
A paz reina sob 
os arcos dourados 
Sob nova direção desde 2007, McDonald's do 
Brasil supera graves conflitos com franqueados, 
acelera o ritmo de crescimento e planeja dobrar 
de tamanho em dez anos POR A N T O N I O A L M E I D A 

spécie de transatlântico 
entre as franquias brasi
leiras, o McDonald's ain
da digere os novos tempos 
após ser incorporada em 
2007 ao grupo do empre
sário colombiano Woods 

Staton, representante de longa data da 
rede americana na Argentina com a sua 
Arcos Dourados e que tem como sócio 
na empreitada o ex-presidente do Ban
co Central, Armínio Fraga, entre outros 
investidores de peso da Améri
ca Latina. Até então, a rede de 
restaurantes no Brasil era con
trolada diretamente pela matriz. 
A mudança de comando teve o 
objetivo de virar a página após o 
período crítico vivido pela rede 
em meados da década. 

O saldo deixado por uma viru
lenta disputa em torno dos valo
res dos aluguéis dos restaurantes 
foi considerável: de 160, no início 
da década, o total de franqueados 
caiu para os atuais 64. Transferido 
para o Brasil para apagar o incên
dio, o executivo argentino Sergio 
Alonso permaneceu no cargo até 
pouco mais de um ano atrás. Hoje 
é o COO (Chief Operating Officer) 
da Arcos Dourados, que tem sede 

em Buenos Aires e representa o império 
de Ronald McDonald em 19 países do con
tinente. Ele foi substituído no comando 
do McDonald's no Brasil pelo conterrâneo 
Marcelo Rabach, um ex-arquiteto nascido 
em Buenos Aires que fez carreira na rede e 
hoje gasta uma boa parcela do seu tempo 
em visitas regulares aos restaurantes, de 
olho na sintonia fina do negócio. 

A meta de Rabach para a próxima dé
cada é ambiciosa: dobrar o número de res
taurantes, que era de 561 ao final de 2008. 
"Nossa intenção é expandir mantendo 
o atual número de franqueados, que aos 
poucos poderão abrir novas unidades", 
afirma Rogério Barreira, diretor de fran
quias da McDonald's do Brasil. "Além disso, 
a Arcos Dourados também pretende abrir 
alguns restaurantes por conta própria." 

Atualmente, a empresa administra 
432 das 569 unidades em operação 
(mais oito foram abertas em 2009). 
Juntos, esses estabelecimentos 
recebem uma média diária de 1,6 
milhão de clientes. 

A mudança de comando e a 
nova fase no relacionamento com 
os franqueados sem dúvida con
tribuíram para a obtenção da pri
meira colocação no Guia de Fran
quias 2009-2010, com nota final 
de 9,05, a mais alta dentre todas 
as 296 empresas avaliadas — é a 
terceira vez que a rede ganha o 
prêmio (as outras foram em 2006 
e 2007, ano em que se sagrou tam
bém a melhor franquia do Brasil). 
Chama atenção em seu "boletim" 
a nota de qualidade da rede (9,49) 



e o alto índice de satisfação dos 
franqueados (8,72), antigo calca
nhar de Aquiles da operação bra
sileira do McDonald's. 

Em seu primeiro ano de gestão, 
Rabach tem muito a comemorar, 
pois conseguiu dobrar o ritmo 
de crescimento do McDonald's 
no país. Embalada por ótimo de
sempenho recente, sem celeumas 
públicas a envolver franqueados 
e a direção, a rede festeja um fa
turamento de R$ 2,930 bilhões 
no mercado brasileiro em 2008, 
crescimento de 19% em relação 
a 2007. 

Além de ter arrumado a casa, 
a rede de fast-food soube sur
far em grande estilo na onda de 
crescimento do poder aquisiti
vo das classes C e D. Exemplar 
desse movimento é a abertura de 
uma unidade em Caruaru, cidade 
de 300 mil habitantes do agres
te de Pernambuco que cresce a 
ritmo chinês nos últimos anos. 
O McDonald's local atende cerca 
de 12 mil pessoas por dia e foi 
um dos oito inaugurados nos 
primeiros cinco meses de 2009. 

A expectativa é abrir mais 18 até 
dezembro, o que representará um 
crescimento de 30% em relação 
ao número de novas filiais aber
tas em 2008. Nesse cálculo, está 
incluído o primeiro McDonald's 
do estado de Rondônia, cuja 
inauguração ocorreu no dia 29 
de maio. 

Para manter a 
rentabilidade, 
a rede fez um 
esforço de redução 
de custos que 
levou à economia 
de 6% em 2008 

"O desempenho de 2008 foi 
incrível. O crescimento da eco
nomia ajudou bastante, mas 
também fizemos reformas em 
muitos restaurantes, ampliamos 
o horário de atendimento para o 
café da manhã e reformulamos o 
cardápio para ampliar o leque de 
opções mais leves", afirma Bar
reira. "Com isso, os franqueados 

brasileiros tiveram o melhor re
sultado na América Latina." 

Embora o clima seja pacífico, 
os franqueados da rede, o maior 
deles com 13 restaurantes pró
prios, têm feito pressão para que 
possam participar mais ativa
mente do processo de expansão. 
Apesar disso, a Arcos Dourados 
informa que a prioridade no mo
mento é investir em lojas próprias 
para, mais adiante, oferecer novas 
oportunidades aos franqueados. 
Para garantir que o cliente nun
ca perceba que está em uma loja 
franqueada, todos os gerentes de 
unidades contam com a assistên
cia de 20 consultores. Essa equipe 
mantém contato regular com os 
restaurantes, supervisionando as 
atividades e prestando serviço 
em recursos humanos, segurança, 
operações e gestão. A rede tam
bém conta com um calendário 
cheio de cursos oferecidos pela 
Universidade do Hambúrguer, 
uma central de treinamento lo
calizada junto à sede da empresa, 
em Alphaville, na região metropo
litana de São Paulo. 



O franqueado ideal, para a Ar
cos Dourados, é aquele dotado de 
iniciativa. "É fundamental que o 
responsável pelo negócio tenha 
espírito empreendedor, o que 
agrega muito à rede toda", afir
ma Barreira. Ele cita um caso de 
inovação sugerida por um par
ceiro: "A ideia de criar o primeiro 
quiosque especializado na venda 
de sorvetes fora dos restaurantes 
surgiu de uma unidade instala
da em um shopping de Curitiba, 

aproximadamente US$ 500 mil, 
necessários para adquirir equipa
mentos, mobiliário, iluminação e 
a decoração. Esses recursos não 
incluem o terreno da loja, sempre 
de propriedade da Arcos Doura
dos, assim como o prédio. 

Nos últimos meses, a estra
tégia para manter a rentabilidade, 
diante da alta do dólar, foi lan
çar um programa para reduzir os 
custos. Ao longo do ano passado, 
a empresa conseguiu um corte 
de 6% nos gastos com telefone, 
energia e água. A ofensiva incluiu 
pequenas economias, como a de 
manter a fritadeira desligada em 
alguns períodos do dia. O comi
tê de compras da rede também 
tem trabalhado mais intensa
mente. A meta é renegociar com 
os fornecedores condições mais 
favoráveis de pagamento. Os ga
nhos que surgirem dessas nego
ciações, garante Barreira, serão 
repassados a todas as unidades. 

"Qualquer benefício que con
seguimos vai também para os 
franqueados, já que o trabalho é 
sempre conjunto." 

há mais de 20 anos. Foi a ma
neira que o franqueado encon
trou para chamar a atenção dos 
consumidores que não sabiam 
da existência da loja." Hoje o 
modelo é adotado em todo país, 
bem como o sistema McEntrega, 
de entregas, que também surgiu 
da sugestão de um franqueado 
e hoje é amplamente adotado 
pela rede. 

Historicamente, o custo de 
uma franquia do McDonald's é de 
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