
tá União Soviética. A novidade gastronômica
atraiu um público de 30 000 pessoas no primei-
ro dia de funcionamento, e a fila que se formou
no local representou uma das melhores imagens
da euforia provocada pela transformação capita-
lista do país. Mesmo com o início arrasador, a
evolução do negócio ainda era uma grande in-
cógnita naqueles tempos. O que aconteceu su-
pera de longe as previsões mais otimistas. A Rús-
sia transformou-se na nova pátria do fast food,
fazendo a alegria não apenas do McDonald's
mas também de inúmeras outras cadeias multi-
nacionais do ramo. Em nenhum outro lugar as
vendas caminham no mesmo ritmo, graças a um

INAUGURAÇÃO DO McDONALD'S
na praça Pushkin, no centro de
Moscou, em janeiro de 1990 —
o primeiro da Rússia —, teve qua-
se o mesmo caráter simbólico da
destruição das estátuas de Lênin
em várias das repúblicas da extin-



público ávido por sanduíches, pizzas, ca-
fés e outras guloseimas. Somente nos úl-
timos quatro anos, o faturamento do se-
tor de fast food no país cresceu 93%. Foi
praticamente o dobro da taxa registrada
pela China, outro novo eldorado do ne-
gócio de comida rápida e padronizada.
No conjunto, as vendas das cadeias de
fast food na Rússia chegaram, em 2007,
à marca recorde de 1,7 bilhão de dólares
(veja quadro ao lado).

O que faz da antiga república socia-
lista um dos mais promissores mercados
do mundo para o McDonakfs e sua in-
finidade de concorrentes? Boa parte do
atual fenômeno pode ser creditada à evo-
lução do poder de consumo da popula-
ção, resultado de uma economia próspe-
ra e estável. Apoiado principalmente pe-
los altos preços do petróleo, um dos mais
importantes negócios nacionais, o país

cresce, em média, quase 7% ao ano. O
período de fartura deixou mais cheios os
bolsos dos russos. De 2000 para cá, a
renda per capita quase dobrou. E, ao con-
trário dos chineses e dos indianos, cujos
hábitos alimentares são muito diferen-
tes do padrão ocidental, os russos se apai-
xonaram imediatamente por hambúrgue-
res e batatas fritas. Após décadas de co-
munismo, eles também parecem dispos-
tos a tirar rapidamente o tempo de atra-
so, demonstrando um grande apetite con-
sumista. No Brasil, onde a indústria da
comida rápida há muito deixou de ser
novidade, as redes de fast food faturam
por ano. aproximadamente, 2,7 bilhões
de dólares. Segundo a Euromonitor, con-
sultoria inglesa especializada em consu-
mo, os russos devem
ultrapassar essa mar-
ca em 2010.

Em razão do enor-
me potencial do país,
as grandes cadeias glo-
bais de fast food se-
guem em revoada em
direção à Rússia. A
americana Starbucks
foi a última grande a
chegar. A maior rede
de cafeterias do mun-
do inaugurou em se-
tembro a primeira loja
num shopping nas re-
dondezas de Moscou.
Três meses depois, co-
meçou a operar uma
segunda unidade na rua
Arbat, um dos cartões-
postais mais conheci-
dos da capital russa. A
chegada da Starbucks atraiu outra grande
rede de cafeterias, a Costa Coffee. líder
na Inglaterra, Em dezembro passado, a
empresa anunciou sua entrada no merca-
do russo por meio de uma associação com
uma companhia local, a Rosinter. Nos pró-
ximos cinco anos, a Costa Coffee inves-
tirá l O milhões de dólares na construção
de cafeterias. A primeira loja será aberta
em Moscou, ainda no início de 2008.

A CHEGADA CRESCENTE de investidores
estrangeiros estimulou também os empre-
sários locais, que montaram novas redes
de fast food, hoje limitadas ao mercado
russo e a alguns países vizinhos. Entre as

principais estão a Stardogs, especializada
em cachorro-quente, com 123 unidades;
a Kartoshka, de batata assada, com mais
de 200 pontos-de-venda; e a Rostik's, ope-
radora da cadeia principal de restaurantes
de frango da Rússia. Criada em 2004. ela
desbancou a liderança da concorrente ame-
ricana KFC. Em 2006, as duas operações
se fundiram, dando origem à marca
Rostik's KFC, que possui atualmente 125
pontos-de-venda em 15 cidades da Rús-
sia. Até 2011. será feito um investimento
de cerca de 100 milhões de dólares na
construção de outras 300 lojas.

Existem ainda alguns empecilhos que
dificultam a atuação da indústria de fast
food na Rússia. O principal deles é a bu-
rocracia, herança incômoda do período

comunista. A abertura
de uma simples loja no
país precisa da aprova-
ção de várias autorida-
des municipais e regio-
nais, o que demanda
tempo. Dependendo do
local escolhido, o pro-
cesso todo, desde a
identificação do lugar
até a inauguração, po-
de durar de quatro a 24
meses. Encontrar ma-
téria-prima em quanti-
dade suficiente e de
boa qualidade para sus-
tentar o desenvolvi-
mento das vendas tam-
bém não é uma tarefa
das mais fáceis. Em
seus primeiros tempos
de Rússia, o McDo-
nald's penou para achar

fornecedores confiáveis. Para resolver o
problema, a rede investiu 45 milhões de
dólares em uma fábrica que produz hoje
boa paite dos ingredientes que compõem
o cardápio de suas lojas, de hambúrgue-
res a ketchup. O empreendimento, bati-
zado de McComplex, foi instalado em
um subúrbio ao sul de Moscou. Hoje, o
McDonakTs é líder de mercado, com qua-
se 70% de participação e 189 unidades
em 45 cidades da Rússia. "Ao longo de
2008, planejamos abrir de 35 a 40 novas
lojas, porque desejamos continuar à fren-
te da concorrência", disse a EXAME
Khamzat Khasbulatov, presidente do
McDonaWs na Rússia.
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