
McDonald’s aumenta lucro com sanduíches no café da manhã 
 
O McDonald’s, maior rede mundial de lanchonetes, informou que as vendas de sanduíches no 
café da manhã ajudaram a aumentar os seus ganhos para o primeiro trimestre em 3,5%, 
embora o dólar forte tenha prejudicado a receita fora dos Estados Unidos. Os pratos matinais, 
mais lucrativos, assim como os sanduíches de frango e bebidas, foram responsáveis pelo 
aumento de 4,7% nas vendas nas lojas que estão em funcionamento a pelo menos 13 meses, 
informou a empresa em comunicado.  
 
"Eles estão vendendo itens com maior margem de ganho", afirma Tom Forte, analista de 
mercado do Telsey Advisory Group, de Nova York. "A margem de lucro no café da manhã é 
maior do que no almoço ou jantar; a margem sobre o frango é maior do que sobre a carne 
bovina". Os ganhos líquidos subiram para US$ 979,5 milhões, ou US$ 0,87 a ação, informou a 
companhia. A receita caiu 9,6%, para US$ 5,08 bilhões, em comparação com o mesmo 
período no ano anterior.  
 
A moeda norte-americana mais forte reduziu os lucros em US$ 0,08 por ação, afirmou a rede. 
O McDonald’s também anunciou que abrirá menos lojas na China este ano do que o previsto 
para ajustar-se à desaceleração da economia chinesa. A média das projeções dos analistas 
consultados pela Bloomberg foi de lucros de US$ 0,82 por ação e US$ 5,19 bilhões em vendas. 
Os papéis da empresa já recuaram 11% no acumulado do ano, até a última terça-feira.  
 
Competição no café  
 
O McDonald’s enfrenta a concorrência com Starbucks e Dunkin’ Donuts para atrair 
consumidores no período do café da manhã - segmento do mercado de fast-food que mais 
cresce atualmente. "O café da manhã continua contribuindo para nosso sucesso aqui nos 
Estados Unidos e em qualquer lugar no mundo em que nós o vendemos ", diz Jim Skinner, um 
dos principais executivos do McDonald’s. De acordo com o executivo, o menu tem sido 
pesadamente anunciado este ano..  
 
Na última semana, a Starbucks introduziu porções casadas de sanduíches de ovos e bolos com 
café. Já a Dunkin’ Donuts adicionou pratos de ovos com waffles em vez do pão. O grupo 
Wendy’s/Arby’s está trabalhando seu menu de café da manhã para apresentação nacional em 
2011.  
 
O fortalecimento do dólar arrumou a receita para US$ 642,4 milhões, informou a companhia. 
No último trimestre, a moeda norte-americana ganhou 5,4% versus o euro, 1,9% na 
comparação com a libra e 1,6% em relação ao dólar australiano. A companhia tem por volta 
de 32 mil restaurantes em mais de 100 países e ganha por volta de dois terços da receita fora 
dos Estados Unidos. As vendas nas lojas abertas a pelo menos 13 meses cresceram 5,5% no 
grupo formado por Ásia, Oriente Médio e África. Na Europa, as vendas cresceram 3,2%. O 
crescimento global das lojas abertas a pelo menos 13 meses foi de 4,3%.  
 
Planos  
 
A companhia abrirá entre 140 e 150 restaurantes na China este ano, entre 25 e 35 unidades a 
menos do que o planejado, devido ao crescimento econômico devagar de infraestrutura e da 
construção.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C7. 


