
McDonald’s Brasil cresce 12,5% em 12 meses 
 
As vendas do McDonald’s cresceram 12,5% nos últimos 12 meses, e a expectativa é a de que 
fechem 2005 com algo próximo a 13% e um faturamento ao redor de R$ 2,1 bilhão. Os resultados 
refletem as estratégias adotadas pela empresa há dois anos em várias frentes para conquistar 
mais clientes: da ampliação de seu cardápio até o treinamento e motivação dos funcionários.  
 
“É uma política que vem obtendo êxito para alcance dos objetivos desde 2004 e, por isso, terá 
continuidade em 2006”, afirma Sergio Alonso, presidente do McDonald’s Brasil. “Conseguimos 
aumentar o número de clientes, além de elevar o índice de satisfação”, diz Alonso. 
 
O cardápio da rede que havia sido enriquecido pela linha de refeições mais leves com saladas, 
sucos e água de côco, desenvolvidas para alcançar diferentes perfis de clientes, ganhou um 
grande reforço com o Big Tasty. Voltado para o público mais jovem e masculino, que necessita de 
uma refeição reforçada, o Big Tasty veio atender a essa demanda detectada em pesquisas 
realizadas pela empresa.  
 
O McDonald’s investiu R$ 22 milhões em formação, treinamento e motivação de seus 
funcionários. Dentro de uma das principais gincanas internas, a All Star, a empresa levará 31 
funcionários, entre atendentes e gerentes, para a Alemanha para assistir aos jogos da Copa do 
Mundo de Futebol. Nesse tipo de competição foi possível reunir elementos de qualificação de mão-
de-obra como de motivação dos funcionários. “Investir no pessoal foi uma das principais 
estratégias da empresa neste ano, porque o funcionário mais satisfeito atende melhor ao cliente”, 
afirma Alonso.  
 
Ainda em 2005, o McDonald’s apostou firme na melhoria e ampliação de serviços da McEntrega. A 
partir de abril, os clientes puderam, além do telefone, usar a internet para fazer seus pedidos. A 
cada mês cerca de 160 mil clientes recebem suas refeições no local de sua preferência. Desde o 
seu início, há quatro anos, a demanda da McEntrega registra um crescimento de 800%. Os dias 
mais solicitados são: sexta-feira, na hora do almoço, sábado e domingo, ambos à noite. Os 
sanduíches preferidos são o tradicional Big Mac e o lançamento Big Tasty. 85% dos pedidos são 
feitos por telefone e 15% via Internet. Além disso, 47% das vendas estão concentradas no Estado 
de São Paulo e 30% no Rio de Janeiro.  
 
A McInternet também tem sua parcela de contribuição para trazer mais clientes às unidades da 
rede: em novembro, o serviço superou a marca de 2,8 milhões de cadastrados com 12 milhões de 
acessos. O projeto funciona em 460 restaurantes e, nos próximos 12 meses, outros 40 pontos-de-
venda passarão a prestar o serviço. Um levantamento com os clientes cadastrados na McInternet 
mostra que cerca de 18% tiveram seu primeiro contato com computadores nos restaurantes 
McDonald’s. Entre esses usuários que estão acessando a Internet pela primeira vez, 30% 
utilizaram os cursos oferecidos pela própria McInternet, os tutoriais – sobre computadores, e-mail 
e Internet – elaborados especialmente para apresentar as tecnologias do mundo digital aos 
principiantes.  
 
O McDonald’s é líder no segmento de alimentação e, em 26 anos de Brasil, conta atualmente com 
1.188 pontos-de-venda, 34 mil funcionários, atende 1,5 milhões de clientes por dia e ocupa a 
oitava posição em vendas no ranking de países da corporação. 
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