
sonho de quase 
todo empreende-

d or é fazer com 
que sua empresa 
cresça a ponto de 
se tornar um 

gigante. Quanto maior uma companhia 
é, mais força ela terá para se impor 
perante os concorrentes. Mas o que, 
num primeiro momento, parece uma 
vantagem pode ser o calcanhar de aqui
les. É que o gigantismo traz consigo um 
problema que pode comprometer o 
futuro de uma empresa: a lentidão para 
se locomover. A rede americana de fast-
food McDonald's, com 31 mil unidades 
espalhadas em 117 países e um fatura
mento de US$ 22 bilhões, sabe disso. 
Nos últimos anos, a rede tem se mexido 
para não perder terreno para os concor
rentes - mesmo que esse movimento 
seja fruto de pressões da sociedade. Há 
mais de uma década, quando organiza
ções de saúde passaram a questionar os 
hábitos alimentares da população mun
dial, a cadeia adaptou seu cardápio. Foi 
uma das primeiras redes de fast-food a 
oferecer opções mais saudáveis, como 
saladas, frutas e iogurtes. Agora, diante 
do aumento da concorrência, a compa
nhia se prepara para se mover nova
mente. Abola da vez é a arquitetura de 
suas lojas. A rede pôs em prática um 

ambicioso plano para remodelar seus 
pontos ao redor do mundo, convertendo 
suas lanchonetes em restaurantes con
fortáveis. "Ter a melhor comida não é 
mais o suficiente", diz Marcelo Rabach, 
presidente da Arcos Dourados, que 
opera o McDonald's na América Latina. 
"Queremos oferecer ao cliente a opor
tunidade de viver novas experiências, 
criando uma atmosfera para que ele 
passe mais tempo nos restaurantes." 

A renovação das lojas é a segunda 
parte de uma estratégia global da com
panhia chamada de Plano para vencer. 
Ele abrange toda a rede e está baseado 
em três pilares: a renovação do cardápio 
(que já ocorreu), dos restaurantes e da 
forma de o consumidor fazer o seu pedi
do - este último, um passo ainda a ser 
dado. Somente em 2011, a companhia 

deve investir cerca de US$ 2,4 bilhões 

para remodelar pelo menos 400 res

taurantes nos EUA e outros 1.600 em 

outros países, além de construir mil 

novos ao redor do globo. Boa parte dos 
custos dessa reformulação dos ambien
tes é paga pelos franqueados, mas, como 
incentivo, a empresa vai pagar 40% dos 
estimados US$ 400 mil necessários 
para as renovações das lojas maiores e 
mais bem localizadas. O visual das lojas 
está deixando de ser homogêneo. "Não 
haverá mais aquele visual uniforme ver-



melho e amarelo como antes. Agora o 
McDonald's será lembrado pelo seu 
visual colorido. Isso manterá a marca 
viva e nova", conta Sebastian Magnasco, 
vice-presidente de desenvolvimento da 
Arcos Dourados para a América Latina. 

Mas, afinal, qual será a nova cara do 
McDonald's? As antigas "casinhas" 
padronizadas darão lugar a prédios 
modernos que acompanham o estilo 
arquitetônico da região onde estão ins
talados. Em vez de apenas três 

ambientes, o salão principal, o espaço 

para as crianças brincarem e o 

McCafé, alguns restaurantes contam 

com até sete espaços distintos, um 

para cada tipo de público: crianças, 

pré-adolescentes, grupos de amigos, 

famílias, casais de namorados, execu

tivos e até aqueles que preferem 

comer sozinhos. As antigas cadeiras de 
plástico presas ao chão dão espaço para 
cadeiras soltas e confortáveis com esto
fados. As mesas-padrão de quatro luga
res ganharam a companhia de grandes 
mesas redondas para famílias e grupos, 
além de balcões compridos para os soli
tários. Até mesmo o playground do 
Ronald McDonald's mudou e se trans
formou no Espaço Ronald Gym. Nele, as 
crianças encontram brinquedos mais 
interativos e que exigem mais esforço 
físico, como parede de escalada, peque-

nas bicicletas ergométricas, cama elásti
ca e uma miniquadra de basquete. A 
empresa percebeu que aquelas crianças 
que frequentavam o McDonald's no 
passado cresceram e a rede de alimenta
ção quer explorar isso, sem perder o 
foco nos pequeninos. "No fim das con
tas, o público que vai ao McDonald's 
hoje é o mesmo de antigamente, só que 
em idade e momento de vida diferen
tes", afirma Maurício Queiroz, consul
tor especializado em design de consu
mo. "Oferecer um ambiente para cada 
um não é uma tarefa fácil", diz. 

O renascimento de design do 
McDonald's teve início em Paris, mais 
especificamente na unidade em frente 
ao Museu do Louvre. Há uma década, 
em meio a protestos dos franceses con
tra a globalização, Pierre Woreczek, 
diretor de estratégia para o McDonald's 
Europa, percebeu que a companhia pre
cisava se modernizar se quisesse ter um 
futuro no continente. Woreczek bateu à 
porta de um dos principais designers da 
França, Philippe Avanzi, para entender 
o que precisava ser corrigido. Juntos, 

eles descobriram que as diferenças cul
turais pesavam na decisão dos consumi
dores. Diferentemente dos americanos, 
os franceses — assim como a maioria 
dos latinos — não "beliscam" na hora do 
almoço. Eles fazem uma refeição com
pleta, fato que afetava diretamente a 
rede, já que ela não oferecia locais con
fortáveis que incentivassem o hábito. 
Trocar o mobiliário por cadeiras mais 
confortáveis e modernas foi o primeiro 
passo e parece ter dado resultado. Em 
2006, as vendas no país dispararam de 
US$ 7,1 bilhões para US$ 9,3 bilhões 
logo após as mudanças, sem nenhuma 
modificação no cardápio. O bom exem
plo europeu fez a rede de fast-food — 
famosa pelo fato de oferecer o mesmo 
sanduíche, independentemente de onde 
esteja, seja no Japão, no Brasil ou na 
Rússia — abandonar a padronização nas 
ambientações. Diante disso, a rede con
tratou a consultoria americana Ideo, 
especializada em inovação e design, 
para traçar um plano de reformulação 
geral. "É uma mudança estratégica por
que sai do marketing de massa para 



focar no segmentado, sem mexer no 
cardápio", diz Daniela Khauaja, coorde
nadora de pós-graduação em marketing 
da ESPM. A professora afirma que a 
ambientação variada é, na verdade, uma 
tendência mundial e tem atraído muitos 
consumidores, já que as pessoas estão 
mesmo em busca de experiências mais 
agradáveis. 

Um dos primeiros restaurantes a 
adotar as várias ambientações no 
Brasil está localizado em Sorocaba, 
interior de São Paulo. Lá o consumidor 
irá encontrar mesas comunitárias para 
grupos, assim como algumas apenas 
para casais, em um canto mais reserva
do do restaurante, à meia-luz. No 
segundo andar, há poltronas confortá
veis estrategicamente localizadas pró
ximo à parede de vidro. O espaço é 
reservado para aqueles que querem 
apreciar, sozinhos, a refeição e a ampla 
vista que o lugar oferece. As crianças 
encontram brinquedos mais interati
vos e divertidos no espaço Ronald 
Gym. Já o McCafé atrai executivos, 
pois encontram ali um lugar mais 
reservado e acesso gratuito à internet. 
Do lado de fora do restaurante foi ins
talado um quiosque de sorvetes, com 
mesas e cadeiras de madeira, ponto de 
encontro dos adolescentes da cidade 
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