perso-
nagens da Sanrio, em vez de ape-
nas focar em vendas de produtos.
A estratégia ajudou a duplicar a
margem de lucro operacional da
companhia para 27% ao longo dos
últimos quatro anos, de acordo
com uma apresentação da empre-
sa, de 31 de julho. Com Bloomberg

RodrigoCapote FotosDivulgação

Uma das franquias mais
reconhecidas no mundo,
a Sanrio conta atualmente
com oito lojas no Brasil

RANKINGPOR FATURAMENTO
Setor Rede

1º Alimentação MC DONALD’S
2º Alimentação HABIB’S
3º Alimentação BOB’S
4º Alimentação SUBWAY
5º Bebidas, Cafés, Doces e Salgados CACAU SHOW
6º Alimentação GIRAFFAS
7º Alimentação BURGER KING
8º Alimentação SPOLETO
9º Alimentação OUTBACK

10º Bares, Restaurantes e Pizzarias
DIVINO FOGÃO - COMIDA
TÍPICA DA FAZENDA

ÓLEO E GÁS

Dorival
Oliveira,do

McDonald´s
:novas

cidadesno
cardápio

daredede
fastfood

MarceloFarrel:Bob´s:metaépassardemil lojas

Subway:crescimentode30%aoanonoBrasil

GiraffasmiranoSudestecompratosregionais

Licenciamento da
Hello Kitty fez de seu
criador, o japonês
Tsuji, um bilionário

As ações da Sanrio
dobraram neste ano,
um resultado melhor
do que o ganho de 38%
do índice de referência
japonês Nikkei. A
empresa faturou US$
898,6 milhões em seu
último ano fiscal
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 set. 2013, Empresas, p. 12-13.
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