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“Você vai gostar da diferen-
ça”. Com esse mote, na manhã 
do dia 13 de fevereiro de 1979, 
o McDonald’s deu o pontapé 
inicial de sua história no Brasil, 
tendo como partida o bairro de 
Copacabana, no Rio de Janeiro. 
Era a grande aposta do norte-
americano radicado no Brasil, 
Peter Rodenbeck (ler a seguir), 
que acreditava que aquele mode-
lo de lanchonete criado em 1955 
dentro dos moldes culturais 
conservadores do meio-oeste de 
seu país tinha tudo para cair no 
gosto dos brasileiros. 

Dois anos depois, também 
em uma manhã de fevereiro, era 
a vez de São Paulo receber seu 
primeiro McDonald’s, no número 
810 da Av. Paulista. A operação 
foi conduzida por Gregory Ryan, 
que também viria a ser respon-
sável pela expansão no Sul do 
Brasil, enquanto Rodenbeck 
cuidaria do restante do País. A 
operação brasileira se unifi cou 
em 1996, mas desde 2006 é 
controlada pelo consórcio Arcos 
Dorados, presidido por Woods 
Staton (responsável pela intro-
dução da marca na Argentina), 
tendo como sócios alguns dos 
principais franqueados da Amé-
rica Latina. Hoje, são 564 lojas 
que empregam 38 mil funcioná-
rios, além de mais 53 unidades 
do McCafé. Os planos, conta o 
vice-presidente de marketing 
no Brasil, Mauro Multedo, são de 
chegar ao fi m do ano com pelo 
menos 590, em 21 Estados mais 
o Distrito Federal.

Seguindo a linha de oferecer 
cada vez mais variedade no car-
dápio, a rede começou a apostar 
pesado no café da manhã, que 
em março ganhará sua primeira 
campanha nacional. Em menos 
de um ano, segundo Multedo, 
a primeira refeição do dia já 
representa 4% das transações. 
“Fizemos nosso lançamento 
inspirado nos cases da China e 
da Coréia, onde o café não tem 
importância, apesar de ninguém 
abrir mão dele; como é aqui”, 
destaca Multedo.

As longas parcerias também 
são um dos marcos dos 30 anos 
da rede no País, tendo como for-
necedor mais antigo a Coca-Cola, 

McDonald’s chega aos 30 no Brasil
Com 564 restaurantes, rede quer atingir 590 com o mesmo espírito da época da inauguração no Rio de Janeiro
Robert Galbraith

Campanhas que fi zeram história na TV e no imaginário popular ao longo destes 30 anos; o primeiro slogan, “Gostoso como a vida deve ser”, permaneceu oito anos no ar

Peter Rodenbeck, o pioneiro
Nascido na pequena cidade 

de Mount Pleasent (Michi-
gan, EUA), Peter Rodenbeck 
sempre foi um apaixonado 
por cultura latino-americana, 
assunto que escolheu estudar 
na universidade, e tinha como 
sonho conhecer o Brasil. A 
bordo do destróier USS Maine, 
no qual serviu à marinha de seu 
país como ofi cial de máquinas 
e artilharia, entre 1961 e 1965, 
cumpriu suas obrigações mi-
litares ileso e zarpou para o 
Brasil na primeira chance, em 
1967. Acabou fi xando residên-
cia no Rio de Janeiro, onde 
conseguiu iniciar uma carreira 
no mercado fi nanceiro, passan-
do pelo Citibank e depois pelo 
banco Garantia, onde ocupou 
um importante cargo de chefi a 
no intrincado setor de fusões e 
aquisições. 

Seu espírito empreendedor 
começou a afl orar durante uma 
visita a Nova York, em 1975, 
quando teve contato com exe-
cutivos do McDonald’s. Muito 
interessados em entrar no 

Brasil, já tinham desenvolvido 
amplos estudos de mercado, 
mas faltava alguém com vivên-
cia no País para servir de con-
selheiro e tocar uma eventual 
investida. Rodenbeck vislum-
brou a grande oportunidade e 
convidou o Garantia para ser 
parceiro, mas, após alguns anos 
analisando a proposta, o banco 
acabou declinando — para um 
certo alívio dos executivos do 
McDonald’s, que não queriam 
um sócio fi nanceiro. 

Assim, Rodenbeck fez o 
acerto sozinho com seus com-
patriotas e entrou com 50% 
do negócio moldado em forma 
de joint venture, tendo como 
único capital sua capacidade 
de gestão e visão do negócio. 
Nos dois anos que antecederam 
o início da operação brasileira, 
ele participou ativamente do 
treinamento das equipes em 
todos os níveis. O contato com 
pessoas mais jovens o fez re-
cordar muito seus tempos na 
marinha. “Usei a experiência de 
trabalhar de forma combinada 

com máquinas e pessoas, sem-
pre com disciplina. O Brasil me 
surpreendeu com a qualidade 
dos jovens que poderíamos 
atrair como funcionários”, 
recorda.

E na manhã de 13 de feve-
reiro de 1979 foi inaugurada 
a primeira loja — até hoje na 
ativa —, na Rua Hilário de 
Gouveia, em Copacabana. O 
dia até hoje o emociona: “Foi 
a maior aventura da minha 
vida e que me levou a voltar a 
trabalhar com jovens”, conta. A 
segunda loja, que já não existe 
mais, seria aberta apenas em 
dezembro, na Barra da Tijuca. 
A Salles foi a primeira agência 
a atender o McDonald’s no Bra-
sil, levando seu primeiro fi lme 
ao ar com apenas nove lan-
chonetes em funcionamento, 
um investimento ousado para 
uma época em que a TV aber-
ta era absoluta. O roteiro do 
comercial, recorda Rodenbeck 
aos risos, não podia ser mais 
americanamente pragmático: 
“Uma pessoa dizendo que tinha 

fome e pressa”. Ainda que o 
retorno — aumento de 30% em 
vendas — não cobrisse o custo 
das veiculações, o alvo era o 
futuro, conta.

Quando Rodenbeck deixou 
o comando da operação, no 
fi nal de 1994, vendeu sua par-
ticipação à matriz, que já tinha 
60 restaurantes no País. “Na-
quele momento, a rede iniciava 
um projeto de expansão mais 
agressivo. Para tanto, preferia 
ter 100% do controle”, revela. 
Aos 55 anos, era o fi m de seu 
ciclo no McDonald’s. “Foram 22 
mil carteiras assinadas”, orgu-
lha-se. Mas, em 1997, começava 
outra aventura: a rede Outba-
ck, hoje com 21 restaurantes. 
E depois outra, com a chegada 
da Starbucks, há dois anos. Sua 
ligação com o McDonald’s, en-
tretanto, não terminou comple-
tamente. Seu fi lho homônimo é 
vice-presidente de atendimen-
to da DDB Burnham, em Hong 
Kong, atendendo justamente a 
marca e contribuindo para sua 
expansão na Ásia. (RG)

história que começou em 1955 
com um aperto de mão entre o 
fundador Ray Crock e um dos 
diretores da companhia de be-
bidas. No Brasil, Dorian Taterka 
se tornou, a partir de 1987, o 
produtor de fi lmes preferido dos 
executivos de marketing da com-
panhia, não somente realizando 
a direção de cena, mas muitas 
vezes dando importantes contri-
buições na criação. O resultado 
foi que, em 1994, a convite do 
então presidente da operação 
brasileira, Gregory Ryan, abriu 
sua própria agência de publici-
dade tendo o McDonald’s como 
cliente inaugural. Hoje, atende 
a marca em mais 18 países da 
América Latina e Caribe.

A campanha de estréia, “Gos-
toso como a vida deve ser”, fi cou 
oito anos no ar. Em 1998 foi a 
vez de “Comendo e aprenden-
do”, estrelada pelo Professor 

Pasquale, que ensinava regras 
da língua portuguesa de forma 
bem-humorada, o que rendeu 
18 filmes. “Tínhamos como 
proposta abrasileirar a marca 
sem forçar a barra”, conta Dodi, 
como é chamado, lembrando a 
autorização para usar a canção 
Samba da Bênção, de Vinícius 
de Moraes, em uma campanha 
dois anos antes. Sobre a afi nida-
de com todos os presidentes da 
rede desde então, ele tem uma 
curiosa explicação: “Todos têm 
ketchup na veia como eu”.

Eduardo Simon, diretor de 
atendimento da Taterka há mais 
de uma década, destaca que a 
marca nunca recorreu às cele-
bridades. “Os funcionários que 
aparecem no fi lme não são ato-
res; os únicos de fora são pessoas 
que representam bem aqueles 
que freqüentam o McDonald’s”, 
conta Simon, um dos 30 profi s-

sionais que se dedicam à conta 
produzindo, em média, 25 cam-
panhas por ano, além de todo o 
PDV das lojas. A única exceção 
aberta a celebridades é no McDia 
Feliz, criado em 1988, em que as 
vendas do Big Mac (fora impos-
tos) naquele expediente são re-
vertidas para o combate ao cân-
cer infantil. Entre os padrinhos 
já estiveram Xuxa Meneghel 
e o nadador Gustavo Borges, 
escolhidos pelo fato de serem 
consumidores da rede. Mauro 
Multedo revela que o índice de 
cura do câncer infanto-juvenil 
na época do lançamento era de 
30%. “Hoje, está acima de 70%”, 
afirma, garantindo não haver 
coincidência em função dos inú-
meros projetos ligados ao Inca e 
a outras entidades que se dedi-
cam à causa. O embrião nasceu 
em 1994, uma das últimas obras 
de Rodenbeck antes de deixar a 

rede, com a criação da primeira 
Casa Ronald McDonald’s — que 
há dez anos virou instituto, pre-
sidido por Francisco Neves, com 
várias fi liais. 
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