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Fast food Pesquisas mostram que hoje o serviço e a qualidade da rede estão muito atrás dos 
concorrentes 
 
Richard Steinig recorda: "Eu me senti feliz como se tivesse ganho na loteria". Não admira - com 
apenas 27 anos, tornou-se sócio júnior de uma franquia da McDonald´s. Foi em 1973, apenas um 
ano depois de entrar na firma como estagiário de gerência em Miami, ganhando US$ 115 por 
mês. "Foi uma sensação incrível", diz Steinig. Cada uma de suas duas lojas gerava US$ 80 mil em 
vendas anuais, e desse total ele embolsava mais de 15% em lucros. Nada mal numa época em 
que o salário mínimo ainda era inferior a US$ 2 por hora, e um hambúrguer com batatas fritas no 
McDonald´s custava menos de um dólar, mesmo com uma Coca tamanho normal.  
 
Vamos dar um salto de trinta anos. Hoje as quatro lojas de Steinig têm uma média anual de 
vendas de US$ 1,56 milhões, mas seu rosto está cheio de rugas de preocupação. As vendas não 
aumentaram desde 1999, mas os custos não param de subir. Assim, quando a McDonald´s lançou 
seu menu popular a apenas um dólar, com o hambúrguer Big N´ Tasty, Steinig se revoltou. Como 
esse lanche tem preço de custo de US$ 1,07, ele decidiu vendê-lo por US$ 2,25, a menos que um 
cliente peça o preço promocional de US$ 1. Não admira que as margens de lucro sejam apenas a 
metade do que eram quando começou. "A própria McDonalds tornou-se sua pior inimiga", diz 
Steinig. 
 
Estamos em pleno inferno do hambúrguer. Durante décadas a McDonald´s foi a gigante do setor.  
 
Ela deu a milhões de americanos seu primeiro emprego, e modificou a alimentação de todo um 
país. A partir de uma única lanchonete num subúrbio qualquer de Chicago, ela se tornou um ícone 
americano. Hoje, porém, a McDonald´s é um gigante que vai cambaleando de problema em 
problema. Vejamos os fatos dos últimos três meses: em 5 de dezembro, vendo o preço de suas 
ações cair 60% em três anos, a diretoria expulsou o executivo chefe Jack M. Greenberg, de 60 
anos. Seu mandato foi marcado pela introdução de 40 novos itens no cardápio, nenhum dos quais 
teve grande sucesso, e pela compra de um punhado de cadeias não especializadas em 
hambúrguer, que também não teve grandes resultados. Seus críticos afirmam que ao tentar fazer 
tantas coisas diferentes, e executá-las mal, Greenberg causou a deterioração dos negócios. 
Pesquisas entre consumidores mostram que hoje o serviço e a qualidade McDonald's estão muito 
atrás dos concorrentes. 
 
A solução foi trazer de volta o vice-chairman aposentado James R. Cantalupo, 59 anos, que 
supervisionou a expansão da empresa em outros países nos anos 80 e 90. Sete semanas depois a 
empresa anunciou um prejuízo trimestral, pela primeira vez em 47 anos. Revelou depois que as 
vendas de janeiro nas franquias abertas há pelo menos um ano diminuíram em 2,4%, depois de 
uma queda de 2,1% em 2002. 
 
Poderá Cantalupo reverter o longo declínio da McDonald´s? No início de abril, ele e sua nova 
equipe revelarem seus planos e devem concentrar-se em acertar nos elementos básicos: serviço e 
qualidade. Isso inclui voltar ao rígido sistema de classificação "melhore ou saia", que vai expulsar 
as franquias de baixo desempenho. "Precisamos fortalecer a base. Não adianta tentar crescer se 
os alicerces são fracos", diz Cantalupo. Ele pede dezoito meses para fazer isso, com a ajuda do 
diretor operacional Charles Bell, australiano de 42 anos que Cantalupo já designou como seu 
sucessor, e de Mats Lederhausen, sueco, 39 anos, encarregado da estratégia global. 
 
Mas os problemas da McDonald´s não se limitam a eliminar as lojas fracas e renovar o menu. A 
cadeia está sendo apertada por tendências de longo prazo que ameaçam deixá-la marginalizada. 
Ela enfrenta um mercado em rápida fragmentação, onde as recentes ondas de imigrantes 
chegados à América popularizaram comidas antes exóticas, como sushi e burritos. Além disso, 



refeições rápidas de todo tipo estão disponíveis nos supermercados, lojas de conveniência e até 
mesmo em máquinas automáticas. Uma das categorias de restaurantes que mais cresce é o 
segmento "rápido-casual". São lugares um pouco mais caros onde os clientes encontram opções 
mais saudáveis e mais gostosas. Lederhausen resume o problema: "Estamos assistindo à morte 
do grande mercado de massa". 
 
Se é assim, isso talvez assinale o fim do longo período da McDonald´s como empresa em 
constante crescimento. Cantalupo reconheceu essa realidade ao reduzir as estimativas de 
crescimento anual a curto prazo para apenas 2%, caindo dos antigos 15%. Ninguém na sede da 
McDonalds, em Oak Brook, Illinois, continua acusando a alta do dólar ou a doença da vaca louca 
pelos problemas da empresa - uma grande mudança em relação à época de Greenberg. Talvez o 
mais revelador é que a cadeia pretende acrescentar apenas 250 novas franquias nos EUA este 
ano, 40% menos do que em 2002. Na Europa as vendas subiram apenas 1%, e este ano se 
somarão apenas 200 novas unidades às 6.070 já existentes - uma queda de 30% em relação às 
novas lojas abertas ano passado. No Japão, os problemas econômicos obrigarão 176 das 2.800 
lojas a fecharem as portas. 
 
Até poucos anos, novos franqueados imploravam para entrar. No ano passado, porém, num êxodo 
jamais presenciado, 126 franqueados deixaram o sistema. Destes, 68, representando 169 lojas, 
foram expulsos por mau desempenho. Os demais partiram em busca de campos mais férteis. 
Como a empresa compra de volta as franquias que não conseguem ser vendidas, obrigar o 
franqueado a sair não sai barato. No último trimestre a McDonald´s reservou US$ 292 milhões 
pré-impostos para fechar 719 restaurantes, sendo 200 em 2002 e os demais este ano. 
 
Os investidores, por sua vez, já aceitaram que a época do crescimento terminou. Os que 
continuam devem contentar-se com dividendos constantes. Em 22 de outubro, quando a 
McDonald´s anunciou um aumento de 1 centavo de dólar nos dividendos anuais, alcançando 23 
1/2 centavos, suas ações subiram em 9%, batendo em US$ 18,95 - embora a empresa 
anunciasse uma redução nos lucros no terceiro trimestre. Foi a maior alta em um dia obtida pela 
McDonald´s na bolsa de Nova York em pelo menos dois anos. Hoje, porém, as ações estão 
próximas de uma baixa recorde: US$ 13,50, uma queda de 48% no último ano. Um dos poucos 
financistas dispostos a dar uma chance à empresa, Wendell L. Perkins da Johnson Asset 
Management, de Racine (Wisconsin, diz: "A McDonald´s deve compreender que é uma empresa 
diferente do que era dez anos atrás, e aumentar seus dividendos. Ela deve devolver parte do fluxo 
de caixa aos acionistas, refletindo sua nova posição de mercado, onde já passou do período de 
pico".  
 
A empresa tem numerário para aumentar os pagamentos aos acionistas. Recentemente cancelou 
um dispendioso programa de recompra de ações. Cantalupo foi elogiado em Wall Street por vetar 
uma dispendiosa modernização da tecnologia, que teria custado à empresa US$ 1 bilhão. Mas se 
aumentar os dividendos agradaria os investidores, traria problemas para os 2.461 franqueados. 
Seria, em resumo, reconhecer que a empresa desistiu de alcançar os índices de crescimento que 
os atraiu quando se filiaram. 
 
Muitos franqueados crêem que a McDonald´s está presa a um sistema antiquado, e já estão 
abandonando o barco em favor de rivais com maior crescimento. Paul Saber, franqueado há 17 
anos, vendeu seus 14 restaurantes de volta à McDonald´s em 2000, quando percebeu que os 
hábitos alimentares dos americanos estavam mudando: em vez de hambúrguer, buscavam 
alimentos mais frescos e mais saborosos. Saber bandeou-se para a concorrente Panera Bread, 
uma cadeia nacional de grande crescimento, do tipo padaria e café. "Os lanches rápidos tipo 
McDonald´s não são relevantes para o consumidor de hoje", diz Saber, que vai abrir 15 Paneras 
em San Diego. 
 
No passado, os franqueados eram os maiores propagandistas da McDonald´s. Os candidatos a 
franquias ficavam ansiosos para entrar no programa de treinamento, com duração de dois anos. 



Ficavam horas na fila quando se distribuíam os formulários, em escritórios da empresa no país 
inteiro. Hoje essas filas não existem mais, e muitos franqueados sentem o entusiasmo esfriar, 
vendo suas margens de lucro cair para apenas 4%, em relação aos 15% da época áurea. Richard 
Adams, ex-franqueado e consultor do setor alimentício, afirma que 20 franquias abandonam a 
McDonald´s todos os meses. Por quê? "Porque é muito difícil sobreviver hoje em dia", diz.  
 
Uma das principais queixas dos franqueados é a mão pesada com que Greenberg e outros CEOs 
do passado tentaram remediar os problemas de preço e de cardápio. Muitos proprietários ainda 
reclamam das grandes somas, de US$ 18 mil a US$ 100 mil, que tiveram de gastar nos anos 90 
para modernizar as cozinhas, implantando o programa obrigatório "Made for You". As novas 
cozinhas deveriam acelerar o atendimento e abrir espaço aos novos itens do cardápio, mas na 
verdade acabaram tornando o serviço mais lento. Reggie Webb, que opera onze lojas McDonald´s 
em Los Angeles, diz que suas vendas caíram em média US$ 50 mil em cada loja nos últimos 15 
anos. "Do meu ponto vista, estou trabalhando mais do que nunca e ganhando menos do que 
nunca", diz. Ele terá de abrir a carteira mais uma vez se a McDonald´s incluir suas unidades nos 
próximos 200 restaurantes que vai selecionar para modernização. O custo da reforma é de US$ 
150 mil, dos quais 70% correm por conta do franqueado. 
 
As franquias também reclamam do vício do desconto. Em 1997, quando a McDonald´s cortou os 
preços, resultado de uma guerra de preços no mercado, as vendas caíram nos quatro meses 
seguintes. A lição devia ser óbvia: "É perigoso apertar demais a alavanca dos preços. Isso pode 
baratear a marca como um todo", diz Sam Rovit, da consultora Bain & Co., de Chicago. Mas 
Cantalupo não abre mão do menu de US$ 1, introduzido no ano passado. "Gostamos de desgastar 
a concorrência com nossos preços", diz. Rivais como Burger King e Wendy´s International 
reconhecem que essa prática prejudica suas vendas. Mas em cinco meses de vida, o menu de US$ 
1 nada fez para melhorar os resultados financeiros da McDonald´s. 
 
Como último recurso, a empresa está se livrando das lojas mais fracas. Já que não há mais 
crescimento contínuo para compensar o desempenho fraco de alguns franqueados, Cantalupo está 
implantando o programa de severidade que Greenberg reintroduziu no ano passado, depois de 
descartado em 1990. Os proprietários que fracassarem no sistema de classificação e inspeção 
terão mais uma chance de melhorar o desempenho. Se não melhorarem, serão expulsos. 
 
O declínio da qualidade e do serviço da McDonald´s, antes tão elogiados, data da expansão da 
cadeia, nos anos 90, quando a central da empresa parou de dar notas às franquias pelos itens 
limpeza, rapidez e bom atendimento. O treinamento declinou quando os restaurantes começaram 
a disputar a mão de obra, num mercado de trabalho muito competitivo. Isso resultou numa queda 
no nível dos empregados da cozinha e do balcão: segundo pesquisa feita em 2002 pelo Global 
Growth Group, de Columbus (Ohio), a McDonald´s chegou em terceiro lugar em tempo médio de 
atendimento, atrás da Wendy´s e da sanduicheria Chick-fil-A. Na Wendy´s, a média foi de 127 
segundos para anotar um pedido e atendê-lo, contra 151 segundos na Chick-fil-A e 163 na 
McDonald´s. Pode não parecer muito, mas Greenberg já afirmou que economizar 6 segundos num 
drive-through traz um aumento de 1% nas vendas. 
 
O problema é a dificuldade de convencer os franqueados a adotarem esses novos padrões de 
qualidade, e ao mesmo tempo atender a várias outras exigências da empresa, desde vender 
barato até pagar a reforma das lojas. O sistema de franquias funciona melhor num mercado em 
expansão, quando os proprietários podem ser recompensados por atingir as metas. No passado, 
os franqueados que ultrapassavam a média nacional de vendas eram premiados com a chance de 
abrir ou comprar mais lojas. Os maiores franqueados hoje operam com mais de 50 lojas. Mas com 
as vendas em queda, esses incentivos não surtem efeito. "Qualquer empresa hoje tem de ficar 
bem alerta quanto ao seu modelo de negócios, e estar disposta a rompê-lo - mesmo que seja um 
modelo de sucesso - para poder estar à frente das novas tendências", diz Alan Feldman, CEO da 
Midas, que foi diretor operacional da McDonald´s para os EUA até janeiro de 2002. Ele resume: 
"Não se pode continuar sempre clonando os mesmos negócios." 



 
No final dos anos 90 ficou claro que o sistema estava perdendo o impulso. Novos produtos 
destinados ao público adulto, como o Arch Deluxe e o sanduíche diet McLean Deluxe, fracassaram.  
 
Outras ofertas diferentes dos hambúrgueres também não decolaram, por vezes devido à falta de 
planejamento. Michael Seid, consultor especializado em franquias de West Hartford, Connecticut, 
observa que a McDonald´s ofereceu uma pizza que não passava pela janelinha do drive-through, 
e molheiras para salada que não deixavam passar o molho. Em 1998 a McDonald´s anunciou pela 
primeira vez uma queda no faturamento anual, e o CEO Michael R. Quinlan foi substituído por 
Greenberg, veterano com 16 anos de casa. 
 
Greenberg ganhou aplausos por cortar a expansão irrefreada da rede nos EUA. Também ampliou 
seu portfólio, adquirindo as redes Chipotle Mexican Grill e Boston Market; mas não conseguiu se 
concentrar nessas novas operações e ao mesmo tempo melhorar a qualidade, implantar as novas 
cozinhas e criar novas opções de cardápio. Diz Webb, o franqueado de Los Angeles: "Estaríamos 
melhor se experimentássemos menos coisas, mas conseguíssemos fazê-las dar certo". Greenberg 
não conseguiu reverter a queda nas vendas e nos lucros. Depois do desastroso quarto trimestre 
do ano passado, em 5 de dezembro apresentou sua renúncia a uma reunião de diretoria. Os 
diretores não lhe dirigiram palavras iradas, mas também não fizeram nenhuma objeção à sua 
saída. 
 
Conhecedores da empresa dizem que Cantalupo, que havia se aposentado apenas um ano antes, 
era o único candidato sério a assumir o posto, apesar da preferência dos acionistas por alguém de 
fora. A diretoria achou que precisava de alguém que conhecesse bem a McDonald´s e pudesse 
agir com rapidez. Cantalupo decidiu trabalhar com os executivos mais jovens da empresa, 
acreditando que eles trarão mais energia e novas idéias. 
 
O australiano Bell, ex-presidente da McDonald´s-Europa, começou como gerente de uma loja aos 
19 anos e subiu galgando os degraus da empresa. Ainda na Austrália ele lançou um novo conceito 
- uma loja tipo café, o McCafe, que agora está sendo introduzida em todo o mundo. Também 
conseguiu sucesso na França, abandonando a pad ronização das lojas McDonald´s, com suas 
típicas cores laranja e amarelo, em favor de lojas individualizadas, que também oferecem 
especialidades locais, como o Croque McDo, de presunto e queijo. 
 
O segundo executivo recrutado por Cantalupo de fato veio de fora: o sueco Lederhausen fez seu 
MBA na Escola de Economia de Estocolmo e trabalhou dois anos no Boston Consulting Group. Ele 
brinca, dizendo que foi criado junto com as batatas fritas, pois foi seu pai quem introduziu 
McDonald´s na Suécia, em 1973. Lederhausen é o encarregado do crescimento da empresa e do 
desenvolvimento do cardápio. 
 
Acertar na receita será mais difícil agora que os consumidores já experimentaram hambúrgueres 
melhores. A McDonald´s diz que talvez comece a deixar o pão mais torrado, para  obter melhor 
sabor, mas os concorrentes vão mais longe. Um exemplo é a In-N-Out, lucrativa rede da 
Califórnia com 160 lojas. Seus hambúrgueres são fritos na hora - nada de lâmpadas para 
reaquecer alimentos já preparados. A In-N-Out ficou em primeiro lugar entre os consumidores de 
fast food pesquisados pela Sandelman & Associates em San Diego. "A categoria hambúrger tem 
grande força", acrescenta David C. Novak, chairman e CEO da Yum! Brands, controladora da KFC 
e da Taco Bell. "É a comida americana por excelência. As pessoas adoram hambúrguer." 
 
Para reconquistar esse amor, a McDonald´s deveria atentar para seus franqueados mais 
inovadores. Irwin Kruger em Nova York, abriu recentemente uma enorme loja-show-room em 
Times Square. Entre as atrações, televisores mostrando trailers de filmes, paredes de tijolo, 
iluminação teatral - e altos lucros. "Para este ano esperamos vendas superiores a US$ 5 milhões e 
lucros de 10% ou mais", diz Kruger.  
 



Uma renovação no marketing também ajudaria: em fevereiro a McDonald´s convocou suas 
principais agências de publicidade para traçar um plano que não se limite às conhecidas parcerias 
com os filmes da Disney. 
 
Mas vai ser preciso um milagre de marketing para devolver à McDonald´s seu vigor juvenil. "A 
empresa está num momento crítico. O que ela fizer hoje vai determinar se vai simplesmente 
desaparecer, ou reconquistar parte de sua antiga mágica e grandeza", diz Robert S. Goldin, vice-
presidente executivo da consultora de alimentos Technomic. Agora que a McDonald´s está 
entrando na meia-idade, Cantalupo e sua equipe talvez tenham de optar por um caminho estável 
e confiável.  
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