
Três empresas em apuros, por falta de crianças  
Jay Hancock 
 
Disney, McDonald's e Toys 'R' Us assistem, impotentes, à queda de suas ações e lucros  
 
Em 31 de maio de 1994, a Walt Disney Co. lançou O Rei Leão, que se tornaria o maior filme 
animado da história e ajudou a elevar suas ações de US$ 15 para US$ 40. No mesmo ano, 
impulsionado por uma promoção arrasadora dos Flintstones, com uma refeição McRib Grand 
Poobah e quatro canecos de Bedrock, a McDonald's Corp. registrou lucros recordes pelo 30.º ano 
seguido.  
 
E a Toys 'R' Us Inc., liderada pela loucura com os Power Rangers e um Natal arrasador, 
apresentou o 20.º ano consecutivo de lucros altos.  
 
Todo efeito precisa de uma causa e os negócios fantásticos de meados dos anos 90 apresentaram 
explicações plausíveis para cada sucesso. Mas havia algo a mais acontecendo, uma secreta 
injeção de anfetamina biológica que estava alimentando os resultados dessas companhias - e que 
em breve desapareceria.  
 
A Disney foi bem por um período, mas tropeçou em 1998 com os ganhos começando a cair, 
primeiro nos parques, depois nos filmes e nas vendas de produtos. A Toy 'R' Us e a McDonald's 
sofreram danos ainda mais rapidamente.  
 
Começando em 1995, as vendas da rede McDonald's vacilaram, levando a várias alterações no 
gerenciamento e na inovação do menu. Os Power Rangers perderam o interesse e a Toys 'R' Us 
fechou 24 lojas em 1996. A empresa teve queda de lucro em 1995, e os ganhos da McDonald's 
caíram em 1998, quebrando as várias décadas de permanentes aumentos nas duas empresas.  
 
Agora, as três companhias estão com grandes problemas. A McDonald's registrou o primeiro 
trimestre de perdas, e o Moody's Investors Service rebaixou seu débito. Gregory Staley, 
presidente da Toy 'R'Us americana, renunciou em janeiro, após as fracas vendas em 2002. O 
cargo do chefe da Disney, Michael Eisner, pode estar em risco após o mau resultado do filme 
Planeta do Tesouro, lançado no ano passado. As ações da Disney caíram 60% da alta; 
McDonald's, 70%; Toys 'R' Us, cerca de 80%. Os especialistas estão tão cheios de explicações 
úteis quanto há oito anos, quando estas companhias prosperavam.  
 
Mas há outro motivo para os problemas dessas empresas, e ele não tem nada a ver com 
capacidade de gerentes, apelo de propagandas ou qualidade dos produtos. Ray Kroc, Disney, o 
próprio Rockefeller produziriam os mesmos resultados. As três empresas foram atingidas pela 
bomba demográfica do tempo que foi detonada em 1995 e continua a infligir dor.  
 
Em 1994, o mercado touro (mercado em alta) para crianças de até 4 anos atingiu seu pico. Nunca 
antes, ou desde então, o país produziu tantos pequenos humanos para brincar com bonecas, ver 
desenhos e comer McNuggets. O número de crianças com menos de 5 anos caiu 3,2% de 1994 a 
99 nos EUA - queda de mais de meio milhão. Pode não soar muito, mas a mágica dos lucros em 
alta geralmente envolve uma relativamente pequena quantia de vendas extras processadas com 
uma estrutura de custo fixa.  
 
Nas três empresas, o custo marginal não estava perto do lucro marginal, o que foi bom quando a 
tendência era de alta, e doloroso quando a tendência foi revertida. Os garotos que em 1994 
estavam com 4 anos agora patrocinam outros produtos 
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