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Vigoroso crescimento atrai multinacionais de fast food. 
 
Enquanto as franquias brasileiras ganham espaço no exterior, os estrangeiros reforçam sua 
presença por aqui, e com um especial apreço pelo setor de alimentação. 
 
O vigor desse nicho, que faturou R$ 5 bilhões em 2005, uma evolução de 16% sobre o ano 
anterior, e que ocupa terceiro lugar em faturamento, com 18,1% do total, - atrai grandes redes 
internacionais em busca de fatias maiores em um mercado altamente competitivo. São exemplos 
a Burger King® Holdings Inc, segunda maior cadeia internacional de fast food, com mais de 11 
mil lojas nos 50 estados americanos, além de 62 países. E a Applebee's, líder mundial no 
segmento de restaurantes casual dining, que está em 14 países. 
 
O Burger King desembarcou no Brasil em 2004, pelas mãos do empresário Luis Eduardo Batalha, 
do grupo BGK. Pecuarista há 33 anos e empresário do setor hoteleiro, Batalha, 59 anos, comanda 
as franquias da cadeia no Estado de São Paulo e foi o responsável pela abertura das três 
primeiras lojas na capital paulista. 
 
Batalha comemora os 5 milhões de clientes atendidos no ano passado pelas 11 lojas Burger King 
que operam atualmente no país - oito na Grande São Paulo e as outras em Salvador (BA), Belo 
Horizonte (BH) e Brasília (DF). "O sucesso me deixa feliz, mas não é surpresa", afirma. "O 
produto prima pela qualidade e o conceito ´a gente faz do seu jeito´, (bordão da propaganda do 
hamburger), atende o desejo do consumidor, que detectamos por meio de pesquisas". O 
empresário planeja abrir 50 lojas em cinco anos, um investimento de US$ 20 milhões. 
 
Batalha pretende fechar o ano com um total de 17 pontos de venda, distribuídos por todo o 
Estado de São Paulo. Ele não fala em faturamento. "Reinvisto o lucro em novas lojas, operação 
que em cinco anos deve atingir o total de R$ 60 milhões". E pretende repetir a experiência "bem-
sucedida" de montar loja promocional da marca na Super Casas Bahia. 
 
O sistema de franquia Burger King é regido pelo conceito de território, com um franqueado por 
região, e não admite subfranquias. O custo inicial de um ponto de venda varia de R$ 1,2 milhão, 
nos shoppings, a R$ 3 milhões, para um restaurante de rua. O franqueado tem de pagar, ainda, 
5% de royalties sobre o faturamento. 
 



 
Fonte: Associação Brasileira de Franchising 
 
Segundo Afonso Carlos Braga, gerente de marketing da Burger King no Brasil, a holding investiu 
na operação brasileira US$ 3 milhões, em parceria com Batalha, e planeja para 2006 uma 
arrancada rumo ao Sul do país e mais quatro Estados do Nordeste, cuja negociação está em 
andamento. "A corporação oferece ao franqueado apoio de marketing para construir a marca, 
treinamento, desenvolvimento de fornecedores, além de consultoria", diz. Braga diz que um plano 
de negócios realizado pela BGK constatou que o faturamento das lojas em 2005 foi 10% acima do 
previsto. 
 
Apostando no conceito da boa comida, preço competitivo, bom atendimento em ambiente 
agradável, a Applebee´s, fundada na Geórgia (Atlanta, EUA), em 1980, desembarcou no Brasil 
também em 2004. A marca já tem três restaurantes no país - dois na zona sul de São Paulo, no 
bairro de Moema, e no Shopping Morumbi; e um no Recife (PE), inaugurado no ano passado. Cada 
unidade brasileira emprega diretamente 150 pessoas, gera 300 empregos indiretos e atende cerca 
de 25 mil clientes por mês. Juntas, elas responderam pelo faturamento de R$ 6 milhões no ano 
passado. 
 
As franquias Applebee's também são vendidas por território. Cada franqueado tem exclusividade e 
um prazo para abertura do número de lojas definido em contrato. Dependendo da região, o 
interessado precisa desembolsar US$ 25 mil multiplicados pelo número de restaurantes 
estipulados para aquele território. Além disso, a construção e inauguração de um restaurante 
exige investimento de US$ 40 mil. Os custos com royalties são de 4% sobre o faturamento. 
 
Maior mercado do país, o território do Estado de São Paulo é comandado pelo engenheiro Oswaldo 
Netto, que prevê a abertura de 14 lojas em cinco anos em sua área de domínio. A rede espera 
inaugurar no país 35 lojas em dez anos. "Ao lado do México, o Brasil é considerado um dos mais 
importantes no plano de desenvolvimento da Applebee's na América Latina", afirma Netto. Ele 
atribui o sucesso do empreendimento em terras brasileiras à flexibilidade da rede, cujo projeto 
inclui a "tropicalização" do conceito. "O franqueado adapta, por exemplo, a decoração e o cardápio 
à sensibilidade e ao gosto do brasileiro, sem excluir a identidade americana", diz. 
 
Essas gigantes chegam para concorrer com outras redes estrangeiras radicadas no Brasil, como a 
Pizza Hut, presente em 88 países com mais de 12 mil restaurantes.  
 



No país desde 1989, a cadeia migrou do conceito fast food para o de casual dining, reformulou o 
visual de suas lojas e reestruturou os negócios da marca, depois de uma crise cujo auge, no ano 
de 1997, levou ao fechamento de aproximadamente 40 lojas. "A partir de 2002, a rede consolidou 
sua fase de expansão, não só em termos de novos pontos, mas na reformulação e adaptação do 
cardápio, com foco no atendimento e na qualidade do produto", afirma Jon Aboitiz, gerente de 
desenvolvimento de negócios da Yum! Restaurants International no Brasil, controladora da marca. 
 
Voltada anteriormente para o delivery, a remodelação da operação da Pizza Hut privilegia 
atualmente o atendimento no próprio restaurante e tem como alvo um público constituído por 
famílias e amigos, "que gostam de compartilhar uma pizza em torno de uma mesa", diz Aboitz. 
Ele se diz satisfeito com o faturamento de R$ 100 milhões no ano passado, 11% sobre 2004, 
alcançado por seus 13 franqueados brasileiros, responsáveis por um total de 65 restaurantes, 
espalhados por quase todo o território nacional. 
 
Em sua nova fase, a Pizza Hut dá liberdade ao franqueado para montar o restaurante e o cardápio 
de acordo com as peculiaridades regionais, mantendo no menu alguns tipos de pizzas 
padronizadas internacionalmente. Uma loja de 275 metros quadrados absorve investimento inicial 
de R$ 1,2 milhão, fora o ponto. "Para ser competitivos, trabalhamos de acordo com as regras do 
sistema, mas há flexibilidade, porque o franqueado conhece melhor o mercado em que vai atuar", 
diz Jon Aboitiz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar., 1 e 2 abr. 2006, Especial Franquias, p. F2. 


