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restaurantes, lucro de US$ 300
'milhões e crescimento de 26%

nas vendas, em relação a 2007, para o
patamar recorde de US$ 3,5 bilhões.
Esse é o resultado do primeiro ano
de gestão da rede McDonald's na
América Latina e no Caribe pela Ar-
cos Dourados. Um desempenho que
surpreendeu até mesmo a direção da
companhia capitaneada pelo investi-
dor colombiano Woods Staton, cuja

receita está baseada em três pilares:
abertura de novas lojas e reforma de
pontos antigos, diversificação do car-
dápio e aposta na bandeira McCafé.
Este último, aliás, vem ganhando
cada vez mais prestígio no portfólio
da empresa. No ano passado foram
inauguradas 45 unidades do tipo e a
meta é continuar investindo forte
neste modelo. Isso porque, as cafete-
rias possibilitam ampliar o número
de clientes, especialmente na faixa

etária acima de 30 anos. Um contin-
gente que raramente consome ham-
búrguer, mas que é capaz de beberi-
car dois ou três cafezinhos por dia.
"O McCafé é uma das peças funda-
mentais de nossa estratégia de cres-
cimento", disse Staton durante en-
trevista a um grupo de jornalistas la-
tino-americanos, reunidos no centro
de treinamento do McDonald's, na
quarta-feira 25, em Buenos Aires
(Argentina). E os números deixam

Dl K H EI RO/599-01/04/2009



um
isso muito claro.
Os produtos de
cafeteria já res-
pondem por cerca
de 10% das ven-
das totais da
rede. O que le-
vanta a seguinte
dúvida: essa pos-
tura não pode ge-
rar uma crise de
identidade em
uma grife que
está fortemente
ligada à venda de
hambúrguer e
batatas fritas,
guloseimas típi-
cas de um fas-
tfood? Marcelo
Rabach, presiden-
te da divisão Bra-
sil do McDonald's,
diz que não.

Segundo ele, as mudanças imple-
mentadas no cardápio dos restauran-
tes e a aposta em novos formatos re-
presentam uma evolução natural na
trajetória da cadeia de fast-food.
"Nosso desafio é acompanhar as ne-
cessidades dos clientes na área de ali-
mentação", disse Rabach à DINHEI-
RO, em entrevista por telefone, rom-
pendo o silêncio que vigorava desde
que assumiu o cargo há um ano. O

, por favor
executivo, que
não participou do
evento na capital
da Argentina, foi
o único integran-
te do alto escalão
citado durante a
apresentação de
Staton, O porte-
nho Rabach co-
manda a filial que
tem um papel de
destaque nos pla-
nos da corpora-
ção, pois repre-
senta cerca de
40% das vendas
da região. No ano
passado, os 1,2
mil restaurantes,
quiosques e cafe-
terias da grife no
Brasil faturaram
R$ 3,3 bilhões,

volume 22% acima do obtido em 2007.
Ele conseguiu atingir tal cifra tirando
proveito da política de diversificação
definida pela Arcos Dourados. Um
bom exemplo foi o lançamento do ser-
viço de café da manhã. Só que em vez
de simplesmente copiar o que é feito
nos demais países, Rabach foi além.
Tropicalizou o serviço incluindo itens
como pão de queijo e pão na chapa,
servidos nos McCafés e nos restau-

rantes tradicionais. Resultado: em
apenas uni ano essa unha já represen-
ta 4% das receitas, número obtido na
metade do tempo previsto. "Com o
café da manhã, as lojas que .funcio-
nam 24 horas não ficam mais ociosas
no período das 04h às lOh", explica
ele. Outra boa tacada de Rabach foi
o lançamento do wrap de frango, cu-
jas vendas somaram um milhão de
unidades apenas em dezembro, o
mês no qual chegou às lojas.

Profundo conhecedor do universo
McDonald's, empresa na qual in-
gressou em 1990 como atendente em
uma loja de Buenos Aires, o executi-
vo trabalha com um cenário otimista
para este ano. A meta é investir
pelo menos R$ 57 milhões na aber-
tura de 26 novos restaurantes e
ampliar o faturamento na casa dos
dois dígitos. Em pelo menos quatro
deles serão instalados McCafés. "O
ano de 2008 foi excelente para a
companhia e temos todas as ferra-
mentas para repetir esse desempe-
nho", destaca. E isso, segundo Ra-
bach, será feito seguindo a lição de
Ray Kroc, fundador da rede, que, ao
ser questionado em 1980 sobre o que
o McDonald's estaria vendendo no
ano 2000, disparou: "Não sei o quê
estaremos vendendo, mas certamen-
te seremos melhores e mais lucrati-
vos que nossos concorrentes."

Fonte: Empresa

Text Box
FERREIRA, Rosenildo G. Um hambúrger e um café por favor. Istoé Dinheiro, São Paulo, a. 12, n. 599, p. 60-61, 1 abr. 2009.




