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Introdução

Pense que aquele suculento sanduíche de rosbife, que você saboreia entre
um e outro período de trabalho, acompanhado de fritas e suco, é, na ver-
dade, uma rede de contratos. Expresso desta maneira, todo o charme do

sanduíche se esvairia, e a agência de propaganda responsável pela conta Arby’s certa-
mente entraria em pânico...

Mas é disto que se trata um autêntico “american roast beef” produzido pela rede de
fast-food Arby’s. Seu negócio não se resume à preparação de refeições rápidas. Trata-se
do gerenciamento de um sistema produtivo completo, por meio de contratos formais ou
informais, simples ou complexos.

A Arby’s firma um contrato com a cabeça do consumidor, onde o convence a
experimentar e repetir o rosbife, preparado com a melhor condição de qualidade,
higiene, e servido com rapidez e eficiência em qualquer loja da rede, seja em Ohio, seja
em Bali, ou na Avenida Paulista. Para que possa cumprir este contrato, a empresa tem
que garantir o perfeito funcionamento das lojas que realizam o último processamento do
sanduíche e o fornecimento regular de um grande número de itens, que diariamente são
enviados às lojas, além da identidade visual e atividades de marketing.

A qualidade depende dos ingredientes, que não podem ser adquiridos em qual-
quer açougue ou feira-livre, porque têm especificidades reconhecidas pelo consumidor.
Desta forma, contratos de transferência de tecnologia de alimentos são necessários para
se obter os produtos específicos que conferem personalidade à rede. O padrão de quali-
dade e regularidade de abastecimento também exigem estabilidade na relação contratual
com os fornecedores. Satisfazer quem paga a conta depende do gerenciamento de todo
o sistema produtivo. É esse o negócio da Arby’s.

Um pouco da história da Arby’s 
O empresário

Apaixonado pelos sanduíches de rosbife da Arby’s, rede que conheceu e passou a
apreciar em suas viagens ao exterior, Guilherme Affonso Ferreira, engenheiro de pro-
dução pela Escola Politécnica da USP, resolveu não esperar que o tradicional “american
roast beef” viesse para o Brasil, e, por meio da Bahema, comprometeu-se com a tarefa de
trazê-lo. Neste negócio, Guilherme está sendo mais feliz que o avô, Alceu Amoroso
Lima, o Tristão de Ataíde, que apesar do enorme sucesso como crítico literário, levou à
falência uma fábrica de tecidos herdada do pai.

Guilherme é presidente da Arby’s Brasil, rede que faturou US$ 15 milhões em
1996, com expectativas de faturar US$ 20 milhões em 1997, através de suas 21 lojas
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próprias e 3 advindas dos contratos de franquia regional para Brasília, Goiânia e
Fortaleza. Guilherme é também presidente da Bahema Participações S.A., membro do
Conselho de Administração do Unibanco Holdings e da Manah.

Duas preocupações afligem mais fortemente Guilherme: como conseguir crescer
rapidamente e com parceiros adequados para conseguir escala, algo fundamental para
competir no negócio de franquias de alimentação e como gerenciar adequadamente a
cadeia dos seus mais de 470 suprimentos obtidos de 65 fornecedores.

A Arby’s no mundo

A Arby’s surge nos EUA em julho de 1964, fundada pelos irmãos Leroy e Forrest
Raffel, que eram chamados de “Raffel Brothers”, ou “RBs: ar-bis”, em Boardman, subúr-
bio de Youngstown, Ohio. Logo depois, em 1965, abre sua primeira franquia, em Akron,
ainda em Ohio.

Em 1976 a Arby’s foi comprada pela Royal Crown Cola Company, tornando-se a
divisão de fast-food desta empresa. A Royal Crown foi posteriormente adquirida pela
Chesapeak Financial Corporation (do grupo DWG Corporation). Uma nova troca de
proprietários ocorreu em 1993, quando a Arby’s foi adquirida pela Triangle Company,
com atuação no setor de embalagem. Este processo de aquisição teve início em 1989,
envolvendo também a Royal Crown. O novo grupo tem o nome de Triarc (Triangle,
Arby’s e Royal Crown).

Desde então, a empresa foi multiplicando suas operações, expandindo-se pelos
EUA, Europa, Canadá, México, Tailândia, Indonésia, Austrália e Japão. Atualmente
sediada em Fort Lauderdale, conta com 3.000 lojas, cerca de 116 mil funcionários e um
faturamento de mais de US$ 2 bilhões, sendo a maior rede de fast-food de rosbife do
mundo, com 100% das lojas no sistema de franquias.

No Brasil: a Arby’s e a Bahema

Para iniciar suas operações no Brasil, prosseguindo com sua estratégia de expan-
são mundial, a Arby’s precisava de um sócio para o contrato de franquia master, que
cumprisse os requisitos financeiros e técnicos. Este contrato cederia a exploração da
marca Arby’s em todo o território nacional. O franqueado master poderia depois fazer
novos contratos de franquias regionais. O contrato da franquia master no Brasil foi assi-
nado em 1992, com o Grupo Bahema, controlado pela família Affonso Ferreira.

O Grupo Bahema foi fundado em 1952, no município de Sumaré (SP), dedican-
do-se à fabricação de compactadores, rolos compressores e guindastes. No ano seguinte
foi constituída, em Salvador, a Bahema, operando no setor de máquinas e implementos
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agrícolas no Nordeste. Hoje, com participação acionária no Unibanco e Manah, o grupo
tem um faturamento anual de US$ 50 milhões e conta com um quadro de 800 fun-
cionários. Figura no Balanço Anual 96/97 da Gazeta Mercantil como o 251º maior
grupo, com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 37 milhões.

Um ano após assinatura do contrato de franquia master entre a Arby’s e a Bahema,
é aberta a primeira loja, localizada na Avenida Paulista, com investimentos de US$ 2 mi-
lhões, e a segunda, em setembro do mesmo ano no Shopping Eldorado, ambos locais
cuidadosamente escolhidos em São Paulo.

Diferentemente da maior cadeia de restaurantes de fast food, o McDonald’s, que
despende enorme esforço em atrair crianças, o foco mercadológico da Arby’s dirige-se
para os adultos jovens (pessoas de 18 a 45 anos). Para isto tem um sanduíche com ingre-
dientes assados, como o rosbife e o roast chicken, e outros produtos que visam atender
este público. No entanto, para afastar o veto das crianças, lançou recentemente um
brinde para acompanhar o lanche infantil: o “combo kid”.

A Arby’s tem quase 600 funcionários nas 21 lojas próprias (18 em São Paulo, uma
em Campinas, uma em Bauru e em Ribeirão Preto – dentro do Wal Mart), além das fran-
queadas, duas em Brasília e outra em Fortaleza. Nestas duas últimas cidades, os contratos
são de franquia regional, prevendo o total de 7 lojas até 1999.

No contrato entre a Arby’s Inc. e a Bahema (franqueado master), a primeira cede
à segunda o direito e a obrigação para a instalação e operação de restaurantes, e utiliza-
ção do sistema de franquias e das marcas, dentro do território nacional, assumindo toda
a responsabilidade pelo negócio e o direito de subdelegar estes direitos. Para fins de
expansão, o franqueado master tem no contrato um número mínimo de restaurantes a
serem instalados, prevendo 30 até 2002 (dez anos após a assinatura do contrato).

Os contratos de franquia assinados para cada restaurante devem ser submetidos à
aprovação da Arby’s (mundial), além do fornecimento de um pacote de informações
sobre o local. Se for necessária, é feita uma avaliação in loco (para maiores detalhes sobre
o sistema de franquias, consultar o anexo 1).

O franqueado master (Bahema) pagou à Arby’s uma taxa de franquia master, de
direito do uso do território (US$ 300 mil), além de um valor para cada restaurante aber-
to (US$ 25 mil), e taxa de royalties (4% do total bruto das vendas de cada restaurante). O
franqueado master deve ainda submeter à Arby’s toda comunicação (propaganda) prepa-
rada e repassar um valor até 1% de seu total bruto de vendas mensais, como uma taxa
de produção de materiais.

Em termos de ações de marketing, cada loja também deve dispor de recursos
nunca inferiores a 4% do seu total bruto de vendas para ações locais. Ou seja, no total,
pelo menos 9% das vendas estão comprometidas com royalties e marketing.
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As lojas praticam em geral, preços uniformes devido à concorrência, que também
os pratica. As diferenças ocorrem por meio de promoções às vezes realizadas pelas lojas,
e, muito raramente, em conjunto com os próprios shopping centers onde estão instaladas.

O franqueador master (Bahema) obriga-se a fornecer ao franqueado regional orien-
tação quanto à escolha do ponto, aprovação de fornecedores, uso apropriado das mar-
cas registradas, treinamento adequado dos funcionários, a observância dos critérios de
construção, e cumprimento dos padrões e especificações de funcionamento de cada res-
taurante. Também dá sugestões ao franqueado das plantas-padrão para os restaurantes,
inclusive especificações para acessórios, mobiliário, letreiros e equipamentos.

O ambiente competitivo
Os serviços de alimentação no agribusiness

A Arbys’s encontra-se na última etapa de um sistema agroindustrial e portanto, tal
como a distribuição varejista, está em contato direto com os consumidores finais.

O segmento de serviços de alimentação, que movimentou mais de R$ 6 bilhões
em 1995, é composto por dois grandes grupos: os estabelecimentos comerciais e os de
refeições coletivas. Dentro deste primeiro grupo, as principais categorias de esta-
belecimentos são as cadeias e redes, que englobam grupos hoteleiros, cadeias de restau-
rantes tradicionais, trens, aviões ou serviços de alimentação em estradas, fast-foods, cafe-
terias, distribuidores automáticos, sanduicherias, pizzarias, entre outros, e os indepen-
dentes, compostos pelos restaurantes tradicionais e ambulantes, com atuação individual.
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INDÚSTRIA

AGROPECUÁRIA

ATACADO

SERVIÇOS de Alimentação
(Restaurantes)

VAREJO

CONSUMIDOR

R$ 6,1 bi

R$ 56,6 bi

R$ 63,5 bi

Distribuição varejista de alimentos e vendas em 1995 (R$)
Obs.: Para o caso do fast-food, boa parte das compras se dá direto da indústria

Elaboração dos autores, a partir de dados da FIA/Revista Distribuição – Maio 1997.
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Já os estabelecimentos de refeições coletivas são compostos pelos estabelecimen-
tos terceirizados (contratados) e os verticalizados (autogeridos), principalmente nas áreas
de empresas, educação, saúde, lazer, segurança e outros.

As tendências da alimentação fora do lar

As mudanças em relação ao consumo de alimentos têm levado a um considerável
aumento na alimentação fora do lar. Os aspectos sócio-demográficos e econômicos, tais
como urbanização, maior participação da mulher no mercado de trabalho, envelhe-
cimento da população, aumento da porcentagem de pessoas solteiras, a pressão do
tempo, dificuldades de deslocamento, e novos formatos de restaurantes comerciais são
os principais fatores que levam a este crescimento.

Aumenta consideravelmente a participação dos gastos com alimentação fora do
lar, chegando a representar, em média, na Europa, mais de 20% do total das refeições
(contra 11% em 1970). Esta tendência também é observada nos EUA, onde cerca de
50% do total de gastos dos consumidores com alimentação se dá fora do domicílio.
Estas transformações também estão associadas à crescente participação das mulheres
no mercado de trabalho.

O Brasil segue todas estas tendências. Em 1969, apenas 1,87% do total da renda era
gasta com alimentação fora do lar. Em 1994, este número subiu a 6,04% do total (Dieese).
Desde o início do Plano Real, a alimentação fora do lar cresceu mais de 70% (em termos
de volume), e o custo das refeições aumentou 1,45% nos últimos 12 meses, contra o IPC
médio de 7,91% (Fipe). Segundo o Presidente da Arby’s Brasil, Guilherme Ferreira, os
preços da rede subiram apenas 5,5% desde julho de 1994 (início do Plano Real).

Conforme pesquisa realizada pelo PROVAR (Programa de Varejo da FEA/USP)
na cidade de São Paulo, entre dez/96 e jan/97, 50% dos entrevistados fazem refeições
fora de casa com uma média de 5 vezes por semana, e têm exigências bem diferentes
quando estas são feitas por trabalho ou lazer. Nas duas ocasiões a limpeza, a boa comi-
da e o ambiente agradável são os itens mais importantes na escolha do restaurante.

Porém, nas refeições feitas no intervalo do trabalho, as pessoas preferem a rapi-
dez, conveniência e fácil acesso, sendo que os gastos médios são de R$ 7,00, contra R$ 19,00
em uma refeição de lazer. É principalmente para este mercado (do intervalo de trabalho)
que se desenvolve o conceito de fast-food.

Destacam-se três grandes segmentos na alimentação fora do lar nos EUA. As fran-
quias (self-service), com refeições a preços entre US$ 4 e US$ 5 e crescimento anual de mer-
cado na faixa de 3%, os restaurantes tradicionais (refeições a US$ 20 ou mais, e serviço no
prato) e o segmento conhecido como “casual dining”, de preços entre US$ 12 e US$ 18
(exemplos no Brasil são o America, Vivenda do Camarão, entre outros), com food-service,
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sendo este o setor que mais cresce, cerca de 15% ao ano. Das cerca de 150 milhões de refei-
ções que os americanos fazem fora do lar todos os dias, estima-se que cerca de 110 milhões
sejam no segmento de franquias, 15 milhões no “casual dining” e 5 milhões nos tradicionais.

Apesar de existir no Brasil desde 1963 (Bob’s, no Rio de Janeiro), o franchising
cresce principalmente na década de 80, junto com a expansão dos shopping centers. Sua
regulamentação se deu por meio de lei em 15 de dezembro de 1994, sob a denominação
de franquia empresarial. Neste ano, o Brasil já era o quarto país em número de franquias
no mundo, com mais de 60 mil pontos em operação, atrás apenas dos EUA (250 mil),
Japão (140 mil) e Canadá (65 mil). Em 97 já ocupa o terceiro lugar no ranking, seja por
unidades ou por % de vendas no varejo (quadro 1).

Segundo pesquisa realizada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) em
parceria com a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, em 1994 o Brasil possuía
688 empresas franqueadoras, número que cresceu para 968 em 1996 (quadro 1).
Estima-se que o setor faturou US$ 2,6 bilhões no Brasil em 1995, sendo cerca de 70 a
80% no fast-food. Apenas a título de comparação, as franquias neste mesmo ano fatu-
raram US$ 90 bilhões nos EUA.

Em termos de números de unidades já franqueadas no Brasil, os maiores são o
Kumon, os Correios e Lojas de Cosméticos e Perfumes (quadro 2).

Os franqueadores concentram-se basicamente em 2 setores: alimentação (25% dos
franqueadores em 94 e 26% em 96), e vestuário (22% em 94 e 21% em 96), com investimen-
to médio de US$ 52 mil, e retorno em 19 meses. O faturamento anual médio situa-se por vol-
ta de US$ 150 mil, com número de empregados de 11 pessoas e área de 50 m2 (quadro 3).

Tem havido constante expansão no Brasil, tornando-se também um negócio
mais pulverizado, com a abertura de mais franquias nas regiões Norte e Nordeste. Para
ilustrar este potencial, basta dizer que gastou-se no Brasil, em 1995, cerca de US$ 13
per capita em fast-food, contra US$ 317 pelos americanos (Booz-Allen & Hamilton).

A concorrência da Arby’s

No mundo, os principais concorrentes da Arby’s são o McDonald’s, com mais de
16 mil lojas, a Subway (11 mil), KFC, Burger King, Taco Bell e Domino’s Pizza, entre
outras (quadro 4). Entre as lojas de hamburgers nos EUA, que dominam o fast-food neste
país (quadro 5), o McDonald’s tem 42% de participação no mercado, contra 19,2% do
Burger King e 11% da Wendy’s.

Recente pesquisa feita pela Selling Solution mostrou que dos consumidores que
escolheram o McDonald’s como melhor rede nos EUA, 30% o fez pelo critério de con-
veniência, ou seja, devido à elevada pulverização de lojas.
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No Brasil, os principais concorrentes da Arby’s são, na área de fast-food, o
McDonald’s, o KFC, a Pizza Hut, o Bob’s, Habib’s, entre outros, além dos inúmeros
restaurantes por quilo e lanchonetes independentes, e, de certa forma, os restaurantes
tradicionais (quadro 6).

O destaque é, sem dúvida, o McDonald’s. A rede está no Brasil desde 1979, e esta-
beleceu nos consumidores um elevado padrão de exigência com relação ao fast-food,
graças à impressionante padronização e qualidade dos seus produtos. Seus gastos em
marketing são muito grandes, sendo que nos últimos 15 anos estima-se que investiu mais
de US$ 1 bilhão, para um faturamento de US$ 7 a 8 bilhões (cerca de 15% das vendas).
É uma marca consolidada.

Sua qualidade baseia-se principalmente na gestão da cadeia de suprimentos por
meio de suas políticas de parcerias. Para os fornecedores, as vantagens são baixo risco,
grandes volumes comprados, regularidade de compras, fluxo de informações e repasse
de tecnologia. Alguns exemplos mostram esta eficiência, e, principalmente, a escala de
operação.

O principal fornecedor de alface americana para o McDonald’s produz cerca de 20
mil pés por dia, dos quais 15 mil são para a rede de fast-food e 5 mil para o mercado, com
o mesmo padrão de qualidade, obtendo um faturamento de R$ 70 mil por mês. O
McDonald’s paga R$ 0,39 por pé de alface, enquanto que o custo de produção é de
aproximadamente R$ 0,20.

A Parmalat destina 30 mil litros de leite por dia para a fabricação de sorvetes e
“milk shake” da rede.

A Braslo Produtos de Carne fornece 1,3 milhão de quilos de carne ao McDonald’s.
A carne deve ser fornecida obrigatoriamente a uma temperatura de no máximo 4 graus
Celsius, caso contrário é devolvida, o que demonstra o rigor no controle da qualidade.

Os planos de expansão do McDonald’s são assustadores. Tem investimentos pre-
vistos de mais de McDonald’s US$ 500 milhões para os próximos anos no Brasil, com
pretensão de dobrar o número de pontos de venda, dos atuais 339 para 795 no ano 2000,
com mais de 55 mil funcionários. Apesar de estar no Brasil desde 1979, acredita-se que
apenas em 1990 começou a ter resultado positivo no país.

A Pizza Hut, controlada pela PRI (PepsiCo Restaurants International), ainda tem
problemas para decolar no mercado brasileiro. Está mudando seu formato, permitindo
que sejam feitas franquias individuais da rede, o que antes era feito apenas por grandes
grupos empresariais. Espera ter 150 lojas no ano 2000.

O grupo Pena Branca, franqueado-master da PRI no Brasil, decidiu sair do negó-
cio e vendeu suas lojas, depois de amargar um pesado prejuízo.
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A KFC, rede internacional também controlada pela PRI, com ênfase em deriva-
dos de frango, espera chegar ao ano 2000 com 88 lojas. Faturou R$ 20 milhões em 1995,
Porém, teve um início tumultuado, devido aos ambiciosos planos de crescimento no país,
que não se verificaram, além de graves problemas com os suprimentos.

O Bob’s vendeu 10% a mais em 1996, chegando a uma receita de R$ 90 milhões,
aumentando o número de lojas de 79 para 126 e reduzindo os custos em 15%. O Bob’s
pretende vender R$ 100 milhões em 1997 e abrir 34 lojas em vários estados, a maioria
franqueadas.

O negócio de franquias exige que os produtos sejam fortemente padronizados, o
que demanda operação em larga escala.

O grande desafio das redes de franquia, quando entram em um mercado novo, é
desenvolver fornecedores e fazer face aos custos de marketing, com uma escala pequena
de operação.

Produtos irregulares, ou falta de ingredientes, trazem decepção aos consumidores,
que certamente pensarão duas vezes para voltar a consumir na rede. As vantagens que
uma franquia possui só serão verdadeiras se todo o frágil sistema de suprimentos fun-
cionar sempre adequadamente.

O McDonald’s conseguiu se desenvolver no Brasil, sem que o consumidor sentisse
a flutuação dos produtos. E estabeleceu um padrão de qualidade e regularidade em alto
patamar. A grande maioria das demais redes não conseguiu. Por isto é que chegou a fal-
tar frango na KFC, problemas com a irregularidade na disponibilidade e no sabor das
pizzas da Pizza Hut e inúmeros outros. Muitas vezes, estabeleceram audaciosos planos
de crescimento, para logo atingirem a escala, sem terem passado adequadamente pelo
difícil “período de aprendizado”, normalmente associado a resultados negativos.

Operação e crescimento da Arby’s
A loja Arby’s

O lay-out das lojas da Arby’s é padrão. Trata-se do estilo que visa trazer uma iden-
tidade visual com o meio-oeste americano.

As lojas trabalham com vegetais sanitizados, pré-picados e embalados. Alguns
já vêm na proporção certa da mistura, como o alface e o repolho de uma das saladas.
A loja funciona como uma “linha de montagem”. As batatas e o frango já vêm pré-fritos,
sendo apenas fritos novamente até se obter o ponto exigido pelo padrão Arby’s. As tor-
tas são assadas na loja e mantidas em balcões térmicos durante determinado tempo,
findo o qual são eliminadas.
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Todos os produtos processados de alguma maneira dentro da loja devem obriga-
toriamente conter uma etiqueta padrão onde constem data e hora do processamento, e
data e hora de validade.

O rosbife vem congelado da Sadia, e é mantido assim nas câmaras frigoríficas
existentes em cada loja. Tem um tempo de descongelamento de 24 a 72 horas e é assa-
do durante 4 horas. Fica então em descanso por um determinado tempo, a fim de se
garantir a temperatura adequada, após o qual é pesado e embalado, e vai para o balcão
térmico aguardando para ser utilizado. No momento de sua utilização, quando é corta-
do nas máquinas específicas para esse fim, as fatias são pesadas para que estejam na
quantidade certa de cada sanduíche.

A Arby’s tem um rígido controle de qualidade, realizado diariamente pelos
próprios funcionários, e supervisionado por uma equipe de três engenheiras de alimen-
tos (sediadas na Central de Distribuição), que fazem os contatos e visitas aos fornece-
dores, além de visitas regulares e inesperadas às lojas. Nestas, normalmente existem um
diretor de operações, dois gerentes de área (responsáveis por mais de uma loja), e dois
gerentes de treinamento. Cada loja tem cerca de 40 funcionários.

O “Mix” de produtos

Tendo definido como seu público alvo os jovens adultos, a Arby’s busca aplicar
em seu cardápio o conceito de alimentação rápida com aspectos nutricionais. Seu exclu-
sivo “american roast beef” é feito à base de carne bovina de primeira qualidade, tem-
perada somente com água e sal, e cozido por 4 horas antes de ser fatiado e servido
quente. Resulta em um produto com menor teor calórico que os hamburgueres.

Além disso, são servidos os sanduíches de filé de peito de frango, saladas, batatas
fritas em forma de caracóis, milk shakes com sabor de capuccino, refrigerantes e cerve-
jas. A venda de saladas aqui é muito maior que no exterior. Algumas lojas chegam a fazer
300 saladas por dia, representando de 8 a 12% do faturamento da loja, enquanto que nos
EUA a média é de 2%.

Suas lojas mais movimentadas chegam a receber 1.500 pessoas por dia, e de cada
100 transações no caixa, cerca de 80 são de sanduíches e 20 de saladas. Nos 80 san-
duíches, em média, 55 são de rosbife e 25 de frango.

Gerenciamento da cadeia de suprimentos: o Centro de Distribuição (CD)

Devido à elevada especificidade dos produtos envolvidos, quer seja nas suas ca-
racterísticas desejadas, como também na perecibilidade, a Arby’s teve que realizar uma
integração vertical para trás, criando uma etapa intermediária entre a indústria de ali-
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mentos e outros fornecedores e as lojas, que é a Central de Distribuição (CD). Esta ação
visa atingir o conceito de “one stop shop” para o lojista (uma parada para compra), facili-
tando sobremaneira o gerenciamento nas lojas. Porém, este custo não existe para a
Arby’s nos EUA. É uma etapa realizada por empresa especializada.

Entraram no setor de distribuição devido à ausência de alguém que pudesse
realizar este serviço aqui no Brasil de maneira mais eficiente. Os estoques nas lojas
devem ser mínimos, devido ao elevado custo do espaço onde estas se encontram. O CD,
através de softwares, realiza o controle e a administração dos insumos utilizados nas
lojas. Os fornecedores vêm com seus caminhões e fazem a entrega no CD. Este contro-
la notas fiscais, verifica erros e os resolve diretamente com o fornecedor (no caso de
devoluções ou qualquer outro problema), faz os estoques e então distribui os insumos
entre as lojas, nos horários determinados e de acordo com as necessidades.

Consiste em um galpão alugado, localizado no bairro de Santo Amaro, em São
Paulo. Por não se tratar da atividade-fim da empresa, busca-se sempre minimizar as
despesas utilizadas para fazer funcionar o CD. Existem 4 câmaras frigoríficas com
diferentes temperaturas, onde são estocados produtos congelados (carnes, pães que irão
para as lojas de Brasília e de Fortaleza, batatas pré-fritas, tortas) e resfriados (bacon, quei-
jos, suco de laranja, entre outros).

O CD administra também toda a parte de fornecimento direto para os franqueados,
que pagam uma taxa de administração. A Arby’s os aconselha quanto às transportadoras,
porém essas são escolhidas e custeadas pelos próprios franqueados. Isso faz com que os
produtos lhes cheguem mais caros, o que deve estar incluído no seu planejamento.

A parte administrativa é bastante enxuta, sendo que a abertura de novas lojas não
exigirá contratação de pessoal extra. Ao contrário, diluirá esses custos, ao rateá-los entre
mais participantes.

A logística para as lojas

A Arby’s possui dois caminhões próprios, com divisão interna que permite o trans-
porte de produtos com diferentes temperaturas. Esses caminhões realizam a distribuição dos
produtos entre as lojas de São Paulo uma vez por semana. Trata-se de atividade muito espe-
cífica, onde os controles são bem detalhados, incluindo a mão-de-obra utilizada nas lojas (em
número de funcionários), o tempo de descarregamento, tempos de atraso, erros e ocorrên-
cias, quilometragem na saída e no retorno, quantidade total de caixas e de itens, peso total,
valor total da entrega, entre outros. As entregas extras são cobradas das lojas, a uma taxa fixa.

O gerente da loja Arby’s tem que se preocupar com quatro tipos de pedidos: os
do CD, a Coca-Cola, as panificadoras, e os vegetais. As entregas são feitas em horários
determinados por loja, assim o gerente pode programar e treinar os funcionários para o
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recebimento de mercadorias. Devido à alta confiabilidade no sistema de entrega, os ge-
rentes fazem seus pedidos com 24 horas de antecedência, e quem tem que se preocupar
em possuir uma logística acertada é o CD.

Os fornecedores

Pela especificidade dos produtos exigidos pela Arby’s, são necessárias parcerias
(contratos) para o fornecimento dos produtos.

A Arby’s trabalha basicamente com grandes fornecedores, visando obter quali-
dade de produtos e imagem da empresa, além de eliminar a necessidade de financia-
mento, já que se buscam empresas que já possuam o maquinário adequado e acreditem
no potencial de crescimento da rede de fast-food, principalmente ao analisarem as expe-
riências em andamento no exterior.

A Arby’s Brasil estabeleceu parcerias com a Sadia, Nestlé, Polenghi, Refinações
de Milho Brasil, Santista Alimentos, Junior Alimentos, Unilever, Coca-Cola, Heineken,
Cargill Citrus, Dixie-Toga, Poly Vac Embalagens, Islubart, Fresh Express, Trizi, Juliana
Panificação, entre outros. Não exige exclusividade dos fornecedores, apenas de produ-
tos, dentro do padrão Arby’s.

No Brasil, a maioria das parcerias são de sucesso. Entre as empresas cujas com-
pras pela Arby’s representam mais de US$ 1 milhão por ano, encontram-se a Sadia e a
Coca-Cola. Na faixa dos US$ 500 mil a US$ 1 milhão por ano em compras, encontram-
se a McCain (batatas), RMB (molhos) e Cargill (suco de laranja “Yes”). Empresas como
a Nestlé criaram áreas específicas para atendimento a estes clientes. A Sadia investiu uma
grande quantidade de tempo e recursos a fim de desenvolver o tipo específico de rosbi-
fe da Arby’s. Foram meses de testes e toneladas de carne gastas até se chegar à combi-
nação exata de cortes com o peso e espessura ideais do autêntico rosbife exigido pela
rede norte-americana.

Alguns produtos que anteriormente eram feitos sob medida para a Arby’s foram
incorporados à linha de produtos da empresa, já disponíveis aos consumidores (um
bacon especial, com padrão de teor de proteína, por exemplo). Em 1996, cerca de 400
toneladas, entre rosbife, frango e bacon foram compradas pela Arby’s.

Segundo Guilherme Ferreira, a Sadia só não é fornecedor mundial do rosbife para
a rede devido a restrições impostas às exportações de carnes do Brasil, principalmente
sanitárias (febre aftosa).

Esta tendência de fornecimento global (follow sourcing) é sem dúvida nenhuma
uma importante oportunidade para as indústrias do agribusiness brasileiro. No caso do
fast-food, tal como no automobilístico, existe uma tendência das indústrias fornecedoras
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seguirem os clientes (grandes redes), tornando-se fornecedores globais dos mesmos, e
com isto, atingindo diversos mercados.

O pão brasileiro ainda é um problema. Sai cerca de 75% mais caro que o americano,
e é atualmente fornecido por duas panificadoras, Trizi e Juliana. São entregues diretamente
nas lojas em horários determinados. As lojas de Brasília e Fortaleza têm trabalhado com
pães congelados, além das de São Paulo, para compor seu estoque de segurança.

Alguns itens de horticultura também funcionam pelo sistema descentralizado, ou
seja, não passam pelo centro de distribuição, indo diretamente do fornecedor às lojas.
Em alguns casos existem soluções mais baratas, devido à safra, porém com riscos bem
maiores. Os preços são fixos e existe o comprometimento de que se forneça o quanto a
rede precisa. Porém, vale ressaltar que apenas fisicamente estes produtos (pão e hortíco-
las) não passam pelo CD. A negociação, compras e gerenciamento do processo é de
responsabilidade do CD. À loja, compete apenas o pedido.

Importação de produtos

A legislação brasileira quanto à importação é positiva, ou seja, o que não consta
na legislação não pode ser feito. Há uma extrema burocracia para importar.

Mesmo com estes problemas, existem insumos que ainda é vantajoso importar, mes-
mo com preço CIF 100% maior que o americano. Com abertura dada pelo governo, foram
criadas facilidades e, com o aumento do volume de vendas da Arby’s, passou a ser possível
a importação de containers completos de embalagens, o que diminuiu bastante os preços. A
Arby’s importa hoje mais do que no início de suas atividades, em 1992.

Os principais itens importados são as batatas, que vêm do Canadá (Mc Cain); o
molho Cheddar (importado pela Nestlé para a Arby’s); as embalagens e filmes para os
sanduíches (Bag Craft e James River, dos EUA); além dos guardanapos, cartuchos para
batata frita, e os brindes de marketing em geral, tal como o do Zé Colméia, distribuído
com o Combo Kid, o sanduíche para crianças da Arby’s.

O crouton (cubinhos de pão condimentados) das saladas era feito manualmente
por um fornecedor brasileiro, inclusive a dosagem e rotulagem (cada pacote tem de 8 a
10 gramas). Com o aumento do volume, no entanto, isso foi-se tornando impossível. A
empresa foi buscar quem era o fornecedor nos EUA, encontrando-se a CPC Interna-
tional (controladora da Refinações de Milho Brasil), que hoje o importa e etiqueta para
a Arby’s no Brasil.

Dentre os 475 itens comprados pelo Centro de Distribuição, 270 referem-se a
materiais de escritório, que são distribuídos para as lojas e ocupam espaço dentro do cen-
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tro de distribuição, além de um bom tempo na sua organização e separação para atendi-
mento das lojas. O McDonald’s tem empresa (central de distribuição terceirizada) especí-
fica que fornece estes produtos.

Planos de expansão: a questão imobiliária

A Arby’s, tal como o McDonald’s, tem sua estratégia igual à adotada nos EUA e
principais mercados de franquias. Existem grandes empresas imobiliárias, que na maio-
ria das vezes não são relacionadas com as empresas operacionais da franquia, que exe-
cutam as funções de gestão, locação e construção dos imóveis às lojas.

Para a Arby’s, quem executa esta função é a Sybra, empresa da qual detém 35%.
Esta aluga os terrenos, espaços ou pontos, constrói os imóveis e fica com percentual para
sua remuneração. No caso de Shopping Centers, mensalmente 9% das vendas das lojas
devem ser pagos à Sybra, que por sua vez repassa 4% ao Shopping, ficando com 5% para
remunerar o investimento. Para lojas em ruas e avenidas, o valor do repasse não é basea-
do nas vendas, e sim um valor fixo. Apenas como exemplo, para a loja do Shopping
Eldorado, a Arby’s paga anualmente cerca de R$ 170 mil em aluguel à Sybra, que repas-
sa cerca de R$ 80 mil ao Shopping.

Planos de expansão: novas Lojas 

Em 1996 foram fechados contratos de franquia regional para Goiânia, Brasília, e
Fortaleza. Neste mesmo ano, a Arby’s faturou US$ 15 milhões, 15% a mais do que em
95, devido à abertura de quatro lojas durante o ano. Em 1997, a rede pretende faturar
US$ 20 milhões, incluindo as vendas das nove unidades que deverão ser inauguradas até
dezembro (quatro próprias e três franqueadas).

O plano para a Arby’s Brasil até 2002, ano em que se encerra o contrato com a
Arby’s mundial, é de estar com cerca de 200 lojas, quando então deverá ocorrer a reno-
vação do mesmo (está previsto neste um mínimo de 30 lojas até 2002).

No Rio de Janeiro, os planos são de abertura de 30 lojas, através de franqueado
regional. Além disso, a Arby’s Brasil estabeleceu parceria que lhe permite abrir restau-
rantes nas lojas Wal-Mart no Brasil. Isso reforça a sua estratégia de instalação de lojas
menores, junto a supermercados e hipermercados. A rede já tem lojas dentro dos Wal-
Mart de Osasco, Santo André, Bauru, São Bernardo e Ribeirão Preto ocupando espaços
de 60 metros quadrados (as lojas tradicionais da rede chegam a ter 500 m2), e abrirá tan-
tas outras quanto forem os supercenters abertos pelo Wal Mart. O quadro 7 mostra as 50
melhores cidades para investimentos em franquias no Brasil.
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No início, a Arby’s concentrou-se em lojas de grande porte, com investimentos de
até R$ 1,8 milhão cada. As lojas menores, como as instaladas em hipermecados, têm cus-
tos estimados em R$ 300 mil.

O desafio maior da rede é ganhar escala, tanto em marketing quanto em supri-
mentos. No marketing, por exemplo, fazer uma foto para uma loja custa US$ 8 mil (US$
8 mil por loja). Fazer a foto para 100 lojas custa US$ 80 por loja. A rede estima gastar
cerca de US$ 1,5 milhão nas atividades de marketing (comunicações) em 1997, cerca de
7 a 8% das vendas. Trata-se de um valor pequeno, mas o possível. Existem vantagens de
preço para grandes compras, e a Arby’s tem que vender a um preço final próximo aos
concorrentes, que, dependendo do volume, compram com descontos maiores.

Dos custos da Arby’s, a mão-de-obra representa cerca de 20 a 25% do fatura-
mento e aluguel, de 10 a 15%. Os aluguéis, por sua vez, subiram 50% em média, e a
mão-de-obra, 70%, desde o início do Plano Real. Os insumos percentualmente caíram
um pouco. No padrão americano, os custos devem representar cerca de 30% do preço
do produto final. Estão em 33% na Arby’s Brasil.

Indicadores financeiros da Arby’s

No anexo 2, encontram-se os dados financeiros da empresa, bem como comen-
tários. Em linhas gerais, percebe-se que não houve lucro nos últimos dois anos, princi-
palmente devido a imobilizações para abertura de novas lojas e problemas advindos da
falta de escala.

Para financiar sua expansão, a rede usa recursos de curto prazo, pois inexistem no
Brasil recursos de longo prazo para este setor. O BNDES só aporta recursos em casos
muito específicos.

Questões que incomodam à Arby’s
1. Em 1993 a Arby’s fez sua expansão para o Brasil através do franqueado master

Bahema. Tinha as alternativas de vir diretamente, instalando estrutura própria, ou licen-
ciar sua marca para ser explorada no país (sem estrutura de controle). Quais as vantagens
e riscos para a Arby’s e para a Bahema no formato que foi escolhido para o negócio?

2. A questão do número de lojas (escala) é fundamental para a Arby’s. Tem econo-
mias de escala nos produtos, no marketing, na Central de Distribuição e mesmo na capaci-
dade gerencial da empresa. A Arby’s tem que possuir 30 lojas até 2002, quando da reno-
vação de seu contrato de franquia master. A velocidade de crescimento através de franquias
regionais e elevados investimentos próprios tem sido adequada? Como a Arby’s poderia
crescer mais rapidamente, sem prejuízo da capacidade de coordenação do sistema?
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3. A cadeia de suprimentos tem sido adequadamente gerenciada pela Arby’s? A
manutenção de uma Central de Distribuição verticalizada representa um custo que a
Arby’s não possui nos EUA. É a melhor alternativa? Quais seriam outras alternativas
viáveis para gerenciamento dos suprimentos?

4. Onde deve a Arby’s se posicionar no competitivo ambiente das franquias no
Brasil: trombar de frente com o McDonald’s, ou procurar nichos de mercado? Seu atual
público-alvo é o mais adequado? Face à sua limitação de recursos, que ações criativas
poderia tomar em termos de marketing?

Uso do Estudo de Caso

Este caso pode ser usado nas disciplinas de marketing, principalmente nas ligadas
à área de produtos e serviços, e de estratégias empresariais, sendo um caso de organiza-
ção contratual. Também se encaixa na área de agribusiness, gerenciamento da cadeia de
suprimentos e produção.

Referenciais teóricos usados

O principal referencial teórico presente neste caso se relaciona às teorias de mar-
keting e de contratos, destacando-se neste referencial teórico os seguintes pontos:

• negócios de franquias
• estratégias de crescimento
• canais de distribuição
• gestão de marcas
• análise de serviços
• segmentação, diferenciação
• competitividade
• gestão de linha de produtos
• sistemas e cadeias de produção
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Anexo 01

O Negócio de Franquias 

O franchising é um composto onde seu conceito tem um papel determinante no sucesso ou fracasso do
empreendimento. A franquia deve ter uma especificidade, um diferencial muito forte que possibilite que seja for-
matada e replicada em outros locais por outras pessoas. Existe marketing cooperado, assistência técnica e opera-
cional contínuas, além de um canal de distribuição exclusivo. É um sistema de parceria entre o franqueador (que
desenvolveu o conceito do negócio) e o franqueado (que adquire esse conceito de negócio), unindo-se em torno de uma
filosofia que tentará lhes garantir sucesso como empreendedores.

O Franqueador

O franqueador funciona como um líder e facilitador do negócio, e entre seus principais desafios estão:
• renovação contínua das vantagens competitivas;
• criação de um sistema de informação em tempo real;
• imprimir  velocidade na implantação de produtos/serviços;
• oferecer sempre produtos melhores, mais baratos e personalizados;
• desenvolvimento de parceria com colaboradores, clientes e fornecedores;
• desenvolvimento de visão estratégica;
• transformar o patrimônio intelectual em capital intelectual.

Várias são as razões que podem levar uma empresa a querer franquear sua marca, seu know-how, ou qual-
quer que seja o ativo específico que possua e que possa interessar a alguém pagar pela possibilidade de usá-lo. Uma
dessas razões é a possibilidade de crescer rapidamente sem grandes inversões de capital, já que geralmente é o fran-
queado quem arca com as despesas iniciais de instalação e pessoal. 

Um franqueado tem a vantagem de não ser apenas um gerente, recebendo remuneração para realizar seu tra-
balho da melhor maneira possível. Ele é também o dono do negócio, e, com isto, tem-se uma estrutura de incentivo
em ambas as partes.

A franquia é especialmente importante quando se trata de empresas interessadas em ampliar sua rede de dis-
tribuição no exterior, onde se passará a lidar com pessoas de culturas bastante diferentes, portanto, de elevados cus-
tos de transação. Para tanto, pode-se optar entre as várias formas de franquia existentes, como por exemplo esco-
lher um franqueado master, que será responsável pelo recrutamento de outros franqueados nas demais regiões. Esse
é exatamente o caso da Arby’s no Brasil.

O franqueado deve ser uma pessoa em que o franqueador tenha plena confiança, já que a partir da assinatura
do contrato, e dependendo de suas especificações, é ele quem irá zelar pelo nome da empresa em determinada região.
Quanto melhor for o fluxo de informações entre franqueador e franqueado, mais eficiente tende a ser o contrato.

O estabelecimento de uma rede de franquias permite ainda que o franqueador obtenha ganhos de escala, o que
figura como um dos principais desafios que atingem as redes de fast food na atualidade. Cria também a possibili-
dade de se estabelecerem parcerias com fornecedores, o que é de especial importância em redes cujo produto seja alta-
mente específico (características organolépticas, perecibilidade), sendo necessário às vezes que se desenvolva um a um
todos os itens que irão formar o produto a ser vendido. A garantia de estar investindo em uma rede internacional
de renome pode funcionar como um incentivador para que os fornecedores realizem esses investimentos.

(segue na próxima página)
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O Franqueado

São várias as razões que levam uma pessoa a estabelecer-se como franqueado. Apesar de esse sistema contra-
tual impor uma série de limites e condições para quem está abrindo um negócio próprio, por outro lado atua como
um grande facilitador, ao oferecer a possibilidade de já se iniciar um negócio sabendo de antemão quais foram os
principais erros cometidos, que desta maneira poderão ser evitados, quais são as suas peculiaridades e principais
características, funcionando então como um grande minimizador de riscos.

No sistema de franquia, as propagandas em geral são produzidas pelo franqueador, o que possibilita um nível
de qualidade muito mais alto do que um franqueado conseguiria, e com um custo menor, já que é rateado entre todos
os participantes do sistema (franqueador e franqueados). Normalmente são veiculadas pelo franqueado ou em forma
cooperativa. O treinamento dos funcionários também é algo que a empresa franqueadora costuma oferecer, o que
facilita sobremaneira o estabelecimento de uma loja de franquia.

O franqueado tem ainda a garantia do fornecimento da mercadoria a ser vendida, o que evita o transtorno cau-
sado por atrasos ou falhas dos fornecedores, além de minimizar o problema da gestão da cadeia de suprimentos. Isto
faz com que possa se preocupar mais com aspectos da loja, atendimento e outras ações para conquistar consumidores.

Em síntese, a franquia permite ao franqueador criar economias de escala e vantagens sem os ônus destas, e
aos franqueados fazer parte de uma empresa grande mesmo sendo pequenos.
Quadro 01

O Brasil no ranking mundial

Por unidades Brasil exporta
1º EUA 2%
2º Canadá das suas franquias
3º Brasil

Por franqueadoras Brasil ocupa o
1º EUA 12o. lugar
2º Japão em exportação de franquias
3º Brasil

Por % de vendas no varejo Brasil tem
1º EUA 968
2º Reino Unido empresas franqueadoras
3º Brasil

Fonte: Instituto Franchising
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Quadro 2

Os Campeões do Franchising
Relação das 20 maiores redes segundo o número de unidades franqueadas no final de 1996

Investimento

Empresas Ramo de Unidades Unidades inicial Telefone

Atividade Franqueadas Próprias em US$

1 Kumon Curso de matemática, 1661 0 1.000 (011) 887.1869

português e japonês

2 Correios Agência dos Correios 1654 5374 N.I* (061) 317.2591

3 O Boticário Cosméticos e perfumes 1332 23 40.000 (041) 382.3456

4 L´Acqua Di Fiori Cosméticos e perfumes 754 9 35.000 (031) 261.2303

5 Água de Cheiro Cosméticos e perfumes 710 6 28.000 a 45.000 (031) 261.8070

6 CCAA Escola de idiomas 625 29 30.000 (021) 581.5000

7 Colchões Comércio de 540 0 10.000 (071) 301.2000

Ortobom colchões e acessórios

8 Escola Fisk Escola de idiomas 527 36 50.000 (011) 573.7000

9 Ice Cream/ Sorveteria 400 7 N.I* (081) 452.8122

Kibom Sorvane

10 775 Loja de vestuário/surfware 350 2 65.000 (011) 826.4288

11 Pierre Alexander Cosméticos e perfumes 350 12 25.000 (051) 332.3420

12 Wizard Idiomas Escola de idiomas 317 1 N.I* (019) 243.6999

13 Kendra Cosméticos e perfumes 296 1 2.000 (041) 263.3337

Cosméticos (porta a porta)

14 CNA Escola de idiomas 295 10 57.000 a 62.000 (011) 543.7322

15 Drogarias Farmais Farmácias 294 0 87.500 (011) 291.2099

16 Tropic Revitalização de 

Shield pintura de carros, 287 0 N.I* (011) 266.5172

barcos e aviões

17 Yázigi Escola de idiomas 281 3 50.000 (011) 884-9600

Internacional

18 Localiza Locação de veículos 267 56 95.000 a 200.000 (031) 247.7007

Rent a Car

19 Lojas Colcci Loja de vestuário/ 227 2 50.000 (047) 351.3535

unissex

20 PBF-Pink and Escola de idiomas 215 0 15.000 a 30.000 (011) 5084.1924

Blue Freedom

N.I.= não informou Fonte: Instituto Franchising
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Quadro 03
Desempenho por setor no Brasil

Expansão real até setembro de 95 Nº de unidades
1º Limpeza e conservação 118% 1258,00
2º Locação de veículos 114% 653
3º Informática e eletrônica 55% 276

Lazer, turismo e hotelaria 55% 479
4º Produtos para veículos 45% 1116,00
5º Alimentação 23% 3405,00
6º Esporte, beleza e saúde 6% 819

Onde estão os franqueadores
Em %
Alimentação 26
Vestuário 21
Decoração, utilidades e construção 7
Esporte, saúde e beleza 7
Educação e treinamento 6
Perfumaria e cosméticos 4
Produtos e serviços para carros 3
Lazer, turismo e hotelaria 3
Informática e eletrônica 3
Impressão, sinalização e fotografia 2
Limpeza e conservação 2
Locação de veículos 1
Lojas de conveniência 1
Outros 14

Fonte: 6º Censo Brasileiro de Franchising da ABF
Quadro 04

As maiores companhias de franchising nos EUA
(em unidades)

1º McDonald´s (fast food) 16.796

2º 7-Eleven (conveniência) 14.039

3º Subway (fast food) 11.500

4º KFC (fast food) 8.187

5º Burger King (fast food) 7.506

6º Tandy (computação) 6.600

7º Century 21 (imobiliária) 6.600

8º Taco Bell (fast food) 5.644

9º Internacional Dairy Queen (sorveteria) 5.347

10º Domino´s Pizza (pizza) 5.300

Fonte: “US Today”/Internacional Franchise Association
PENSA – Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial
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Quadro 05

Estabelecimentos norte-americanos de fast-food e vendas
por tipo de menu em 1992 nos EUA

Tipo de Menu Número de % sobre o total de Vendas Anuais % sobre o Gasto Anual  
Restaurantes Restaurantes (US$ MIL) Total de Per Capita

fast-food Vendas de em US$ na
fast-food categoria

Hamburguer 45.588 27,7% 33.840.926 43,6% $132,69
Pizza 36.095 22,0% 11.683.550 15,0% 45,81
Sub Shop 21.365 13,0% 5.440.356 7,0% 21,33
Outros 13.046 7,9% 4.783.590 6,2% 8,76
Frango 12.350 7,5% 6.860.195 8,8% 20,90
Mexicano 10.003 6,1% 5.150.054 6,6% 20,19
Americano 7.369 4,5% 2.158.264 2,8% 8,46
Chinês 5.273 3,2% 941.979 1,2% 3,69
Frutos do Mar 4.640 2,1% 2.099.426 2,7% 8,23
Carnes 3.387 2,1% 3.234.104 4,2% 12,68
Italiano 3.154 1,9% 913.386 1,2% 3,58
Outros Étnicos 2.071 1,3% 579.700 0,7% 2,27

Fonte: U.S. Bureau of the Census, 1992 Census of Retail Trade; National Restaurant Association.
Quadro 06

Os líderes do fast-food no Brasil em 1995 – Ranking por
vendas e número de unidades

Ranking Marca 1994 (US$ MI) 1995 (US$ MI) Unidades

1 McDonalds 305,00 620,00 279
2 Pizza Hut 156,00 ND 137
3 Bob’s 90,00(*) 100,00 79
4 Habib’s 72,00 ND 65
5 Fry Chicken 32,00(*) 43,60 107
6 Mister Pizza 30,00 41,30 113
7 KFC 24,00 (*) ND 23
8 Casa Pão de Queijo 14,00 (*) 24,00 141
9 ARBY’S 5,9 13,7 16

Total 730,50 - 960

Fonte: Revista do Franchising - Dez 1995 (*) e Centro de Informações da Gazeta Mercantil.
ND-Não Disponível.
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Quadro 07

As 50 melhores cidades do País
para estabelecimento de franquias

1ª São Paulo (SP) 26ª Niterói (RJ)
2ª Rio de Janeiro (RJ) 27ª Campo Grande (MS)
3ª Belo Horizonte (MG) 28ª Teresina (PI) 
4ª Salvador (BA) 29ª Londrina (PR)
5ª Poro Alegre (RS) 30ª João Pessoa (PB)
6ª Brasília (DF)* 31ª São José dos Campos (SP)
7ª Curitiba (PR) 32ª Cuiabá (MT)
8ª Fortaleza (CE) 33ª Aracaju (SE)
9ª Recife (PE) 34ª Sorocaba (SP)
10ª Goiânia (GO) 35ª Juiz de Fora (MG)
11ª Campinas (SP) 36ª Contagem (MG)
12ª Belém (PA) 37ª Uberlândia (MG
13ª Nova Iguaçu (RJ) 38ª Feira de Santana (BA)
14ª Manaus (AM) 39ª São José do Rio Preto (SP)
15ª Santo André (SP) 40ª São João de Meriti (RJ)
16ª Guarulhos (SP) 41ª Pelotas (RS)
17ª São Bernardo do Campo (SP) 42ª Jundiaí (SP)
18ª Santos (SP) 43ª Vitória (ES)
19ª São Gonçalo (RJ) 44ª Caxias do Sul (RS)
20ª São Luís (MA) 45ª Joinville (SC)
21ª Ribeirão Preto (SP) 46ª Piracicaba (SP)
22ª Maceió (AL) 47ª Maringá (PR)
23ª Natal (RN) 48ª Florianópolis (SC)
24ª Osasco (SP) 49ª Bauru (SP)
25ª Duque de Caxias (RJ) 50ª Canoas (RS)

* inclui as cidades-satélites
“Fonte: “”Best Cties for Franchising in Brazil””, Instituto Franchising”
Folha de São Paulo 12/maio
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 1996 e 1995
Em reais 1996 1995

Ativo circulante
Caixa e bancos 28.721 176.868
Aplicações financeiras 41.875
Contas a receber 195.331 152.995
Demais contas a receber 88.388
Estoques para revenda 575.287 533.385
Despesas do exercício seguinte 3.150 728.086

Total do ativo circulante 932.752 1.591.334

Realizável a longo prazo
Partes relacionadas 1.698.141
Depósitos judicias 90.827 14.046

Total do realizável a longo prazo 1.788.968 14.046

Ativo permanente
Investimento em coligada
Demais investimentos 16.409.786
Imobilizado 6.793.246 3.845.451
Diferido 125.046 185.768
Total do ativo permanente 23.328.078 4.031.219

Total do ativo 26.049.798 5.636.599

Passivo circulante
Fornecedores 897.646 408.898
Previsão para férias e encargos 577.702 598.711
Financiamentos 5.799.355 824.034
Tributos a recolher 120.514
Demais contas a pagar 368.298 214.414

Total do passivo circulante 7.763.515 2.046.057

Exigível a longo prazo
Partes relacionadas 60.173 4.461.444
Impostos e contribuições sociais 84.961 25.285

Total do exigível a longo prazo 145.134 4.486.729

Patrimônio líquido
Capital social 25.172.828 7.111.788
Reserva de capital 1.516.086
Capital atualizado 8.627.874
Prejuízos acumulados (7.031.679) (9.524.061)

Total do patrimônio líquido 18.141.149 (896.187)

Total do passivo 26.049.798 5.636.599
PENSA – Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial
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Demonstração das origens e aplicações de recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 1996 e 1995

Em reais 1996 1995

Origens dos recursos das operações
Prejuízo do exercício (1.713.177) (5.682.497)
Despesas (receitas) que não
afetam o capital circulante
Juros e variações monetárias
do realizável a longo prazo (2.577)
Equivalência patrimonial 174.882
Depreciações e amortizações 628.368 222.887
Correção monetária do balanço 697.028
Perdas em participações societárias 207.071

Total proveniente das operações (909.927) (4.558.088)

Transferência para aplicação de recursos 909.927 4.558.088
Integralização de capital 15.904.235
Adiantamentos para futuros aumentos de capital (4.341.595) 5.528.087
Incorporação da Bahema Participações S.A. 4.846.278
Redução do realizável a longo prazo 429.408
Aumento do exigível a longo prazo 16.966

Total das origens 16.408.918 5.974.461

Aplicações de recursos
Nas operações sociais 909.927 4.558.088
No realizável a longo prazo 1.774.922
Investimentos 16.584.668
Imobilizado 348.2747 714.464
Diferido 32.694

Total das aplicações 22.784.958 5.272.552

Aumento (redução) do capital circulante (6.376.040) 701.909

Ativo circulante (658.582) 1.280.649
No fim do exercício 932.752 1.591.334
No início do exercício 1.591.334 310.658

Passivo circulante 5.717.458 578.740
No fim do exercício 7.763.515 2.046.057
No início do exercício 2.046.057 1.467.317

Aumento (redução) do capital circulante (6.376.040) 701.909
PENSA – Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial
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Demonstração de resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 1996 e 1995
Em reais 1996 1995

Receita bruta das vendas
Vendas 15.084.741 12.770.576
Impostos e deduções (1.422.229) (1.215.748)
Receita líquida com vendas 13.662.512 11.554.828
Custos das mercadorias vendidas (4.637.683) (4.224.882)

Lucro bruto 9.024.829 7.329.946

Receitas (despesas) operacionais
Com vendas (9.627.512) (8.689.544)
Gerais e administrativas (4.976.186) (3.021.665)
Equivalência patrimonial (174.882)
Despesas financeiras (605.002) (461.883)
Demais receitas 366.205 34.730

(15.017.377) (12.138.362)

Prejuízo operacional (5.992.548 (4.808.416)
Receitas (despesas) não operacionais 4.279.371 (177.053)
Correção monetária do balanço (697.028)

Prejuízo do exercício (1.713.177) (5.682.497)

Prejuízo por ação do capital social (0,003) (0,014)
Quantidade de ações do capital 588.225.999 416.539.000
PENSA – Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial
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Mutações do patri

Em reais 

Saldos em 31 de dezembro 1994 
Aumento do capital 
Correção monetária 
Prejuízo do exercício 

Saldos em 31 de dezembro 1995 
Aumento de capital 
Incorporação da Bahema S.A. 
Prejuízo do exercício 
Absorção do prejuízo 

Saldos em 31 de dezembro 1996 

Ano/Mês Jan Fev Ma

1993 – – 

1994 267.624 230.317 264.

1995 959.398 952.896 1.079.

1996 1.213.195 1.063.925 1.194

1997* 1.411.030 1.236.580 1.456.

*2º Semestre: previsão
mônio líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 1996 e 1995

Capital Reservas de capital Reservas de lucro Prejuízos acumulados Total

2.770.970 2.745.199 3.136.946 2.379.223
4.340.818 (2.745.199) 1.595.619

1.516.086 (704.618) 811.468
5.682.497 (5.682.497)

7.111.788 1.516.086 (9.524.061) (896.187)
17.420.321 (1.516.086) 15.904.235)

640.719 3.451.694 4.174.020 (3.420.155) 4.846.278
(1.713.177) (1.713.177)

(3.451.694) (4.174.020) 7.625.714

25.172.828 (7.031.679) 18.141.149

Evolução do Faturamento

r Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

– – 43.019 125.403 120.865 111.979 162.678 202.694 210.461 341.560 1.318.659

030 268.577 302.702 261.956 456.599 545.790 593.406 717.538 750.683 1.258.002 5.917.224

243 961.040 1.002.180 952.638 1.277.268 1.238.469 1.144.924 1.198.876 1.308.908 1.610.406 13.686.247

.277 1.050.850 1.237.409 1.276.176 1.231.771 1.234.701 1.143.434 1.331.224 1.342.487 1.625.904 14.915.353

209 1.487.423 1.658.755 1.480.680 1.702.816 1.793.100 1.894.052 1.967.810 2.066.200 2.582.750 20.717.384
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Anexo 02

Comentários Financeiros

Captação de recursos

A empresa possui como principal fonte de captação de recursos o capital próprio, que corresponde a cerca de
69,5% de seu passivo total. Mas esta ainda possui uma outra fonte de captação de recursos que se destaca, são os
financiamentos de curto prazo que correspondem a 29,8% do passivo total da mesma, no ano de 1996. 

Observa-se que  basicamente essas duas fontes totalizam os 100% do capital, mostrando que recursos de longo
prazo são pouco utilizados para o autofinanciamento.. Pode-se observar também que os recursos de longo prazo uti-
lizados em 95, basicamente desapareceram de 95 para 96 quando houve uma grande injeção de capital.

Aplicação de recursos

A empresa aplica seus recursos basicamente no ativo permanente, já que necessita de grandes investimentos, se
imobilizar, para se instalar no mercado brasileiro. Assim, os números explicam corretamente onde esses  recursos estão
sendo aplicados. 

A variação das aplicações do ativo total, 28% no circulante e 71,5% no permanente (basicamente em imobi-
lizado – 68,2%) efetuadas em 1995, contrastam expressivamente com as efetuadas em 1996, 4% do ativo total no
circulante e 89,5% no permanente, sendo a maioria em investimentos (63%) e em imobilizado(26%).

Doar

Como principal origem de recursos, possui a integralização de capital no ano de 1996. Houve porém,  uma
outra origem – a incorporação do patrimônio líquido da Bahema Participações S.A. A empresa aplica seus recursos
em imobilizado e em investimentos. Com isso a DOAR vem comprovar os dados obtidos no balanço.

Resultado

Pode-se dizer que em 1995 a empresa vinha sofrendo um grande prejuízo (cerca de R$ 5.682.497), porém em
1996 esse prejuízo teve uma grande queda (passou para cerca de R$ 1.713.177) devido principalmente ao aumento
das receitas não operacionais. De 95 para 96 suas despesas com vendas caíram, mas suas despesas gerais e adminis-
trativas subiram. Suas vendas aumentaram de 95 para 96.
PENSA – Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial
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