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O McDonald´s vai elevar em 25% seus investimentos na China neste ano. Além de oferecer 
internet sem fio grátis nos restaurantes para atrair mais clientes, a rede vai reformar 80% de 
suas unidades no país nos próximos três anos. "Os consumidores ainda estão sob pressão, 
embora os números do PIB sejam muito fortes", afirmou o chefe de operações do McDonald's 
na China, Kenneth Chan, durante entrevista concedida ontem em Shenzhen.  
 
O McDonald´s pretende abrir entre 150 e 175 restaurantes na China neste ano, alcançando 
mais de 1,1 mil pontos de vendas no país. Competidores como a Ajisen China Holdings, cujas 
ações são negociadas na bolsa de Hong Kong, e a rede de capital fechado Kungfu Catering 
Management estão oferecendo em seus cardápios opções como "noodles" e arroz por quase o 
mesmo preço dos sanduíches promocionais do McDonald's, conhecidos como "value meals".  
 
"Há mais restaurantes padronizados de comida chinesa e asiática. E eles oferecem uma séria 
competição ao McDonald's", afirma Shaun Rein, diretor do China Market Research Group, de 
Shangai. Os concorrentes são "baratos o suficiente e estão capturando participação de 
mercado", afirma o consultor.  
 
O McDonald's abriu 140 restaurantes em 2009 na China, o mais acelerado ritmo crescimento 
entre as cadeias de fast-food, disse Chan. A companhia deve abrir restaurantes em cidades 
onde ainda não está presente. "Será um investimento agressivo", afirmou o executivo. "O 
McDonald's está muito confiante quanto à expansão na China", acrescentou Chan.  
 
Há vinte anos, o McDonald's e a KFC, que pertence ao grupo Yum Brands!, eram considerados 
restaurantes premium pelos chineses por oferecer ar-condicionado, banheiros limpos e um 
atendimento amigável, conta Rein. Agora, as promoções agressivas fazem a rede de fast-food 
parecer barata entre os consumidores, diz o consultor.  
 
Mas há o risco de que o McDonald's venha a ser marginalizado, avalia Joel Silverstein, 
presidente da consultoria especializada em restaurantes East West Hospitality Group, de Hong 
Kong. Segundo ele, concorrentes como o KFC passaram a oferecer pratos locais como 
"congee", feito de arroz, e torta à base de ovo. Também é crescente entre os chineses a 
preferência por restaurantes com mesas. "O McDonald's serve o menu básico americano e não 
há opções relevantes no cardápio para a média dos chineses", disse Silverstein. "Os chineses 
não são curiosos sobre a culinária de outros países", acrescenta.  
 
As vendas globais do McDonald's cresceram 2,6% em janeiro, quando a rede lançou o menu 
de US$ 1 nos EUA. A maior demanda na Ásia e no Reino Unido compensou a queda nos EUA. A 
receita em áreas de vendas comparáveis caiu 0,7% nos EUA, mas cresceu 4,3% na Europa e 
na Ásia.  
 
A empresa informou ontem, ainda, o fechamento de cerca de 430 restaurantes no Japão nos 
próximos 12 a 18 meses. 
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