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Das 582 lojas do McDonald's, 390 são próprias. Ou seja, 67% estão hoje nas mãos da rede. 
Quadro bastante diferente do verificado em 2000, quando 60% eram administrados por 
franqueados. A redução de investidores, segundo a Associação dos Franqueados Independentes 
do McDonald's (Afim), se explica devido ao grande número de ações judiciais movidas por 
franqueados contra a rede. De acordo com a associação, 40% dos 192 franqueados do McDonald's 
no País entraram com ações judiciais, nos últimos três anos, contra a rede por práticas abusivas.  
 
A Afim denuncia a rede de fast-food por sublocação de imóveis, obrigatoriedade de empréstimo 
de 60% do capital inicial necessário em bancos pré-determinados pela rede, canibalização, prática 
de preços que não cobrem os custos e insumos mais caros do que os praticados no mercado.  
 
- O medo de ter um passivo exorbitante os está levando a comprar as lanchonetes - afirma a 
presidente da Afim, Janete Veloso.  
 
O McDonald's rebate todas as críticas atestando que "são improcedentes e partem de um grupo 
em litígio com a rede, que não representa a maior parte. Por suas práticas e declarações, o grupo 
foi expulso pelos integrantes da ABFM. A empresa vem seguindo estritamente as normas legais. O 
McDonald's sempre esteve comprometido com o desenvolvimento do país".  
 
Cinco anos de loja, porém sem retorno do investimento  
 
O franqueado de uma loja na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, Antonio Casari Neto foi um 
dos últimos a entrar na Justiça contra o McDonald's por estes motivos.  
 
À frente da loja do McDonald's desde 1998, Casari Neto reclama na Justiça a revisão deste 
percentual assim como a prestação de contas sobre o uso das outras, como o fundo de 
publicidade. "Além disso, ao contrário do prometido, são cinco anos na loja e ainda não obtive o 
retorno do investimento", argumenta o franqueado que antes de assumir a lanchonete foi diretor 
financeiro do banco Garantia e da Volkswagen.  
 
- O aluguel cobrado pela rede leva 16% do meu faturamento, mas na loja de Piratininga era pior: 
19,5%. Troquei de ponto para amenizar a situação. O absurdo é que, em valor de mercado, o 
imóvel corresponderia a somente 3% das minhas vendas - afirma o franqueado.  
 
Janete Veloso lembra que a sublocação é proibida pela Lei brasileira do inquilinato. "Mas eles 
praticam a atitude sem pudor. Entrei na Justiça e ganhei em primeira instância em junho do ano 
passado. Só pagarei o aluguel que é de direito. Alguns franqueados pagam de aluguel até 24% do 
faturamento da loja", afirma Janete.  
 
O McDonald's informou, em nota divulgada pela assessoria de imprensa, que "o aluguel dos 
imóveis é previamente definido em contrato e, ao contrário do que tem sido divulgado, o 
percentual médio do aluguel é de 13% sobre o faturamento da loja".  
 
Presidente licenciado da Associação Brasileira de Franqueados do McDonald's (ABFM), que 
representa oficialmente os participantes da rede, Antonio José Accioly Maciel explica que quase 
todos os franqueados deixam de cumprir o contrato de aluguel, e por isso apelam para o 
documento chamado Temporary Rent Ajust (TRA).  
 
- O que é um ajuste temporário de aluguel com preço mais razoável. O porém é que este 
benefício pode ser cortado se o franqueado não obedecer à rede em todos os sentidos - disse.  
 



Com duas lojas em Maceió, em Alagoas, Maciel assinou dois TRAs. "Mais de 80% dos participantes 
da rede não conseguem arcar com todas as despesas impostas. Só abri a segunda loja porque, se 
não fizesse isso, teria o próprio McDonald's como concorrente ou um outro empresário", acredita 
Maciel. Licenciado desde o início do ano, quando entrou na Justiça contra a rede, ele conta 
também que as lanchonetes próprias pagam o aluguel real.  
 
Além do aluguel, os franqueados reclamam do preço dos insumos. "Estão muito acima do valor de 
mercado. Quando começamos a vender salada, tivemos que comprar um refrigerador, que no 
revendedor indicado por eles custaria R$ 2,5 mil. Encontrei o mesmo produto por R$ 600 em 
Maceió", exemplifica Maciel.  
 
A presidente da Afim concorda que parte da matéria-prima deve ser obtida em fornecedores 
nomeados pelo McDonald's para manter o padrão de qualidade, mas destaca que esta 
obrigatoriedade vale para todos os itens. "Inclusive material de limpeza e escritório", comenta 
Janete.  
 
RETRATO DO CONFLITO  
 
Valor do aluguel do imóvel é exorbitante por ser sublocado.  
 
>> O que diz o McDonald's: o aluguel dos imóveis é previamente definido em contrato.  
 
Empréstimo obrigatoriamente no BankBoston e Citibank para o investimento inicial.  
 
>> O que diz o McDonald's: a rede dá total liberdade ao franqueado para escolher qualquer 
instituição bancária para financiar o investimento.  
 
Aumento exagerado do número de lojas caracterizando canibalização.  
 
>> O que diz o McDonald's: a rede investe até dois terços do valor total aplicado em cada nova 
loja. Apenas um terço fica a cargo do franqueado. A rede, portanto, não tem interesse em 
prejudicar o desempenho de nenhum ponto-de-venda.  
 
Financiamento no Citi ou no BankBoston  
 
Outro ponto que, segundo a presidente da Afim, deixa os franqueados nas mãos do franqueador é 
o empréstimo para iniciar o empreendimento. Como este valor pode chegar a US$ 1 milhão, 60% 
do montante necessário e emprestado pelo Citibank ou BankBoston. "Em acordos pré-definidos 
pelo McDonald's. É quase impossível conseguir estas quantias em outras organizações financeiras. 
Meu contrato pelo BankBoston não foi feito por head e sofri com a mudança do câmbio", reclama 
Janete.  
 
Maciel afirma conhecer apenas dois franqueados que conseguiram o capital em bancos diferentes 
dos indicados pela rede americana de lanchonetes.  
 
O McDonald's assegura que "dá total liberdade ao franqueado de escolher qualquer instituição 
bancária para financiar o investimento". Quanto à acusação de promover concorrência desleal, a 
rede reforça que "investe até dois terços do valor total aplicado em cada novo restaurante, sendo 
apenas um terço a cargo do franqueado, não tendo, portanto, interesse em prejudicar o 
desempenho de nenhum ponto-de-venda".  
 
Segundo dados da Afim, colocar uma loja do McDonald's de pé custa US$ 250 mil. "Eles cobram 
entre R$ 800 mil e R$ 1,2 milhão. Só isso já deixa as lojas próprias em vantagem. Acabamos 
servindo como cobaias para testar os pontos comerciais e depois somos mortos pela concorrência 
das lojas próprias", diz Janete.  



 
O presidente licenciado da ABFM lembra ainda que, como estas unidades não pagam royalties, 
taxa de publicidade e arcam apenas com o aluguel real, podem praticar preços inviáveis para os 
franqueados. "Essas promoções de hambúrgueres a R$ 1, por vezes, nem cobrem os custos. Mas 
eles querem volume de vendas porque é nisso que calculam os royalties. Além disso, os lojistas 
que se recusam a participar dessas iniciativas podem perder o TRA", completa Maciel.  
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