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A Arcos Dorados, dona da rede de restaurantes McDonalds em toda a América Latina, prevê 
que o Brasil estará entre os poucos países que não vão entrar em recessão em 2009, mas 
espera um crescimento da economia brasileira de apenas 1,1%, disse ontem o CEO do grupo, 
Woods Staton. Nada mal se comparado com as projeções para o México - o segundo mais 
importante mercado da Arcos Dorados na região, depois do Brasil - que apontam para uma 
queda de mais de 5% do Produto Interno Bruto até o fim deste ano.  
 
"O Brasil é muito importante para nós", disse Staton, acrescentando que os planos para o país 
são aumentar o número de lojas e fazer mais quiosques e pontos do McCafé. Com suas 565 
lojas brasileiras, o McDonalds faturou R$ 3,3 bilhões em 2008, o que representou um 
crescimento de R$ 600 milhões (ou 22%) comparado a 2007.  
 
Com estes resultados, o Brasil respondeu por metade dos US$ 3,5 bilhões em faturamento e 
US$ 300 milhões em lucros registrados pela cadeia de fast-food na América Latina. Para 2009, 
a empresa quer abrir outras 26 novas lojas no Brasil, entre elas a primeira do McDonalds no 
estado de Rondônia. Em 2008 foram abertas 20 novas lojas. 
 
Ao apresentar ontem em Buenos Aires, os resultados da Arcos Dorados para 2008, Staton 
falou dos impactos que o grupo vem tendo com a crise financeira internacional. Segundo ele, a 
crise tem afetado "menos que o esperado" e os reflexos da desaceleração econômica mundial 
atingem mais alguns países que outros.  
 
O ritmo de vendas no mercado brasileiro, que vinha em 26% anuais até o terceiro trimestre do 
ano passado, desacelerou para 20% no último trimestre e agora está em 13%.  
 
Os melhores resultados, segundo ele, estão no Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela. Os 
piores estão no México, país cuja economia está sendo golpeada pela recessão do vizinho 
Estados Unidos e também pela violência descontrolada do narcotráfico que está fazendo cair o 
movimento nos restaurantes. 
 
Outro efeito da crise sobre os negócios do McDonalds na América Latina veio com a 
desvalorização das moedas locais nos principais países (Brasil, México, Chile e Argentina) e as 
restrições às importações impostas principalmente na Venezuela, país onde a rede McDonalds 
é obrigada a importar quase todos os seus principais insumos (carne, frango e batata).  
 
"Nos países onde há desvalorização da moeda frente ao dólar, se gera uma redução de 
margens porque não podemos aumentar os preços", afirmou o CEO da Arcos Dorados.  
 
A apresentação dos resultados de 2008 ontem, na sede da Arcos Dorados num subúrbio de 
Buenos Aires, foi a primeira de um ano inteiro de atividade da rede desde que Staton e um 
grupo de investidores - entre eles o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Armínio Fraga - 
adquiriram as operações da McDonalds na América Latina, em meados de 2007 por cerca de 
US$ 700 milhões. 
 
Staton prometeu que, apesar da crise, manterá o programa de investimentos de US$ 350 
milhões para o período 2007-2010 na construção de novas lojas e reforma de antigas, e de 
mais US$ 80 milhões em publicidade e marketing para 2009.  
 
Na linha de produtos, serão lançados novos sabores de sucos de frutas e porções de acordo 
com os gostos locais. A estratégia de Staton tem sido dar uma "cor" latino-americana à marca 
que é praticamente um símbolo dos Estados Unidos, adotando opções de lanches com 
ingredientes locais e abrindo lojas em locais emblemáticos como a Praça de Armas de Cuzco, 
no Peru e na recuperada cidade de Cali, na Colômbia. 
 
Por outro lado, a empresa está cortando custos para enfrentar a queda das vendas. "Estamos 
viajando em classe econômica e cortando gastos, usando a tecnologia para reduzir despesas, 



por exemplo, com videoconferências ao invés de viagens", explicou. Mas o empresário garantiu 
que não vai economizar com a qualidade dos produtos, tamanhos e embalagens. 
 
Staton preferiu não fazer projeções para 2009. "É cedo para saber (como será 2009), depende 
do que acontecer com os Estados Unidos". Para ele, os países mais dependentes de 
exportações de commodities vão sofrer mais que os menos dependentes desta fonte de 
receitas. Neste contexto, disse, "empresas com produtos líderes de preços mais baixos, vão 
sofrer menos que as de varejo que vendem produtos com tíquetes mais altos". 
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