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BUENOS AIRES - Os tempos não têm sido bons para o McDonald's na Argentina. Nos 
últimos dois anos e meio a rede de fast-food foi alvo de manifestantes antiamericanos, 
sofreu a concorrência de redes locais mais baratas e melhor adaptadas à crise e às 
peculiaridades gastronômicas dos nativos, e ainda foi acusada de ter causado a morte 
de uma criança, supostamente intoxicada com um hambúrguer. Pela televisão, os 
argentinos viram ostensivas blitz policiais nas lanchonetes, como se ali estivesse o 
próprio Al Capone.  
 
A população ficou paranóica quanto à comida do McDonald's após a morte da criança, 
e a rede teve queda de 10% a 20% nas vendas de lanches, principalmente 
hambúrgueres. Este cenário complicou as perspectivas financeiras da empresa na 
Argentina, que poderia ter em 2003 o terceiro ano consecutivo de perdas no país. Para 
driblar esses problemas, a Arcos Dourados, que tem a franquia da rede no país, teve 
de ter alto grau de autonomia para definir a estratégia para recuperar os clientes.  
 
O palhaço Ronald McDonald, garoto-propaganda da rede, cedeu espaço a um dos mais 
requintados chefs da Argentina, Pablo Massey. O jovem cozinheiro foi convocado para 
criar um trio de refeições chamado 'A especialidade do Chef':  
 
'a sulista na grelha' (hambúrguer requintado, com cebola, queijos especiais, em pão 
caseiro), sopa de abóbora à Parmesã e 'crocante de dois chocolates' (brownie com 
sorvete de baunilha, molho quente de chocolate, com nozes e amêndoas).  
 
O famoso logotipo amarelo e vermelho da rede mal aparece na publicidade, limitado a 
um cantinho, quase imperceptível, ao lado de Massey e dos novos produtos. A 
empresa também faz uma intensa campanha na TV para que os clientes visitem as 
cozinhas das lanchonetes e verifiquem a higiene do lugar: 12 mil pessoas já foram 
checar.  
 
Mas há duros concorrentes pela frente. A Havanna, a mais prestigiada fábrica de 
alfajores do país, não pára de abrir Cafés Havanna. A Bonafide, inspirada como tantos 
no estilo Starbuck's, já tem uma centena de cafés na Argentina.  
 
De quebra, acaba de desembarcar no país a rede italiana Segafreddo Zanetti.  
 
Diferenciais - Para atrair os adultos reticentes, nos anos 90, o McDonald's argentino 
inaugurou os MacCafés, onde os pais - em um setor com poltronas e mesas de 
madeira - podiam bebericar um cafezinho e comer uma torta de queijo enquanto os 
filhos mastigavam seus hambúrgueres. Deu certo: o país já tem 60 MacCafés.  
 
Para adultos e adolescentes, em todas as filiais, a empresa acrescentou no menu do 
café da manhã os populares croissants, que os argentinos consomem em enormes 
quantidades há quase um século. E também uma versão 'mcdonalizada' dos clássicos 
'tostados' (sanduíches quentes de presunto e queijo com fatias finas de pão).  
 
A rede prestou atenção também na comunidade judaica argentina (a segunda nas 
Américas, depois dos EUA), e abriu um Mac Donald's 'kosher', seguindo todas as 
normas de alimentação judaica.  
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