
McDonald's prevê abrir mais 70 novas lojas na Europa este ano  
 
A rede de fast-food McDonald's quer abrir mais de 70 novos restaurantes na Europa em 2003. A 
afirmação é de Russ Smyth, presidente da divisão europeia da multinacional. Ao todo, serão 
abertas 140 novas unidades, das quais entre 70 e 80 serão transferidas para nova localização, o 
que Smyth chama de “reposicionamento”.  
 
“O continente europeu oferece grandes oportunidades de crescimento”, defendeu o presidente da 
McDonald's européia.  
 
Na abertura de novos restaurantes, a multinacional norte-americana vai dar prioridade aos três 
mercados europeus em que é atualmente mais forte — Alemanha, França e Reino Unido. 
Enquanto o McDonald’s se prepara para a abertura de novas lojas, formula a nova campanha de 
marketing, a primeira lançada à escala planetária. Intitulada “I'm loving it” (“Estou a adorar”, em 
português), esta campanha vai chegar, até ao final do mês, aos meios de comunicação de todos 
os cerca de 100 países em que a multinacional norte-americana está presente. Os responsáveis 
da empresa não revelaram o investimento total na nova campanha, mas adiantam que o 
montante será cativado dos orçamentos publicitários das filiais de todo o mundo, não 
representando qualquer novo investimento.  
 
A nova campanha passa ainda pela renovação do design dos restaurantes, uniformes de 
funcionários e pela introdução de novidades no cardápio — saladas, sucos de fruta e leite 
orgânico, produtos já testados com sucesso nos Estados Unidos.  
 
Atualmente, o McDonald’s possui cerca de 30 mil restaurantes, dos quais 13 mil estão situados 
nos Estados Unidos. No último trimestre do ano passado, a rede registrou um prejuízo de 343,8 
milhões de dólares, o equivalente a 316,6 milhões de euros, os primeiros resultados negativos 
trimestrais de toda a história.  
 
O resultado líquido anual foi de 893 milhões de dólares (822,5 milhões de euros), cerca de 
metade do registrado em 2001.  
 
No primeiro semestre deste ano, o resultado líquido foi de 470,9 milhões de dólares (433,7 
milhões de euros). Depois da significativa redução dos resultados financeiros, a rede McDonald's 
anunciou o “reposicionamento” de 600 restaurantes durante este ano.  
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