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As vendas globais do McDonald's somaram US$ 20,15 bilhões em 2005 - o que 
representa crescimento de 30% sobre o resultado de 2002, de US$ 15,4 bilhões. O 
montante leva em conta apenas o resultado das lojas próprias da rede. 
 
Segundo o presidente e executivo chefe do McDonald's, Jim Skinner, entre 2002 e 
2005, o número de pessoas atendidas diariamente pela rede de lojas subiu de cerca 
de 40 milhões para 50 milhões. O McDonald's tem hoje 30 mil restaurantes e está 
em 118 países. 
 
Mais do que mostrar o crescimento dos negócios globais da companhia, Skinner 
comemora os resultados da política implementada, com mais força a partir de 
2002, de reverter a imagem negativa da rede - principalmente nos Estados Unidos 
e na Europa. Desde o fim da década de 90 e início dos anos 2000 a empresa se vê 
às voltas com pesadas ondas de críticas a respeito da qualidade da comida que 
oferece em seus restaurantes. 
 
Diversificar o cardápio agregando alimentação saudável, que inclui de água de coco 
a saladas, em vários países foi apenas uma parte da resposta da empresa. O 
McDonald's mexeu também em sua aparência e deflagrou nos últimos quatro anos 
uma ampla campanha de reforma de suas lojas. 
 
Só na França, maior mercado das operações na Europa, o McDonald's contratou 
escritórios de design para reformular o layout de suas lojas. 
 
Mattew Paull, vice-presidente de finanças do McDonald's, diz que pelo menos 2,5 
mil restaurantes passarão por reformas ao longo deste ano. Mais 8 mil novas lojas 
serão abertas com layout mais moderno do que os primeiros restaurantes da rede - 
o tom vermelho berrante que caracterizou as primeiras lojas deu lugar a ambientes 
sóbrios com muita madeira aparente e tons pastéis nas paredes, nada que lembre 
um lugar para comer rapidamente e ir embora. 
 
Essas mudanças não devem chegar tão cedo às lojas do McDonald's instaladas na 
América Latina, que abriga 1,6 mil lojas em 30 países. Embora a região tenha 
registrado crescimento de 12% nas vendas em 2005 sobre as vendas do ano 
anterior, a prioridade da maior empresa de fast food do mundo é a China. 
 
Para o mercado chinês, disse o principal executivo da rede, a projeção é de 
crescimento de 15% ao ano pelos próximos 5 anos. "Vamos abrir 125 restaurantes 
em 2006 na China e pretendemos chegar às Olímpiadas de Pequim (em 2008) com 
1 mil lojas", disse ele, lembrando que hoje o mercado chinês tem 720 restaurantes 
com a bandeira McDonald's. 
 
Skinner disse que a meta de crescimento global para a companhia é de 3% a 5% 
para os próximos três anos. 
 
De acordo com o executivo, a empresa pretende ancorar seu crescimento tanto em 
lojas próprias quanto em lojas administradas por terceiros. Perguntado se haverá 
uma redução de franquias do McDonald's pelo mundo, ele comentou que cada 
mercado tem sua própria fórmula. No Brasil, por exemplo, a rede decidiu retomar 
várias lojas que estavam em mãos de franqueados. 
 
"Decidimos mudar nossa política de franquia e isso ocorreu até agora em 15 países. 
São mercados muito grandes e os resultados não se mostravam tão bons. Em 
contrapartida, nossa marca é operada por terceiros em 22 outros países e esse 



número pode crescer. Mas, não há uma política uniforme. Cada caso é um caso", 
comentou o executivo, que recebeu ontem mais de 50 jornalistas na sede mundial 
do McDonald's na cidade de Oak Brook, em Illinois (EUA). 
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