
McDonald’s capta clientes de restaurantes caros e eleva lucro 
 
O lucro líquido no terceiro trimestre do McDonald’s, maior empresa mundial de restaurantes 
fast-food, teve aumento superior ao estimado por analistas desde que os consumidores, 
afetados pelos custos mais altos com alimentos, se voltaram para os cheeseburguers duplos 
de US$ 1 e cafés especiais.  
 
As vendas globais em restaurantes abertos há pelo menos 13 meses aumentaram 7,1% , 
resultado melhor do que o projetado por alguns analistas, à medida que as vendas na Europa 
e Ásia superaram as dos Estados Unidos. As ações do McDonald’s registraram uma alta de 
1,9% na Bolsa de Nova York .  
 
Os resultados mostram que a decisão do principal executivo da empresa, Jim Skinner, de 
promover certos tipos de café, chá e pratos quentes está captando vendas de restaurantes 
mais caros. Os consumidores estão preocupados a respeito de seus empregos, e o pagamento 
de suas hipotecas reduziu os gastos supérfluos já que o arrocho do crédito ameaça empurrar a 
economia global para uma recessão.  
 
"Neste momento o McDonald’s desempenha um dos importantes papéis", afirma Keith Wirtz, 
diretor de investimento na Fifth Third Asset Management. A presença de clientes em 
restaurantes está rareando "com uma exceção, que é a categoria de fast-food."  
 
O lucro líquido avançou para US$ 1,19 bilhão ou US$ 1,05 por ação , em comparação com US$ 
1,07 bilhão ou US$ 0,89 no mesmo período do ano anterior , disse a companhia de Oak Brook, 
Illinois em comunicado. O lucro superou as estimativas dos analistas em US$ 0,07. As vendas 
aumentaram 6,2% para US$ 6,27 bilhões em comparação com os US$ 5,9 bilhões anteriores.  
 
As ações do McDonald’s registraram uma alta de US$ 0,31 para US$ 55,44 na Bolsa de Nova 
York, resultado melhor do que o do Standard & Poor’s 500 Index, que teve declínio de 3% .  
 
A média da estimativa de lucro de 15 analistas pesquisados foi de US$ 0,98. Onze 
prognosticaram uma receita de US$ 6,19 bilhões. Estimou-se que as vendas globais por loja 
iriam avançar 7%, segundo a média da estimativa de três analistas do Deutsche Bank 
Securities, UBS Securities e RBC Capital Markets. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


