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Curitiba, 21 de Maio de 2003 - O foco das discussões está voltado aos valores dos aluguéis. Um 
conjunto de seis novas ações reascendeu as disputas judiciais entre franqueados e a McDonald’s 
Brasil nesses primeiros meses do ano. Com isso, sobe para 33 o número de franqueados em litígio 
com a rede, quase um terço dos 113 existentes. Entre os novos litigantes está o presidente da 
Associação Brasileira dos Franqueados McDonald’s (Abfm) - órgão oficial de representação da 
categoria -, Antonio Accioly Maciel que, por esse motivo, licenciou-se recentemente do cargo.  
 
O empresário prefere não falar sobre seu processo, mas em resposta por escrito aos 
questionamentos de colegas, atribuiu sua decisão, entre outros, à supostas quebras de acordos 
financeiros por parte da direção do McDonald’s Brasil. Alega a suposta imposição de condições 
desfavoráveis para negociações de débitos e avaliação das lojas no caso de venda à franqueadora 
que, por contrato, é a única que pode assumir os negócios.  
 
A direção do McDonald’s, por meio da sua assessoria, informou que prefere não se manifestar 
sobre as disputas judiciais.  
 
Financiamentos em dólar  
 
As divergências cresceram nos últimos três anos e meio, marcadamente após a desvalorização do 
real, em 1999. Isso porque praticamente 100% dos franqueados recorrem a financiamentos 
bancários indexados ao dólar para cobrir parte dos custos de montagem das lojas. A operação é 
intermediada pela franqueadora, que indica as instituições financeiras. Os contratos eqüivalem a 
quase 60% total do empreendimento.  
 
"A desvalorização trouxe realmente dificuldades. Além dos contratos em dólar, a economia 
brasileira foi afetada e as vendas caíram", observa Rubens Fragoso Filho, atual presidente da 
ABFM. Segundo ele, essa situação levou muitos franqueados em dificuldade a procurar a direção 
da rede para negociar uma saída. As discussões se voltaram especialmente aos valores dos 
aluguéis, já que a rede é a dona dos pontos e subloca as lojas aos franqueados.  
 
A falta de acordos, no entanto, levou ao litígio. O volume de ações cresceu rapidamente nos anos 
2000 e 2001 e criou a Associação dos Franqueados Independentes do McDonald’s (AFIM), que 
reúne hoje 28 franqueados em litígio com a rede. "Estamos aguardando mais cinco adesões de 
franqueados que estão se desligando da ABFM", explica a atual presidente da entidade, Janete 
Veloso. Dona de duas lojas em São Paulo, está em litígio há dois anos e é um dos raros casos em 
que já foi dada decisão (favorável) em primeira instância.  
 
Além dos aluguéis, o problema estaria ligado também à própria estrutura das franquias. Janete 
explica que somado ao problemas da desvalorização cambial e queda de vendas, os franqueados 
são dependentes da política de preços ao consumidor estabelecidos pela rede e todos os insumos 
utilizados nos restaurantes (pães, hamburguers, queijos, saladas, etc.) são também provenientes 
dos fornecedores autorizados que fazem parte da organização.  
 
"A empresa promove redução de preços ao consumidor e os nossos custos internos aumentam", 
diz. A rede McDonald’s, segundo nota, relata que apesar do aumento da inflação em 2002, fez 
promoções reduzindo os preços de produtos entre 30% e 54%. Essa política, de acordo com os 
ex-franqueados, força a venda das lojas à rede. O McDonald’s promoveu a expansão da rede, em 
meados da década de 90, através das franquias. Há três anos 60% das lojas eram de terceiros. 
Hoje, segundo números do próprio McDonald’s, a relação se inverteu e 67% dos 582 restaurantes 
e 60% dos 641 quiosques são próprios.  
 



Os litigantes questionam também a forma de avaliação das lojas por parte do McDonald’s, que 
leva em conta a geração de caixa, hoje reduzida pelo processo recessivo. A AFIM recorreu 
também ao Senado Federal, que em junho do ano passado promoveu uma audiência pública para 
tratar do assunto. A medida resultou em uma ação junto ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) que, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está 
promovendo uma investigação sobre o caso.  
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