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Briga com franqueados e queda na receita leva à substituição do presidente no Brasil 
 
Os franqueados do McDonald’s obtiveram mais uma vitória judicial na batalha contra a rede de 
fast-food americana. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça negou um recurso do McDonald’s e 
manteve decisão da Justiça de Sergipe que obrigava a rede a reduzir de 14,5% para 4% o 
porcentual sobre o faturamento bruto cobrado pelo aluguel de imóvel do franqueado João 
Quintiliano da Fonseca Neto.  
 
Esta é mais importante decisão judicial favorável a um franqueado, mas há pelo menos outras 5 
vitórias, em primeira e segunda instâncias, dentre os cerca de 50 processos movidos por 37 dos 
109 franqueados da rede desde 1999. Além da cobrança de aluguéis abusivos, eles acusam a 
empresa de abrir lojas demais em uma mesma área, provocando perda de receita. Há ainda 
processos contra danos morais e muitas ações contra supostas irregularidades nas operações de 
crédito contraídas em dólar com o BankBoston. 
 
A repercussão negativa da disputa com os franqueados, juntamente com a perda de rentabilidade 
da operação brasileira, culminaram na queda do principal executivo da empresa no País, Marcel 
Fleischmann, cuja saída foi anunciada na segunda-feira. Depois de oito anos à frente dos negócios 
no Brasil, Fleischmann vai assumir o comando da região norte da América Latina, tida como 
menos importante que o Brasil – oitavo maior mercado da rede. O substituto, provavelmente um 
americano, deve ser anunciado em novembro. 
 
 
Para o presidente do Instituto Franchising, Marcelo Cherto, a crise pela qual passa a maior rede 
de fast-food do País é resultado do esgotamento de um modelo de negócios baseado na cobrança 
de aluguéis abusivos dos franqueados. A rede costuma ser dona dos imóveis e, quando não é, os 
subloca. “Isso só fazia sentido quando as margens eram altíssimas”, diz Cherto. “O Brasil mudou 
e o McDonald’s precisa repensar sua forma de atuação.” Os aluguéis chegaram a representar, em 
alguns casos, até 23% do faturamento bruto, enquanto nos Estados Unidos não costuma passar 
de 10%. A empresa cobra ainda 10% de royalties e marketing. 
 
Em contrapartida, a desvalorização cambial de 1999, o aumento do preço dos insumos e a baixa 
atividade econômica dificultaram a situação dos franqueados. Margarida Ribeiro, dona de uma loja 
em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, que já investiu US$ 970 mil no negócio, viu seu 
faturamento anual cair de R$ 3,5 milhões para R$ 1,6 milhão em 10 anos. Já o aluguel continua 
em 19%. “Meu capital virou dívida e estou metida numa briga por falta de vontade da empresa 
em negociar”, diz Margarida, que entrou na Justiça depois de receber uma oferta de recompra da 
loja por US$ 240 mil. 
 
Dezenove anos de relacionamento não facilitaram em nada o diálogo da rede com o franqueado 
R.S., que prefere não revelar seu nome. Ele entrou na Justiça depois que a empresa abriu 20 lojas 
num raio de 6 quilômetros da sua, no Morumbi, o que que levou a uma perda de 50% de sua 
receita. Enquanto seu processo corre na Justiça, a rede entrou com ação de despejo. O 
empresário, que investiu US$ 800 mil no negócio, se viu, em agosto, só com a carteira de 
trabalho de 50 funcionários. “Eles levaram tudo, até meu computador particular que estava na 
loja”, diz ele. 
 
Assim como Margarida e R.S., os franqueados que hoje brigam com o McDonald’s eram 
profissionais bem-sucedidos que deixaram para trás bons empregos acreditando no sonho 
americano do negócio próprio. Sem ver seus interesses representados pela Associação Brasileira 
dos Franqueados do McDonald’s, eles criaram a Associação dos Franqueados Independentes do 
McDonald’s (Afim), que tem tido um papel atuante junto aos meios de comunicação e também em 



Brasília. “Fomos enganados por uma empresa que não só não respeita seus franqueados como 
desobedece às leis brasileiras”, diz a presidente da Afim, Janete Veloso. 
 
O McDonald’s não comenta as ações judiciais e também nega que esteja passando por 
dificuldades financeiras no Brasil. “Neste ano, repetiremos o resultado do ano passado (R$ 1,7 
bilhão), o que coloca a empresa em situação mais confortável do que o setor de varejo, que deve 
registrar crescimento negativo”, afirmou em nota o vice-presidente do McDonald’s no Brasil, 
Alcides Terra. 
 
O balanço do último trimestre da empresa, divulgado ontem nos EUA, mostra que o plano de 
recuperação do presidente mundial James Cantalupo, que assumiu em dezembro, começa a dar 
resultados – mas apenas em casa. O lucro cresceu 12%, fruto do aquecimento das vendas nos 
EUA, enquanto no resto do mundo, inclusive na América Latina, as vendas estão em queda. 
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