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Restaurante Maior rede do país já está em 180 municípios
e até dezembro tem o desafio de abrir 41 novas unidades
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Oliveira, da rede McDonald’s: “O mito de que só vale abrir restaurantes em cidades de 200 mil habitantes foi derrubado”
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Anúncio

NÃO QUEREMOS
SER MAIS UM BRAÇO
DA SUA EMPRESA.
QUEREMOS SER
MAIS UMA CABEÇA.
No ambiente corporativo,
nada é tão decisivo quanto
o capital humano.
É por isso que investimos
consistentemente em
atração e desenvolvimento
de profissionais capazes
de colocar o seu talento
a serviço dos nossos clientes.
Conheça o Itaú BBA e descubra
por que ele é o banco de atacado,
investimentos e tesouraria
escolhido na América Latina
pelas mais importantes
empresas e investidores globais.
www.itaubba.com
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Cada vez que um novo restaurante do McDonald’s é aberto no
Brasil, um sino toca na sala de Dorival Oliveira, vice-presidente de
desenvolvimento da rede no país.
E daqui até o fim do ano, ele torce
para que o sino badale muitas vezes. Oliveira, que está desbravando
pequenas cidades, de 20 mil habitantes, vai tentar abrir 41 restaurantes em pouco mais de três meses. Até a semana passada, 28 haviam sido abertos. O desafio é chegar a algo próximo de 69 — número registrado no ano passado — e
manter esta faixa em 2014.
Dentre as sete cidades que já
receberam neste ano a primeira
unidade do McDonald’s estão
Alexânia (GO), com 25 mil habitantes, e Cajamar (SP), com 64
mil. “O mito de que só vale abrir
restaurantes em cidades de 200
mil habitantes foi derrubado”,
diz Oliveira, responsável no Brasil pela expansão física da rede, a
maior de fast-food do mundo e
administrada na América Latina
pela Arcos Dorados.
De fato, um estudo recente da
consultoria Boston Consulting
Group, mostra que as empresas
que quiserem alcançar 75% dos
domicílios das classes A, B e C até
2020, precisarão colocar os pés
em 405 cidades. Hoje, esse mesmo volume de consumidores está em 345 municípios.
As classes A e B são o público
que sustenta as vendas do McDo-

contratadas empresas locais —
para que o desperdício de material diminua. “O pedreiro, quando joga a massa na parede, para
dar o acabamento, precisa deixar cair no chão um mínimo de
material”, diz ele.
Oliveira está de olho até no tamanho das janelas e na extensão
dos vidros dos restaurantes: mais
luz natural significa redução na
conta da luz; e menos barras verticais separando os vidros das janelas, permite fazer a limpeza
com maior rapidez.
Uma operação mais eficiente
pode ajudar, claro, a melhorar o
desempenho financeiro. Neste
ano, isso é particularmente importante para a Arcos Dorados no Brasil. A empresa está trocando o modelo de contratação de funcionários nas lojas e o custo de folha de
pagamentos deve subir. Cumprindo decisão judicial de março do
Ministério Público do Trabalho do
Recife (PE), a jornada móvel dos
trabalhadores está sendo substituída por jornadas de oito e seis
horas. A rede emprega no Brasil
cerca de 41.118 pessoas, a maioria
nos restaurantes.
Nos primeiros seis meses deste
ano, a Arcos Dorados registrou
no Brasil aumento de 5,8% na receita líquida e recuo de 10,5% no
lucro operacional. No segundo
trimestre, isoladamente, a receita subiu 9,4%, para US$ 459 milhões, e o lucro operacional aumentou 8,3%, para US$ 36,9 milhões. As vendas, em reais, cresceram 15,6% de abril a junho.
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nald’s, diz Roberto Gynepec , vicepresidente de marketing da empresa no Brasil. “Mas temos que estar preparados para atender a C e
ela precisa ser desmistificada: não
é mais pobre e está mais educada.”
O sanduíche Angus, lançado em
meados de 2012 e com preço 20%
superior aos carros-chefes da rede
— os BigMac, Cheddar, Chicken e
Quarteirão — serve de exemplo para explicar esse “novo” mercado.
Gynepec propôs colocar mostarda Dijon no Angus, defendendo
que o público A/B está em busca de
sabores novos e diferentes. Alguns
colegas argumentaram que muita
gente não iria saber que se trata de
mostarda francesa. Ainda assim, o
produto foi à rua. “Em três meses,
dobramos as vendas do Angus”. E
não é apenas o cliente mais abonado que quer experimentar; a classe
C, também, embora com menos
frequência, diz Gynepec.
A bandeira McDonald’s está
hoje em cerca de 180 municípios.
“O potencial a ser explorado é
enorme”, diz Oliveira, que tem
em mãos um plano que mapeia
os 5.561 municípios brasileiros.
A rede está com 759 lojas no Brasil, sendo 366 dentro de shopping centers e 393 fora deles.
Além da tarefa nada fácil de
buscar terrenos que acomodem
restaurantes com área de aproximadamente 2 mil metros quadrados, Oliveira está preocupado em aumentar a eficiência da
rede. Está conversando com as
construtoras que levantam os
restaurantes — em geral, são

Cynthia Malta
De São Paulo
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McDonald’s busca
o consumidor das
pequenas cidades

McDonald’s na América Latina
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Número de restaurantes operados pela Arcos Dorados
Mercado brasileiro
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Fonte: Relatório do 2º trimestre da Arcos Dorados ; * Total inclui os mercados de México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Chile, P
Peru, E
Equador,
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Uruguai,i C
Colômbia,
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Rico,
Martinique, Guadalupe, Aruba, Curaçao, Guiana Francesa, Trinidad & Tobago, Ilhas Virgens, St. Thomas e St. Croix.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 set. 2013, Empresas, p. B6.

Lobbies viram protagonistas em
novos projetos de hotéis no país
Hotelaria
João José Oliveira
De São Paulo
Um dos endereços mais tradicionais da hotelaria paulistana
reservou, este ano, R$ 23 milhões
para investir na renovação do
empreendimento, mas a maior
parte dessa bolada, ou R$ 12,8
milhões, foi para o lobby do prédio, enquanto a fatia menor teve
que ser dividida para deixar novos os 444 apartamentos do Renaissance São Paulo Hotel, um
dos quatro empreendimentos da
americana Marriott no país.
“Precisamos acompanhar o
perfil de hoje do cliente”, explica
a diretora de vendas e marketing do hotel, Nina Mazziotti. “A
nova geração mudou o jeito de
trabalhar, que agora não é mais
isolada no quarto, mas buscando conectividade”, afirma.
Fazer dos espaços coletivos
um ativo capaz de elevar as receitas e disseminar os conceitos
de marketing para uma operação hoteleira é uma tendência
que ganhou força no Brasil, na
atual onda de ampliação do parque, mas que chega atrasada em
relação aos projetos desenvolvidos no exterior.
Parte desse atraso se deve a
uma característica singular do

mercado brasileiro — o sistema
de condo-hotel, em que os recursos de cada empreendimento
saem dos bolsos de pequenos e
médios investidores individuais,
que se tornam donos de um ou
de alguns quartos.
“Nos condo-hotéis o lobby
não é área vendável no projeto
imobiliário, já que o que se vende é a área privativa dos apartamentos. Esse fato faz com que os
incorporadores procurem minimizar todas as áreas comuns,
lobby incluído”, aponta Diogo
Canteras, sócio diretor da Hotel
Invest, empresa de consultoria e
gestão de ativos hoteleiros. Ele
ressalta que, no Brasil, esse sistema financia mais de 90% dos
empreendimentos do setor.
“De fato é um desafio”, admite
Patrick Mendes, diretor de operações da marca Pullman para
América Latina, que pertence ao
grupo Accor, detentor da maior
quantidade de hotéis no Brasil.
“Mas como existe hoje uma
grande demanda por rentabilidade por metro quadrado, estamos conseguindo mostrar que o
investimento no lobby e em outros espaços coletivos compensam”, diz o executivo.
O Pullman, voltado para o público de alta renda, integrou restaurante, bar e espaços conectados por rede aberta de internet,

bancadas e espaços amplos.
“Apenas um-terço dos frequentadores de um hotel são hóspedes.
Por isso, criar experiências nesses
espaços coletivos é uma forma de
aumentar receitas”, diz Mendes.
Segundo ele, metade do público
do hotel, que liga os bairros nobres de Moema, Jardins e Ibirapuera, é de estrangeiros. “É no
lobby que fisgamos os clientes”.
No Renaissance São Paulo Hotel — o maior da rede Marriott
no Brasil — esses clientes conquistados no lobby ajudaram o
empreendimento a aumentar
em 30% a receita total do empreendimento. “O lobby fortalece a
ligação do cliente com o hotel”,
conta a diretora Nina Mazziotti.
Para aproveitar o espaço mais
amplo após gastar R$ 12,8 milhões, o Renaissance transformou
o lobby em lugar para shows, exposições e festivais gastronômicos, dentro de programas como o
RLife LIVE ao redor do mundo,
que promove talentos ainda não
conhecidos pelo público, degustações de vinho, cervejas artesanais, caipirinhas e petiscos locais.
“É uma tendência que veio para ficar”, afirma o vice presidente de marcas da Starwoods, Trip
Barrett, que responde no Brasil
pelos hotéis Sheraton. O grupo
lançou nos espaços coletivos o
Link@Sheraton, um lounge com
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Nina, do Renaissance: cliente conquistado no lobby ajuda a elevar receita

serviço de internet gratuita,
computadores, TVs, bar e restaurante conectados.
Essa tendência é a aposta
maior da Starwood para lançar
no Brasil uma bandeira ainda

ausente no país: a Aloft. “É uma
de nossas marcas que melhor
exploram esse conceito, que nos
Estados Unidos já existe há décadas, mas também está recuperando o fôlego”, conta.

Segundo o Forum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB),
as 26 redes associadas à entidade
estão investindo R$ 7 bilhões,
desde 2012 e até 2015, para a
construção de 40 mil novas unidades habitacionais, o que vai
elevar a oferta em 24,3%.
Nos Estados Unidos, segundo
reportagem da Dow Jones, o setor
hoteleiro planeja gastar US$ 5,6 bilhões em melhorias este ano, um
aumento de 10% sobre os números
de 2012 e mais que o dobro dos
US$ 2,7 bilhões gastos em 2010, de
acordo com um estudo realizado
pela Universidade de Nova Iorque.
E a maior parte desse recursos está
indo para reconfigurar os lobbies
O Marriott International, por
exemplo, decidiu renovar toda a
marca levando o conceito de
lobbies mais interativos e conectados a 70% da rede.
Globalmente, a Starwood lançou um plano de US$ 4 bilhões
para revitalizar a marca Sheraton, em 2009, apostando em
áreas comuns com tapetes estilosos, melhoria da iluminação e
TVs de tela plana no bar, abastecidos agora por uma listas de vinhos de luxo e bem avaliados
pela revista Wine Spectator.

