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Matriz reconhece em seu balanço que venda da operação na América Latina vai trazer prejuízo. 
A matriz da rede de fast food McDonald's pode não receber nenhum centavo com a venda da 
licença dos restaurantes da rede na América Latina. Essa possibilidade, inclusive, já está sendo 
considerada pela direção da empresa norte-americana. Na divulgação dos resultados 
financeiros de 2006, publicada na U.S Securities and Exchange Commission (SEC) no dia 26 de 
fevereiro, a empresa alerta que, se conseguir concluir a negociação da rede na região latino-
americana, onde tem 1,6 mil restaurantes, e em países asiáticos, com 700 restaurantes, "não 
será possível recuperar nem os US$ 800 milhões de prejuízo histórico nessas regiões, ou a 
maior parte dos US$ 2,2 bilhões remanescentes do valor contábil dos ativos pelo valor da 
venda e, portanto, espera que o prejuízo total seja significativo".  
 
O prejuízo estimado - próximo a US$ 3 bilhões - representa quase o mesmo valor do lucro 
líquido anual do grupo de 2006, de US$ 3,5 bilhões.  
 
Fonte do mercado que já esteve no comando da empresa diz que, só no Brasil, o McDonald's 
tem R$ 1,5 bilhão (US$ 700 milhões) em ativos, valor menor do que o histórico de 
investimento da empresa no País, de aproximadamente R$ 2,1 bilhões (US$ 1 bilhão). "A rede 
já acumula um prejuízo de R$ 500 milhões (ao redor de US$ 235 milhões) com a operação 
brasileira, isso sem levar em conta outras contingências como dívidas tributárias e 
trabalhistas", ressalta.  
 
Segundo essa fonte, as contingências pesam na redução do valor final dos ativos na América 
Latina, que não deve ultrapassar os US$ 500 milhões. "Os concorrentes à aquisição - o UBS 
Pactual de um lado e o Capital Group junto com o empresário Wood Staton de outro - estariam 
justamente negociando quanto desse valor ficará retido para o pagamento dos passivos." Uma 
tarefa difícil já que no Brasil os cálculos de questões tributárias e, especialmente, trabalhistas 
variam muito dependendo do tempo e da burocracia envolvidos.  
 
A expectativa é que os potenciais compradores utilizem uma forma mais agressiva de cálculo 
das dívidas, levando em consideração o pior cenário. "Isso pode resultar em acréscimos de 
75% de multa mais a Selic (taxa básica de juros) do período apurado", afirma outra fonte. O 
resultado: "É muito provável que a dívida da empresa atinja os US$ 500 milhões que o grupo 
espera receber", diz. Esta hipótese explicaria, em sua opinião, as ponderações publicadas no 
seu balanço de 2006 sobre grandes prejuízos com a venda.  
 
A matriz tem enfrentado diferentes problemas com sua subsidiária na América Latina. Mas 
nem sempre foi assim. "Em 1998, dados do balanço da rede mostram que as vendas da região 
respondiam por 5,7% da receita total da empresa. O lucro da região tinha uma participação 
ainda mais importante, de 6,7%", afirma uma fonte do mercado. Ele ressalta que, nos 
resultados de 2005, apesar do crescimento da participação das vendas da região ser ainda 
maior (6,5%), a lucratividade caiu a ponto de se tornar praticamente insignificante: 0,7%. 
Para a fonte, "o modelo de negócio implantado no Brasil estava fadado ao fracasso."  
 
Licenciamento  
 
A rede resolveu mudar sua estratégia de atuação e anunciou, em janeiro de 2006, a 
implementação do modelo de 'developmental licensees' - formato de negócios semelhante a 
um contrato de master franquia, em que a rede americana receberá apenas os royalties do uso 
de marca, além de taxas de publicidade - dentro dos próximos três anos, em cerca de 15 a 20 
países em todo o mundo, representando um número aproximado de 1,5 mil restaurantes. Mas 
recentemente, o grupo ampliou esse número para 2,3 mil lojas, que receberam investimentos 
de US$ 3 bilhões.  
 
Por enquanto, a rede não fez muitos esforços para defender o "developmental licensees", 
alegando apenas que é um modelo de negócios bem-sucedido há 20 anos, em mais de 30 
países. Faltou esclarecer que, atualmente, apenas 800 restaurantes são administrados neste 



formato. E nenhum deles em um mercado com as dimensões do Brasil, por exemplo, em que a 
rede possui 545 restaurantes.  
 
Segundo fonte de mercado que já atuou na administração da empresa no Brasil, o 
"developmental licensees" foi criado para atender apenas operações em países com menor 
expressão como Suíça, Noruega, Holanda e Bélgica, que têm capacidade restrita de 
crescimento. Ou ainda em locais de difícil administração, como os países do Oriente Médio. 
Outro fator seria a insegurança jurídica que aumenta os riscos da operação. E é neste quesito 
que o Brasil se encaixa.  
 
Nota explicativa do relatório do quarto trimestre do ano fiscal de 2006 informa sobre "o risco 
de operar em mercados como Brasil e China, onde há uma série de incertezas, relativas à 
aplicação de exigências legais e de obrigações contratuais".  
 
Para uma fonte próxima às negociações, os verdadeiros motivos pelos quais a empresa vai sair 
do País estão nas entrelinhas dessa declaração. "Eles têm um prejuízo muito grande no Brasil 
e querem se livrar dele." A falta de transparência sobre os reais problemas da rede na América 
Latina impede avaliar com precisão como esse modelo de negócio poderá trazer ganhos mais 
significativos para os acionistas.  
 
Os problemas financeiros da rede no Brasil começaram a se agravar em 2000. A matriz norte-
americana planejava abrir 1.000 restaurantes no País em função do tamanho do mercado 
brasileiro, com quase 180 milhões de habitantes. Mas as condições da economia brasileira 
mostravam caminho inverso. "A solução para garantir um crescimento sustentável na época 
seria parar de investir em expansão e focar na rentabilidade de cada loja, o que não foi feito", 
diz o executivo.  
 
Muitos franqueados que já passavam por dificuldades fecharam suas lojas ou estas foram 
compradas pela matriz, o que demandou investimentos de US$ 150 milhões. Com isso, a 
subsidiária brasileira inverteu o formato de negócio adotado no resto do mundo, onde cerca de 
75% das lojas são franqueadas e apenas 25% são próprias. Hoje o Brasil tem 545 
restaurantes, comparado a 590 em 1998.  
 
Consultado por este jornal, o McDonald's não quis se pronunciar sobre os assuntos tratados 
nesta reportagem.  
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