
O McLanche não é mais feliz para o McDonald’s?  

Apesar de sua estatura de megamarca global, com restaurantes e 46 
milhões de clientes por dia, a rede McDonald’s parece não conseguir 
melhorar seus lucros. 

O crescimento das vendas e dos lucros do negócio de fastfood pioneiro 
no mundo, com sua assinatura de arcos dourados, se deteriorou e as 
ações da companhia estão sendo comercializadas com baixo 
desempenho há 7 anos. Em 17 de dezembro de 2002, a rede 
McDonald’s anunciou que registraria seu primeiro trimestre de perdas da 
história, em conseqüência de uma desastrosa guerra de preços com 
seus concorrentes americanos. 

No exterior, a companhia está na mira dos antiamericanos; somente no 
mês passado, bombas foram atiradas em restaurantes em Paris, 
Mumbai (antiga Bombaim) e Indonésia. O McDonald’s foi até acusado de 
promover a obesidade dos americanos em uma ação judicial coletiva 
copiada do litígio contra as companhias de tabaco. 

Com pouco espaço para crescer nos mercados saturados, a companhia 
está lutando para encontrar meios de incrementar a fórmula que fez do 
McDonald’s de Oak Brook, Illinois, líder de mercado por mais de 40 
anos. “Esse é o calcanhar de Aquiles do sucesso”, afirma o professor de 
marketing da Wharton, Stephen Hoch. “Ao longo do tempo, o segredo é 
descobrir como se livrar do que é ruim e manter o que é bom”. 

O McDonald’s tentou expandir sua marca com novos itens de cardápio, 
inclusive panquecas, sanduíches de presunto e queijo e shake de 
manga. Mas os novos produtos prejudicaram a rapidez do serviço 
McDonald’s, sua marca registrada, e criaram problemas com a 
qualidade. “Tentaram de tudo para expandir suas vendas aumentando o 
cardápio e, acredito, reconheceram – corretamente – que esse é um 
terreno escorregadio”, acrescenta Hoch. Acabaram prejudicando as 
operações “quando fugiram muito dos seus produtos principais”. 

O professor de marketing da Wharton, David Reibstein, teme que as 
mesmas questões básicas que hoje atormentam o McDonald’s afetem 
também a Starbucks, que está igualmente tentando aumentar suas 
vendas expandindo o tipo de produto que comercializa. “Quando se dizia 
Starbucks queria-se dizer café. Podíamos visualizar a Starbucks 
vendendo itens relacionados com o café, tais como canecas, café em 
grão ou bules de café”, diz Reibstein. “Mas agora estão vendendo 
cartões de felicitações, música, sanduíches e suco de manga. Minha 
preocupação é que a Starbucks esteja perdendo aquilo que Starbucks 
significa… E isso é arriscado”. 



Existem vários exemplos de companhias com marcas já consagradas 
que desenvolvem novas e que não diminuem a franquia original, 
destaca Reibstein, observando que a Coca-Cola foi bem-sucedida ao 
adicionar segundas e terceiras marcas ao seu poderoso produto 
principal. Montadoras e cadeias de hotéis também não conseguiram 
expandir seus negócios com novas marcas. 

Hoch e Reibstein endossam a estratégia do McDonald’s de comprar 
outras redes, no todo ou em parte, para aumentar seu crescimento. Nos 
últimos quatro anos, a rede McDonald’s comprou a Boston Chicken, que 
estava sob a proteção da vara de falências, a Donatos Pizzerias, a 
Chipotle Mexican Grill e a Aroma Cafe, uma rede de cafeterias com sede 
em Londres. “Entrar num negócio, comprar ou criar novas marcas sem 
tentar expandir demais o produto principal é uma medida sensata”, 
afirma Hoch. 

Mesmo assim, as vendas de produtos, com exceção do hambúrguer, são 
minúsculas, totalizando apenas US$ 1,2 bilhão do total de US$ 40 
bilhões em vendas anuais da empresa, de acordo com Carl Sibilski, que 
acompanha o McDonald’s para a Morningstar Inc. em Chicago. As novas 
aquisições serão menos importantes para as vendas do que a criação de 
novas idéias para os produtos e as operações do negócio, afirma 
Sibilski. 
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