


o almoço, Denis Weil 
relaxa no lounge con
temporâneo que ele 
mesmo criou. Recli
nado em uma cadeira 
Lipse com encosto de 

couro preto, assinada por Wolfgang 
Mezger, ele saboreia uma salada de 
frango e beberica um smoothie de 
frutas. A ambientação é sofisticada: 
piso e teto de madeira, mesas bran
cas e iluminação aconchegante sain
do de uma luminária baixa, penden
te do teto. 

Weil espreme um limão na salada, 
aproveitando o clima tranquilo, que 
lhe permite concentrar-se na comida. 
"Amo esta salada. É muito apetitosa", 
diz suavemente, com leve sotaque suí
ço. Ele ri, porque, tecnicamente, está 
na área "descolada" da loja. 

Seu lounge contemporâneo fica 
bem no meio de uma loja McDonald's 
que acaba de ser reformada, na ci
dade de Oak Brook, no estado norte-
-americano de Illinois. Weil, que é 
vice-presidente de conceito e design 
da rede, passou os últimos cinco 
anos ensinando Jim Carras, vice-
-presidente de desenvolvimento de 
restaurantes para os Estados Unidos, 
e outros executivos e franqueados da 
empresa de US$ 23 bilhões que uma 
unidade McDonald's não tem de sig
nificar cores primárias e cadeiras de 
fibra de vidro. 

O mais interessante de tudo isso 
é que Weil não é exatamente "des
colado". Quando esse homem de 49 
anos, corpulento, aparece em um 
Audi A5, rapidamente esclarece: "É 
o carro da crise da meia-idade". Seu 
traje informal -camisa azul e calça 
cáqui folgada- o deixa mais pareci
do com o rapaz do caixa do que com 
um designer de vanguarda. "Exis
te um mito sobre o design ser uma 
atividade glamourosa, de persona
lidade", afirma Tim Brown, CEO 
da Ideo, empresa que é referência 



mundial em design e inovação. Ele 
discutiu com Weil a experiência do 
consumidor do McDonald's. "Denis 
realmente é a prova de que você não 
precisa usar gola alta preta para ser 
designer." Brown considera Weil um 
engenheiro da experiência, que não 
tem medo de ter acesso aos clientes 
para obter insights. 

Tais características encaixam-
-se perfeitamente na estética 
McDonald's. "É um centro comu
nitário", diz Weil, referindo-se ao 
fato de que o restaurante é um dos 
poucos lugares baratos e informais 
o suficiente para quase todo mundo. 
"Restaram muito poucos lugares pú
blicos nos quais as coisas privadas 
acontecem." A loja de Oak Brook foi 
dividida em quatro áreas, cada uma 
delas criada para uma atividade: re
laxar, trabalhar, fazer uma refeição 
rápida e reunir grupos. Cada espaço 
transmite um nível de maturidade 
que pode levar a uma escolha espe
cífica do cardápio -esse é o principal 
ponto da mudança. 

A RETOMADA 
A visão madura de design da 
rede é parte de sua estraté
gia de crescimento batizada 
de "Plan to Win" [plano para 
vencer]. Foi iniciada em 2003, 
quando os executivos percebe
ram que seus mercados princi
pais tinham sido tragados pela 
expansão. Entre 1974 e 2003, o 
McDonald's cresceu demais: 
passou de 2.259 lojas nos Es
tados Unidos e 13 no exterior 
para mais de 30 mil unidades 
em mais de cem países, cada 
uma a cópia da imediatamente 
anterior. "Simplesmente para
mos de descobrir como tornar 
o negócio moderno e relevan
te", conta Ken Roziol, vice-pre
sidente de inovação. 

A empresa sofreu críticas 
do filme Nação fast food: uma 
rede de corrupção, dirigido por 
Richard Linklater, e de forças 
antiglobalização [assim como 

do documentário Super size me, so
bre sua dieta causar obesidade]. Pa
recia buscar um futuro para além 
dos hambúrgueres e batatas fritas, 
experimentando oferecer refeições 
do tipo caseiras, burritos, café e até 
aluguel de DVDs. O preço da ação 
dos Arcos Dourados caiu para menos 
de US$ 13. Contudo, o plano de reto
mada ajudou a elevá-lo em 437%. 

Os três pilares da estratégia são: 
• Inovação de cardápio. 
• Renovação de lojas. 
• Melhora da experiência de compra. 
A eficiência da rede e a ampliação 

de itens premium no menu, como 
wraps, chás e frapês, contribuíram 
para aumentar a receita bruta anual 
média das lojas em 25% entre mea
dos de 2004 e meados de 2010, atin
gindo US$ 2 milhões. 

A próxima fase depende do de
sign. "As pessoas comem com os 
olhos primeiro", diz Don Thomp
son, presidente e COO [sigla em 
inglês de executivo-chefe de opera
ções]. "Se você tem um restaurante 
atraente, contemporâneo e rele
vante, tanto visto da rua como de 

dentro, a comida é mais gostosa." 
Este ano, o McDonald's alocará 

US$ 2,4 bilhões para reformar pelo 
menos 400 pontos domésticos, re-
mobiliar 1,6 mil lojas mundo afora e 
construir mi l unidades. O novo estilo 
já é sucesso na Europa e na região 
Ásia-Pacífico. As vendas do segundo 
trimestre do ano passado, na Europa, 
cresceram 5,2% ano a ano, aumento 
que a empresa credita, em grande 
parte, às lojas que foram renovadas. 

Além disso, em julho de 2010, as 
vendas nas lojas norte-americanas 
que tinham sido remodeladas sal
taram de 6% a 7%. Segundo Weil, 
quando o McDonald's reforma certo 
número de lojas em um mercado, os 
clientes mudam sua percepção sobre 
a marca. O novo visual até os faz ex
perimentar mais itens do cardápio. 

"Conforme a nova geração come
çar a ver a rede como um lugar ao 
qual se vai para fazer uma refeição, 
em vez de apenas comer algo rápido, 
seu comportamento tenderá a mu
dar", diz Darren Tristano, da firma 
de consultoria em restaurantes Tech-
nomic. "O próximo passo é atrair as 

pessoas para uma experiência 
de jantar ou almoçar fora." 

De acordo com Weil, "a rede 
é abençoada com tensões cria
tivas". As tensões, porém, são 
mais organizacionais e opera
cionais do que verdadeiramen
te criativas. O McDonald's é 
uma fera descentralizada: 81% 
de seus restaurantes estão nas 
mãos de franqueados, divididos 
em fronteiras nacionais, fusos 
horários e expectativas cultu
rais. O design tem de funcionar 
dentro desse sistema. Nenhu
ma mudança pode interferir 
em seu expertise operacional. A 
questão é: como aumentar a ve
locidade de serviço e otimizar a 
experiência do consumidor ao 
mesmo tempo? 

A resposta estará em breve 
perto de você. Weil criou uma 
rede na qual as ideias vêm dos 
parceiros mundiais: franquea-



dos, fornecedores e empresas de de
sign externas. As sugestões são incan
savelmente filtradas e testadas pela 
equipe de design. "Um dos pontos 
fortes de meu trabalho é conceituar 
o que acontece no mercado e destilar 
seu princípio", explica. No ano pas
sado, ele recebeu representantes de 
25 mil unidades no Innovation Cen
ter, o centro de inovação da empresa 
localizado em Romeoville, Illinois, 
para anunciar as melhores ideias de 
todo o sistema. Segundo Brown, da 
Ideo, "o McDonald's tornou-se uma 

das poucas empresas que realizam 
bem a gestão de design". 

PONTO DE PARTIDA: FRANÇA 
O renascimento pelo design da mais 
icônica rede de fast-food dos Estados 
Unidos começou na França. Uma 
década atrás, em meio aos protestos 
contra a globalização e acusações de 
imperialismo cultural, Pierre Wore-
czek, diretor de marca e estratégia 
do McDonald's Europa, percebeu 
que o palhaço gigante e a mobília 
pré-fabricada tinham de ir embora 
se a rede quisesse ter um futuro no 
continente. "Tudo o que era global 
era visto como de baixa qualidade, 
mas eficiente e voltado para o lucro", 
recorda. Ele entrou em contato com 
um dos grandes designers da Fran
ça, Philippe Avanzi, para que ofere
cesse insights sobre como mudar o 
ambiente dos restaurantes. 

Avanzi teve de trabalhar obede
cendo a restrições específicas. Os 
franceses não fazem lanche, e sim 
almoçam de fato. Então, qualquer 
alteração que interferisse na gran
de capacidade do restaurante, em 

número de assentos, seria um erro. 
Em vez disso, ele acrescentou toques 
contemporâneos: divisões de vidro, 
cadeiras Arne Jacobsen e quadros 
mais avant-garde. "Queríamos criar 

surpresa e excitação onde as pessoas 
não esperavam encontrá-las", expli
ca Avanzi. 

Aparentemente, foi o bastante. Em 
2006, Weil tornou Avanzi o designer 
principal para toda a Europa, e as ven
das subiram de US$ 7,1 bilhões para 
US$ 9,3 bilhões quatro anos depois, 
enquanto o faturamento no continen
te, que representava cerca de 35% das 
vendas mundiais, passou para 40%. 
Os europeus gastam cerca de três ve
zes mais por visita ao restaurante do 
que os norte-americanos. 

Com base nesse sucesso, Weil de
signou um designer da sede para 
cada região da companhia. Essa 
pessoa, por sua vez, contrata um 

designer regional para identificar 
elementos locais que farão o am
biente parecer único e autêntico. 
"Não competimos mais com concor
rentes diretos, e sim com as ruas", 
diz Woreczek. 

Adicionalmente, Weil requisita 
ideias das maiores empresas de de
sign, como a Ideo, a Rockwell Stra
tegic e bureaux de todo o mundo. 
"Fiquei surpreso com a amplitude 
que nosso trabalho ganhou", reve
la Tom Williams, da Juicy Design, 
da Austrália, que também trabalha 
com lojas da Ásia. "Nosso desafio 
era tornar as lojas únicas." 

Brown, da Ideo, diz que "o delica
do equilíbrio buscado por qualquer 
marca que vive por muito tempo é 
como modernizar-se sem perder 
o valor da herança e sem se tornar 
algo raso e sem substância". 

INNOVATION CENTER: DESIGN 
E NEGÓCIOS 
"Se marcianos desembarcassem na 
Terra e visitassem um McDonald's, 
uma agência dos correios e um ban-



co, não conseguiriam distingui-los. 
Apenas veriam que tudo começa 
com uma fila, que existe um balcão 
que funciona como divisória onde o 
dinheiro é trocado e que há algo es
condido acontecendo bem lá atrás", 
comenta Weil. 

O campo de reeducação de marcia
nos de Weil, isto é, seu laboratório de 
testes, é um grande galpão sem jane
las, vizinho do centro de distribuição 
dos brinquedos do McLanche Feliz. 
O centro de inovação do McDonald's 
é capaz de criar cozinhas e áreas de 
clientes de três restaurantes ao mes
mo tempo. Trata-se de uma zona de 
design neutra, aberta a todos os par
ceiros da rede que quiserem fazer as 
próprias simulações. A esperança é 
que o compartilhamento de informa
ções ajude todo mundo a lucrar. 

Esteticamente, o lugar parece tudo, 
menos apetitoso. Uma pilha de equi
pamentos de cozinha não utilizados 
espera ao longo de uma parede. Ca
bos de energia caem do teto, que não 
tem placas, para facilitar as mudan
ças de layout. Todos os acessórios são 
feitos de placas de isopor, permitindo 
que sejam rapidamente alterados. É 
quase impossível abafar o eco dos 
alarmes dos timers da cozinha, e o ar 
tem o mau odor de fritura de batatas. 

Weil, no entanto, ama muito tudo 
isso. Ele fez e refez sua carreira pre
cisamente com esse tipo de experi
mentação bizarro. Antes de iniciar 
seu trabalho no McDonald's, em 
2001, como empreendedor interno 
responsável por realizar experiên
cias com itens "não hambúrguer", 
formou-se em engenharia química e 





tentou de tudo -de desenvolvimento 
de produtos na divisão Pampers, da 
Procter & Gamble, a gerente de mar
ca da Hugo Boss. Acabou voltando à 
faculdade em 1998 para obter mes
trado em planejamento de design 
pelo Illinois Institute of Technology. 
"Passei pela prova de descobrir como 
fundir design com negócios", diz. 

Hoje, Weil não está tentando pro
var uma hipótese em particular. Ele 
se coloca fora do palco, assistindo 
atentamente a uma mãe de nome 
Karen, conforme mostra o crachá, 
levar seu filho Joey através do mó
dulo russo para fazer seu pedido. É 

uma família real que concordou em 
ir ao centro de inovação em troca de 
uma refeição grátis e de uma espia
da nos bastidores. 

O centro de inovação funciona 
como uma agência de ideias que vêm 
de todo o mundo. Weil foi inteligen
te e não concedeu muito controle a 
consultores de design que podem 
não entender completamente como 
as operações e a estética têm de se 
mesclar no McDonald's. "Aqui nós 
não criamos no vácuo. Se uma ideia 
não ganhar vida no restaurante, não 
vai adiante." É por isso que Weil sem
pre leva sua equipe ao laboratório 
para arrastar equipamentos e cortar 
placas de isopor, o que torna suas 
ideias mais claras. "Uma vez que se 
consegue enxergar a ideia, pode-se 
mostrá-la para uma pessoa da área 
de operações, que verá as diferenças 
e, normalmente, captará os porquês", 
explica Weil. E se não captar? "Repe
timos sempre", responde ele. "Essa é 
a única maneira de alinhar o que es
tamos fazendo com as necessidades 
do negócio." 

Para mostrar quão preciso quer ser, 
Weil me convida a ajudá-lo a avaliar 
o lado operacional do pico de horário 

de almoço na Rússia. Há uma mul
tidão de falsos clientes fazendo pe
didos de mentirinha. A empresa usa 
dados em tempo real de clientes reais 
dos restaurantes para ter certeza de 
que as cozinhas em teste possam si
mular exatamente tanto o fluxo de 
pedidos como a capacidade. Weil e eu 
pegamos um tíquete para duas pes
soas, mas demoramos para chegar 
ao balcão. As coisas não foram bem, 
contudo: o caixa deu o troco rapida
mente, mas um funcionário levou 
nosso refrigerante para outro cliente 
por engano. Um pouco perplexo, Weil 
diz: "Comportamento humano". 

O método científico de design de 
Weil levou a algumas mudanças su
tis, porém importantes, em lojas re
modeladas. Ele restaurou o valor do 
entretenimento, ao posicionar balcões 
para baristas do McCafé próximo aos 
caixas. Assim, os clientes veem suas 
bebidas serem preparadas em máqui
nas de expresso tradicionais. No café 
da manhã, os funcionários têm de me
xer uma xícara de mingau de aveia na 
frente da plateia pelo menos 12 vezes 
antes de servi-lo, tanto para mistu
rar os ingredientes apropriadamente 
como para dar a impressão de que é 
como feito em casa. Weil também re
criou cardápios com fotos das opções 
em tamanho maior do que o real. 

Os pedidos feitos no drive-thru 
(aproximadamente 60% das vendas) 
não foram esquecidos. Weil implan
tou uma novidade no McDonald's da 
periferia de Kansas City: duas filas de 
carros para dois quiosques diferentes 
onde se fazem os pedidos. Em termos 
funcionais, é genial. Tudo parece me
nos congestionado. 

CONVENCENDO OS 
FRANQUEADOS 
Uma vez aprovadas por Weil, todas 

essas ideias têm de ser difundidas na 
rede e ser aceitas pelos milhares de 
franqueados. E tal etapa já começou. 

Em uma convenção realizada em 
abril de 2010 nos Estados Unidos, 
Weil apresentou aos franqueados a 
Design University, em uma tenda que 
exibia inovações de todo o planeta e 
ainda três réplicas em tamanho real 
de seus "restaurantes do futuro", cada 
qual com sua visão de mundo: 

• O modelo de loja norte-americano 
tem uma fachada modernista branca e 
uma escultura estilizada dos arcos que 
ecoa o McDonald's dos anos 1950. 

• O europeu é uma versão descons-
truída do estilo adotado em 1970, com 
telhado em mansarda. 

• O australiano é mais futurista, 
com uma grande lâmina vermelha 
em forma de chaminé apontando 
para o céu. 

Como uma das mudanças que Weil 
quer ver em todo o sistema é a da área 
dos caixas, ele instalou em seus pro
tótipos uma tela que mostra o núme
ro do pedido e um balcão aberto para 
o cliente retirá-lo, o que pode aliviar o 
acúmulo de pessoas no caixa. 

Um laboratório de informática 
ajudou os 13 mil participantes da 
convenção a pensar em como incor
porar os novos designs a suas lojas 
e, como estímulo, a rede se propôs 
pagar cerca de 40% dos estimados 
US$ 400 mil a US$ 700 mil que as re
formas requerem. 

O processo está caminhando, mas 
uma questão permanece: mesmo que 
as lojas renovadas sejam um sucesso, 
o que acontecerá quando o fator no
vidade se for? Segundo William, o de
signer australiano, os novos designs 
não ficarão obsoletos, porque com
portam pequenas mudanças. "Qui
semos fazer um design que seja rele
vante, mas também durável", diz. 

Text Box
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