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Rededefast- foodchegaaoPaíscomcampanhadaMPM,deNizanGuanaes,quecitaeatiçaaconcorrente

EXPERIÊNCIA: A rede McDonald’s
espera encerrar o ano com fatura-
mento 12% superior ao R$ 1,7
bilhão de 2003. A previsão de um
crescimento de 10% foi revista
por conta dos números de janeiro
a outubro da rede, que tem 549
lanchonetes, 51 cafés e 676 quios-
ques (onde vende sorvetes) e está
no País há 25 anos.
Para o vice-presidente do McDo-
nald’s no Brasil, Alcides Terra,
esse resultado é fruto da experiên-
cia da rede, que enxerga hoje co-
mo concorrentes apenas o Bob’s
(cerca de 300 lojas) e Giraffa’s (em
torno de 200). “O maior concorren-
te, porém, é a informalidade, que
deve responder por uma fatia de
mais de 70% das refeições feitas
fora dos domicílios, sem ter de
pagar imposto.”
Outra luta das redes é conter a
frustração de franqueados. O pró-

prio Terra, ex-executivo da John-
son & Johnson e da Bunge, abriu
uma loja do McDonald’s na Margi-
nal Tietê e a passou para a frente,
voltando ao mercado executivo
no próprio McDonald’s. “No iní-
cio do Plano Real, com a moeda
valorizada, houve crescimento
das franquias, mas o negócio do
varejo depende da renda do con-
sumidor, e quando há queda de
renda, muitos se frustram.” Nes-
sa hora, a localização também
pesa, especialmente quando se
está próximo do consumidor
mais afetado pelas mudanças na
economia.
Desde que abriu a primeira loja no
Brasil, em Copacabana, no Rio de
Janeiro, em 1979, o McDonald’s
vem acumulando conhecimento
sobre o mercado brasileiro. “Não
é fácil abrir um negócio num país
em que cada município tem re-

gras diferentes, nem treinar mão-
de-obra.” Hoje, a rede de lancho-
netes tem 6 mil funcionários – é o
primeiro emprego de 80% deles.
A obesidade de seus consumido-
res é outro desafio que redes co-
mo o McDonald’s enfrenta. “Hoje,
em todas as lojas, você pode con-
ferir as calorias dos alimentos e
como ter uma vida mais saudá-
vel”, diz Terra – um trabalho que
vinha sendo conduzido pelo presi-
dente mundial, que se licenciou
ontem (ver abaixo), e que, segun-
do o vice-presidente da rede no
Brasil, terá continuidade.
O presidente internacional da Bur-
ger King, o indiano Nish Kankiwa-
la, parece entender essas dificul-
dades e disse que, por isso, a re-
de demorou a chegar ao Brasil. É
na comparação dos produtos que
ele espera vencer o concorrente.
A disputa promete.
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Empresários pedem que
lei de franquias mude

Doençaprovocarenúnciado
presidentedoMcDonald’s
Charlie Bell, que estava há apenas sete meses no comando
da empresa, afastou-se para se tratar de um câncer

A rede Burger King
no mercado global

O presidente da rede de lancho-
netes McDonald’s, Charlie
Bell, renunciou à direção da
empresa para lutar contra um
câncer, impingindo mais um
golpe na companhia. Bell assu-
miu o cargo em abril, após a
morte súbita de John Cantalu-
po por causa de um aparente
ataque cardíaco fulminante, du-
rante uma convenção interna-
cional de franquias da marca.
Um mês depois, Bell, de 44
anos, descobriu um câncer co-
lorretal e passou por uma cirur-
gia. Em agosto, o executivo so-
freu outra operação.

A saída de Bell foi anunciada
após um encontro do conselho,
que nomeou dois veteranos pa-
ra o substituírem. O vice-presi-
dente, Jim Skinner, de 60 anos,
assumirá como executivo-che-
fe da empresa, na qual trabalha
desde 1971. Skinner atuou prin-
cipalmente fora dos Estados
Unidos e administrou as opera-

ções européias de 1977 a 2001.
A Presidência e a Chefia de
Operações ficarão a cargo de
Mike Roberts, de 53 anos, que
tinha sido promovido, no pri-

meiro semestre, para gerenciar
as operações nos EUA, quando
Bell assumiu como CEO.

Executivo dinâmico, Bell su-
biu rapidamente na hierarquia

do McDonald’s, empresa na
qual ingressou quando ainda
era adolescente, em Sydney
(Austrália). O executivo vai
permanecer no conselho de
administração da empresa.

O comunicado da compa-
nhia não ofereceu detalhes
sobre as condições de saúde
de Bell, que vinha passando
por tratamento quimioterápi-
co nos últimos meses e não
participou de alguns eventos
recentes da companhia.

Sob a direção de Cantalu-
po e de Bell, o McDonald’s
assistiu nos últimos dois
anos a uma reação nas ven-
das. Nesse período, a empre-
sa reduziu a velocidade de
abertura de lojas, acrescen-
tou saladas e novos itens de
café da manhã ao seu cardá-
pio e saiu de operações fora
de seu negócio principal.

A avaliação dos analistas é
que a mudança no comando
da rede de lanchonetes não
deve trazer grandes impac-
tos, porque os executivos que
ficam no comando já traba-
lham no McDonald’s, e a
companhia vem registrando
bons resultados. “Como a mu-
dança é uma promoção inter-
na, acho que basicamente se
mantém o ‘status quo’”, disse
Jerry McVety, presidente da
consultoria McVetty & Asso-
ciates.● Dow Jones Newswi-
res e Associated Press

●● FUNDAÇÃO: 1954, em Miami
(Flórida, EUA)

●● LOJAS: 11 mil em 63 países

●● FUNCIONÁRIOS: 340 mil

●● REDE: 90% franqueados

●● VENDAS: 2,1 bilhões de sanduí-
ches por ano

●● FATURAMENTO: Faturamen-
to por loja: US$ 1milhão anual na
média

●● LOCALIZAÇÃO DA REDE: 72%
(EUA e Canadá), 17% (Europa e
Oriente Médio), 6% (América Lati-
na) e 5% (Ásia e Pacífico)

CONSUMO

Carlos Franco

Uma grelha gigantesca no cora-
ção da loja, que deixa os hambúr-
gueres listrados e com sabor de
churrasco, mais a promessa de
que o consumidor possa montar o
seu sanduíche como quiser, dis-
pensando pepino ou cebola ou
acrescentando mais maionese –
semque isso implique longa espe-
ra na fila – são os principais dife-
renciais com que a rede america-
na de lanchonetes Burger King
chega ao País hoje, disposta a en-
frentar, com muita agressividade,
a rival McDonald’s.

Essa disposição está expressa
na campanha publicitária criada
pela MPM, controlada por Nizan
Guanaes, que resgata o mote
“Abaixo a ditadura”, para procla-
mar a chegada do “rei” sempre ao
lado, em frente ou vizinho a uma
loja do McDonald’s.

A primeira loja a ser inaugura-
da é a do Shopping Ibirapuera,
em frente ao McDonald’s. Até o
dia 11, serão inauguradas as lojas
do Shopping Interlagos, ao lado
do McDonald’s, e do Shopping
MetrôTatuapé, vizinha ao McDo-
nald’s. O texto é da campanha pu-
blicitária, e a rede Burger King
temargumento prontopara defen-
der a campanha, caso o concorren-
te recorra ao Conselho Nacional
de Auto-RegulamentaçãoPublici-
tária (Conar) pedindo a sua sus-
pensão. “Apenas estamos infor-
mando os nossos endereços”, diz
o diretor de Marketing da Burger

King, Afonso Braga.
E a comparação de gosto, com

a Burger King prometendo muito
mais sabor? “Podemos provar.
Basta o teste.” Mas o maior trun-
fo da Burger King está no seu
compromisso – “A gente faz do
seu jeito” –de sermais flexível pa-
ra atender a vontade do consumi-
dor. O McDonald’s, por sua vez,
reagiu protocolarmente à chega-
da do concorrente. Em nota, diz
que atua em “119 países e concor-
re com o Burger King em cerca
de60%dessesmercados, sendo lí-
der no setor em todos eles.”

Os executivos globais da Bur-
ger King não escondem o segun-

do lugar,masgarantem queemre-
giões como a América Latina e
Caribe estão crescendo nos últi-
mos 5 anos à média de 10%. O
presidente internacional da rede,
Nish Kankiwala, disse, por diver-
sas vezes, que oBrasil é uma prio-
ridade para a empresa, “uma fron-
teira a ser vencida e conquistada”.

O investimento da Burger
King nesta investida no Brasil,
País queeles esperamchegue a re-
presentar em pouco tempo 30%
dos negócios na região da Améri-
caLatina eCaribe, é de US$ 5mi-
lhões no primeiro ano e projeta-
dos US$ 20 milhões em 5 anos
apenas no Estado de São Paulo,
quando50 lojasdeverão estar ope-
rando.

Do total do investimento, a re-
de americana participará com
US$ 3 milhões, sendo que os
US$ 17 milhões foram divididos
em cotas por um grupo de investi-
dores liderados pelo pecuarista
Luiz Eduardo Batalha, da Chalet
Agropecuária, e um dos maiores
criadores de gado red angus do
País, que criou a BGK do Brasil.

Entre os investidores, estão o
piloto Hélio Castro Neves, o co-
mentarista esportivo Galvão Bue-
no, outros produtores rurais e até
o médico Mário Cohen. A BGK
do Brasil é o master e único fran-
queado no Estado de São Paulo.

No momento, diz o presidente
da Burger King na América Lati-
na e Caribe, Julio Ramirez, a em-
presanegocia a criação deum gru-
po de investidores que assumirão
a franquia em outros seis merca-

dos, onde se destacam a Região
Sul, o Rio de Janeiro e Brasília.

As decisões da rede americana
não são nada rápidas. “Foram
dois anos e meio de negociações
para trazer a Burger King, desde
o momento em que decidi inves-
tir nesse setor”, diz Batalha. O pu-
blicitário Nizan Guanaes lhe dis-
se que “a última grande concor-
rência a ser enfrentada no Brasil
seria a de McDonald’s e Burger
King”.

Apesar de produzir o gado que
a rede usa em seus hambúrgueres,
Batalha lamenta ter de importar a
carnedo Paraguai,Argentina eEs-
tados Unidos, e diz estar se prepa-
rando para fornecer o produto pa-
ra a rede. O frango, por sua vez,
será da Perdigão, e os refrigeran-
tes daCoca-Cola, incluindo ogua-
raná, que entra no menu onde
hambúrguervira “whopper” e ce-
bolas fritas “union rings” –
uma alternativa para as batatas
fritas. Os preços são, em mé-
dia, 5% maiores que os do
McDonald’s.●

CHURRASCO DE HAMBÚRGER – Luiz Batalha, Julio Ramirez e Nish Kankiwala em degustação comemorativa no Shopping Ibirapuera

TROCA – Jim Skinner (direita) será um dos substitutos de Charlie Bell

RAIO X

Investimento da nova
rede é projetado em
US$ 20 milhões, em
cinco anos, só em SP

MARCIO FERNANDES/AE

Isabel Sobral
BRASÍLIA

Um grupo de 37 empresários do-
nos de franquias da rede america-
na de lanchonetes McDonald's
se reuniu ontem, em Brasília, pa-
ra pressionar o governo a retirar
do anteprojeto da nova lei de
franquias – ainda em discussão
por técnicos – um artigo que re-
gulamenta a sublocação de imó-
veis pelos donos de franquias. Pe-
los contratos de franquias com a
rede americana, por exemplo, o
McDonald's aluga os imóveis e
os subloca a quem adquire o di-
reito de explorar a franquia. A le-
gislação brasileira, no entanto,
não trata desse assunto atualmen-
te.

A rede de lanchonetes fixou es-
sa forma de pagamento da fran-
quia, mas os empresários brasilei-
ros alegam que os valores são
“excessivos” já que chegam em
média a seis ou sete vezes mais
que o valor pago em aluguel pela
rede de fast food aos donos dos
imóveis.

O grupo dos 37 franqueadores
do McDonald's, que têm ações
na Justiça contra a empresa ame-
ricana, alega que essa prática fe-

re a lei do inquilinato que proíbe
que haja lucro na sublocação de
imóveis. “Ao fazer isso, muitos
de nós têm os seus negócios in-
viabilizados”, afirmou o presi-
dente da Associação de Fran-
queados Independentes do
McDonald's (Afim), Jacques Ri-
gler.

A assessoria do Mcdonald's in-
formou que já houve ganho de
causa pela rede de lanchonetes
em algumas dessas ações e a jus-
tiça entendeu que a lei do inquili-
nato não se aplica em relações co-
merciais de aluguel. A empresa
também argumenta que vários
empresários franqueados já nego-
ciaram reduções no pagamento
do aluguel. No total, existem ho-
je no Brasil cerca de 90 franquias
da empresa americana.

O grupo de franqueados inde-
pendentes reclama também por
não estar participando do Fórum
Setorial de Franquia Empresa-
rial, instalado pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio em setembro passado.
A associação, que alega só haver
representantes dos donos de fran-
quias no fórum, encaminhou ao
ministério um ofício formalizan-
do a reclamação. ●

JEFF HAYNES/AFP
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