
McDonald’s tem queda de 3,7% no movimento 
 
O McDonald´s anunciou ontem que as vendas das mesmas lojas (abertas há mais de um ano) 
caíram 3,7% em março em comparação a uma queda de 0,1% em igual mês do ano passado. A 
maior empresa mundial de fast-food(refeições rápidas) informou em comunicado que as vendas 
das mesmas lojas caíram 3,6% no primeiro trimestre de 2003. Já as vendas totais de todas as 
lojas subiram 5% para US$ 10,2 bilhões no primeiro trimestre de 2003.  
 
O McDonald´s, no entanto, diz que as vendas foram afetadas por temores sobre a guerra e a 
desaceleração econômica nos Estados Unidos, que são o seu maior mercado.  
 
O chefe executivo e dirigente do McDonald´s, James Cantalupo, disse que a empresa está 
“fortalecendo as suas fundações com enfoque em melhorias operacionais e no cardápio, que 
atrairão mais consumidores e vão aumentar a freqüência de visitas dos consumidores habituais às 
lanchonetes”.  
 
Cantalupo diz que a estratégia que está sendo adotada atualmente vai propiciar à empresa 
crescimento nos “próximos 12 a 18 meses”.  
 
A queda nas vendas do McDonald´s foi menor nos Estados Unidos, de 1,2%. “Os resultados 
continuam a ser afetados pela desaceleração econômica nos EUA, embora mostrem que estamos 
enfrentando bem a concorrência”, disse Cantalupo. Nos EUA, o McDonald´s passou a enfrentar a 
entrada de novos concorrentes no mercado, como a Panera Bread . Outros concorrentes, como a 
rede Wendy´s , que também vende hambúrguer, tiveram queda nas vendas. No caso da 
Wendy´s, a queda foi de 3%.  
 
Na Europa, as vendas de lojas abertas há mais de um ano, em março, recuaram 5,4%, mas as 
vendas totais registraram um salto de 16% para US$ 973,2 milhões. No trimestre, as vendas de 
mesmas lojas caíram 4,4% enquanto as vendas totais aumentaram 18% para US$ 2,72 bilhões. 
Nas regiões Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, as vendas de mesmas lojas caíram muito, 9,9% 
em março, com as vendas totais subindo 1% para US$ 590,5 milhões. No trimestre, as vendas de 
mesmas lojas declinaram 8,3% enquanto as vendas totais cresceram 4% para US$ 1,7 bilhão.  
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