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William Ackman, um dos principais investidores da McDonald’s Corp. pediu ontem que 
a cadeia forme uma nova companhia que atue fora do ramo de lanchonetes e venda 
20% de suas ações ao público.  
 
Ackman, diretor administrativo do fundo Pershing Square Capital Management LP , 
também afirmou que a nova empresa poderia colocar cerca de 1.000 unidades à 
disposição das franquias para que se tornem objeto de aquisição. Ele se reuniu ontem 
com os investidores em Nova York para apresentar suas mais recentes proposta a 
respeito do McDonald’s. 
 
Ackman refez suas propostas depois que seu plano inicial foi rejeitado em novembro 
pela direção do McDonald’s. Ele havia pedido que a companhia vendesse 65% de 
participação controladora em uma oferta pública inicial. O investidor pretendia levantar 
US$ 3,27 bilhões com a transação. A rede poderia ainda obter um empréstimo de US$ 
14,7 bilhão com a sua divisão imobiliária para financiar a recompra de ações, de 
acordo com Ackman.  
 
“Acredito que o McDonald’s não precise de nenhuma reestruturação”, afirmou Giri 
Cherukuri, analista da Oakbrook Investments LLC em Illinois, que administra US$ 1,3 
bilhão, incluindo ações do McDonald’s. “Eu deixaria que a direção da empresa 
continuasse a fazer seu bom trabalho”. 
  
As ações da Oakbrook, divisão controlada pelo McDonald’s, subiram 28 centavos para 
US$ 34,78 na Bolsa de Valores de Nova York. Os papéis subiram 5,2% no ano 
passado, a pior performance desde 2002, quando registraram baixa de 39%. Uma das 
idéias de Ackman é que a nova companhia eventualmente possa vender 1.000 
lanchonetes em países que apresentem um baixo índice de crescimento da rede, 
incluindo Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.  
 
O fundo Pershing controla uma participação de 4,9% do McDonald’s, uma das maiores 
redes de lanchonetes do mundo.  
Na opinião de Ackman, a venda de algumas unidades no Estados Unidos permitiria que 
o McDonald’s se focasse na expansão internacional em países com a China, onde a 
Yum!Brands Inc. , que opera a Pizza Hut e a rede KFC, têm apresentado um 
crescimento amplo.  
 
“A Yum se apropriou dos clientes do McDonald’s na China”, disse Ackman.  
Em abril do ano passado, o fundo Pershing obteve uma participação de 9,3% na 
Wendy’s International Inc. Mais tarde vendeu os papéis da rede em uma oferta inicial 
pública.  
 
Em novembro do ano passado, o McDonald’s havia declarado que as propostas de 
reestruturação de Ackman não trariam alterações significantes de valores para os 
acionistas.  
 
Dois especialistas de mercado ouvidos pela Bloomberg avaliaram que os planos do 
investidor são uma estratégia que representará sérios riscos financeiros para a 
companhia.  



Em 31 de outubro do ano passado, Jim Skinner, chefe executivo do McDonald’s, 
afirmou que a rede não lançaria mão de nenhum plano de reestruturação porque 
poderia causar problemas de relacionamento com as franquias e fornecedores.  
 
“Nos opomos a esse plano”, disse Reggie Webb, presidente do conselho do McDonald’s 
(McDonald’s National Leadership Council), que representa as franquias da rede nos 
Estados Unidos. “Não acreditamos que a proposta faça sentido à companhia”, 
completou. 
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