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A McDonald’s Corp. encontrou uma
receita inusitada para se recuperar nos
Estados Unidos: vender itens mais caros
como saladas de rúcula e chicória.

No começo de 2003, a maior cadeia de
lanchonetes do mundo teve seu primeiro
prejuízo trimestral desde que abriu seu
capital. Seus clientes estavam debandando
para rivais mais sofisticados.

A titã dos hambúrgueres respondeu com
uma arriscada fuga de sua tradicional estra-
tégia de oferecer comida barata para con-
quistar crianças e jovens. Ela adicionou ao
cardápio itens como uma salada California
Cobb com frango grelhado de US$ 4,50 e um
sanduíche de frango grelhado em pão de
forma de US$ 3,89. Nos EUA, nunca houve
preços tão altos sob os arcos dourados.

Executivos do McDonald’s dizem que
estavam conscientes do risco. “Sabemos
que uma quantidade significativa de nossos
clientes é bastante sensível ao preço”, diz
Mike Roberts, o diretor-superintendente da
empresa. “Sabemos que todos os dias ter
um preço ao alcance das pessoas é uma
parte enorme da equação do McDonald’s.”

Ainda assim, os clientes morderam a
isca. No ano passado, a conta total média
nas lanchonetes americanas aumentou 5%,
para cerca de US$ 5, um aumento significa-
tivo num setor que há muito se considera
altamente sensível ao preço. Esses peque-
nos aumentos representam muito quando
multiplicados pelos 8 bilhões de visitas que
o McDonald’s recebe nos EUA todo ano.

A nova estratégia ajudou a alimentar
três anos de crescimento. A receita aumen-
tou de US$ 15,4 bilhões em 2002 para US$
20,5 bilhões em 2005. O lucro líquido cresceu
de US$ 893,5 milhões para US$ 2,6 bilhões no

período. A ação, que chegou a ficar em US$
12,12 em março de 2003, estava em US$ 36,06
na sexta-feira na Bolsa de Nova York.

Outras cadeias de fast food vêm adotando
estratégias diferentes. A Burger King Corp.,
por exemplo, concentrou-se na clientela bási-
ca tradicional do setor — jovens do sexo mas-
culino — ao enfatizar suas grandes porções
nos anúncios. O diretor-presidente do Burger
King, Greg Brenneman, diz que uma típica
loja Burger King vende apenas três saladas
por dia, em comparação com 300 sanduíches
Whopper. As saladas, diz, ajudam a eliminar
o “veto” das mães que às vezes as preferem
a hambúrgueres e batata frita.

O recente sucesso do McDonald’s com a
venda de saladas e outros produtos mais
caros — depois de anos de esforços fracassa-
dos — é resultado de um bom senso de opor-
tunidade. Cadeias americanas mais sofistica-
das, como Così e Panera, abriram o caminho
ao fazer com que os americanos de meia-
idade se acostumassem a almoçar saladas e
sanduíches mais requintados em vez do fast
food mais tradicional. O McDonald’s está
tentando atingir esse mercado.

Depois de olhar o cardápio de um
McDonald’s no centro de Chicago na sexta-
feira, Terry Warner, um engenheiro elétrico
de 50 anos que estava em viagem de negó-
cios, escolheu um novo prato de tiras de peito
de frango, de US$ 5,95. “Era a única coisa no
cardápio que parecia quase saudável”, disse.

Ainda assim, disse, ele nunca leva seus
filhos ao McDonald’s, apesar das novas
ofertas no menu. “Nós os alimentamos com
comida de verdade”, disse. “Eles iam que-
rer o resto das coisas no cardápio, e eu não
quero ser o pai chato que diz não.”

No McDonald’s, produtos mais caros
como saladas e refeições de peito de frango
corresponderam a mais de metade do cresci-

mento (excluindo novas lojas) nos EUA desde
2003, estima David Palmer, um analista do
setor de restaurantes da divisão de análise
do UBS AG. Esse produtos também podem
ajudar o McDonald’s a combater a mácula de
relações públicas deixada pelo documentário
Super Size Me – A Dieta do Palhaço, de 2004,
que pintava a rede como mercadora de comi-
da perigosamente insalubre.

Agora, executivos da empresa, que tem
sede em Oak Brook, Illinois, estão debatendo
como expandir ainda mais o cardápio além
do hambúrguer com fritas. Ampliá-lo demais
traria o risco de alienar os clientes mais fiéis.
Além disso, menus muito variados aumen-
tam a pressão sobre franqueados que já têm
dificuldade para atender os clientes com
rapidez. Roberts diz estar ciente das preocu-
pações. “Ninguém quer sentar num drive-
thru por sete minutos”, diz. Ainda assim,
acrescenta: “Iremos até onde o consumidor
nos deixar” no lançamento de novos itens.

Cardápio variado faz bem ao McDonald’s
Rede lança produtos mais caros, como saladas, vê 
receita nos EUA aumentar e reverte declínio dos lucros
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Henry McKinnell, presidente
da Pfizer Inc., recebeu um tele-
fonema da Casa Branca em fins
do ano passado. Perguntavam se
ele estaria disposto a ir a um rin-
cão devastado por terremotos no
Paquistão com Karen Hughes,
uma confidente de longa data do
presidente George W. Bush e
hoje sua subsecretária de Estado
para Diplomacia Pública.

Os Estados Unidos haviam
conseguido uma rara onda de
boa vontade quase um ano antes
na Indonésia porque mandou
navios de guerra para ajudar as
vítimas do tsunami. Agora, o
governo Bush queria fazer algo
semelhante depois do terremoto
devastador de 8 de outubro no
Paquistão, mas com empresas
americanas — e McKinnell —
tendo um papel importante para
angariar fundos.

Três semanas mais tarde, o
líder da maior farmacêutica do
mundo se ajoelhava na terra
num remoto vilarejo paquista-
nês, com um órfão de cinco
meses nos braços. Depois de
Hughes distribuir versões em
urdu de Alice no País das
Maravilhas e outros livros numa
escola, McKinnell foi ao setor de
emergência de um hospital doar
caixas de antibióticos da Pfizer e
outros remédios. Também esta-
vam na viagem a presidente da
Xerox Corp., Anne Mulcahy, e
James Kelly, ex-presidente da
United Parcel Service Inc.

“É simplesmente uma coisa
que a gente tem de fazer”, diz
McKinnell sobre a ajuda huma-
nitária empresarial, que até
agora levantou US$ 78 milhões
para o Paquistão. McKinnell
também preside uma entidade
politicamente influente, a
Business Roundtable, uma asso-
ciação de presidentes de grandes
empresas americanas. Ele cita a
“importância geopolítica de ter o
Paquistão do nosso lado” e recri-
mina-se porque as caixas com os
remédios doados não estampa-
vam a bandeira dos EUA.

Em parte por causa da convo-
cação de Hughes e da Casa
Branca, mas também por suas

próprias preocupações, empresas
americanas estão entrando num
tipo de diplomacia que há muito
é responsabilidade do governo.
Hughes e sua equipe estão alis-
tando ajudantes do setor privado
em várias frentes. Além da
ajuda pós-desastres, as empre-
sas estão assumindo projetos de
reflorestamento na América
Central e tentando achar manei-
ras de estimular estrangeiros a
estudar nos EUA. Elas também
estão discutindo meios de ofere-
cer programas de televisão gra-
tuitos para emissoras árabes de
satélite e um plano para melho-
rar a experiência de chegada aos
aeroportos americanos.

Executivos de empresas tão
distintas quanto Pfizer, PepsiCo
Inc. e American Electric Power
Co. descrevem o esforço do
governo como uma mudança
ainda não testada, mas que há
muito já devia ter sido feita, na
história da cooperação empre-
sarial com o governo nos EUA.

“Acho que as empresas estão
percebendo que todos temos de
ser vendedores (dos EUA) e não
apenas ficar sentados esperando
pelo governo”, diz Sanford Weill,
presidente do conselho do
Citigroup Inc., que ajudou a lide-
rar o esforço humanitário no
Paquistão e cuja empresa contri-
buiu com US$ 7 milhões. O
dinheiro é arrecadado por um
ramo da Business Roudtable, a
Associação para a Ajuda

Humanitária. Esforços de ajuda
por parte do governo dos EUA
são completamente separados.

Weill salienta que grandes
empresas como a sua há muito
são requisitadas por prefeituras
nos EUA para ajudar a fazer
salas de concerto e parques.
“Agora o governo federal está
fazendo isso”, diz.

A imagem dos EUA tem apa-
nhado em todo o mundo nos últi-
mos anos. A guerra no Iraque e
notícias subseqüentes de tortura
causaram atrito entre muitos
aliados de longa data dos EUA e
aumentaram o ressentimento
contra o país, particularmente
no mundo islâmico.

Painéis indicados ou não
pelo governo têm sugerido há
anos que empresas americanas
tenham um papel maior nos

esforços para melhorar a ima-
gem nacional no exterior. Mas
multinacionais americanas têm
estado mais inclinadas a acen-
tuar sua presença em mercados
externos do que promover seu
americanismo.

Isso não mudou completa-
mente, já que mesmo empresas
recrutadas por Hughes dizem
que seus objetivos não são pura-
mente patrióticos — alguns de
seus motivos são simplesmente
melhorar sua própria imagem
em mercados importantes.
Alguns empresários também
temem que o crescente uso do
setor privado possa reduzir os
recursos das empresas ou levar
companhias para áreas a que
não pertencem.

“Nossa missão é prover pro-
dutos e serviços de qualidade”,
diz Robert Lane, presidente da
Deere & Co., que acompanhou
Hughes numa missão de ajuda
à Guatemala em dezembro,
junto com Steve Reinemund,
presidente da PepsiCo. “Então,
se nos pedem para fazer algo
que vai além de nossa missão,
talvez devamos dizer que isso já
foi longe demais”, diz Lane.

Outros esforços do governo
Bush para melhorar sua imagem
por meio de campanhas de rela-
ções públicas e marketing já fra-
cassaram. Logo após os ataques
terroristas de setembro de 2001,
Bush nomeou Charlotte Beers,
uma alta executiva de publicida-
de, para o cargo hoje ocupado
por Hughes. Beers iniciou uma
campanha para a “marca” EUA
no mundo islâmico com vídeos
de publicações promovendo uma
imagem mais positiva dos EUA.
A iniciativa foi criticada por cen-
tros de estudos e parlamentares
e alguns países árabes não qui-
seram divulgar o material.

Hughes decidiu fazer da
assistência empresarial uma
parte importante de sua estraté-
gia quando assumiu o posto em
agosto. Ela diz ter recebido as
ordens de Bush numa entrevista.
“O presidente sempre ouve de
seus amigos no mundo empresa-
rial que eles têm interesse em
ter um ambiente propício para a
condução dos negócios.”

EUA recrutam líderes empresariais
para melhorar imagem no exterior
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CARL ICAHN, bilioná-
rio americano, disse

que fez acordo com a dire-
ção da Time Warner para
desistir de fazer mudan-
ças no conselho da empre-
sa. Em troca, a Time
aumentará para US$ 20
bilhões seu programa de
recompra de ações.

* * *

n Duas estatais dos
Emirados Árabes, uma de
Dubai e uma de Abu-
Dhabi, disseram que vão
unir-se para construir uma
usina de US$ 6 bilhões com
capacidade de produzir 1,2
milhão de toneladas de
alumínio por ano. Será a
maior usina integrada do
mundo e ficará em
Taweelah, Abu-Dhabi.
n O governo de Dubai
disse que vai investir US$
15 bilhões para fundar
uma empresa de pesquisa
e serviços aeronáuticos e
construção e administra-
ção de aeroportos.

* * *

n A General Motors disse
que uma disputa com o
governo russo por causa de
preços paralisou a fábrica
que possui em joint venture
com a russa Avtovaz. O
governo russo assumiu
recentemente a Avtovaz.

n A Nike abriu processo
contra a alemã Adidas-
Salomon acusando-a de
copiar sua tecnologia de
solado Shox. A gigante
americana diz que a
marca A3 da Adidas é uma
das que imitaram o siste-
ma patenteado.

* * *

n A McDonald’s já enfren-
ta ao menos três processos
por propaganda enganosa
nos EUA depois de ter
admitido na semana pas-
sada que suas batatas fri-
tas contêm ingredientes
de trigo e leite, a que algu-
mas pessoas são alérgi-
cas. (Leia mais sobre a
McDonald’s ao lado.)

* * *

n A Lagardère, empresa
de comunicações francesa,
está em fase avançada de
negociações para comprar
da Vivendi 20% da Canal
Plus, por US$ 624,4
milhões mais 34% de sua
empresa de TV por assina-
tura CanalSatellite, disse
pessoa a par do assunto.

* * *

n A Bridgestone, fabrican-
te de pneus japonesa,apre-
sentou lucro de US$ 1,5
bilhão em 2005, 58% mais
que em 2004, ajudada por
fortes vendas no exterior.

I NTERNAC IONAL

AWFI, empresa ameri-
cana de sistemas e

serviços de celular, disse
que vendeu suas operações
no México por US$ 18
milhões a seu ex-diretor-
presidente Massih Tayebi.
A empresa também disse
que deve vender suas ope-
rações no Brasil.

* * *

n O governo do Equador
disse que um tribunal
internacional de arbitra-
gem decidiu que a petrolí-
fera canadense EnCana
não tem direito a US$ 75
milhões que cobrava em
restituição de imposto
sobre valor agregado.

* * *

n O investimento direto na
Argentina somou US$ 14,1
bilhões em 2005, 30% mais
que em 2004, ajudado por
investimentos no setor
petrolífero, disse o governo.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O governo da Bolívia
disse que vai pedir à
Procuradoria-Geral que
investigue acusações de
que a Andina, subsidiária
da espanhola Repsol YPF,
contrabandeou 230.400
barris de petróleo. A
Repsol YPF nega.

* * *
n O Ministério da Fazenda
da Colômbia disse que
entre março e maio vai
pagar adiantado US$ 580
milhões em dívidas em
dólares. O governo planeja
pagar mais US$ 420
milhões até o fim do ano. 

* * *
n O turismo gerou receita
de US$ 11,8 bilhões para o
México em 2005, 9,7% mais
que em 2004 e um recorde,
segundo o governo. 
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Mais verdinhas

Faturamento anual da McDonald's, em US$ bilhões:

Fonte: a empresa

McDonald’s lança pratos mais saudáveis e 
caros, e a freguesia compra.

Aumento anual do gasto médio por 
consumidor nos EUA:

DEPOIS DE ver suas
ações inflar com as
perspectivas para uma

promissora droga para contro-
le de peso, o laboratório fran-
cês Sanofi-Aventis SA teve um
revés na semana passada
quando a agência de vigilância
sanitária dos Estados Unidos,
a FDA, disse que a companhia
precisa resolver certas defi-
ciências em seu pedido de
aprovação, o que pode ser
desde pequenas mudanças até
anos de estudos clínicos. A
Sanofi disse que tentará cum-

prir as condições, mas não
revelou quanto trabalho extra
a autoridade americana requi-
sitou. A Sanofi também espera-
va que o remédio, rimonabant,
cujo nome comercial é Acom-
plia, pudesse ser vendido como
droga para parar de fumar,
mas a FDA já reprovou a apli-
cação. O remédio é visto como
o futuro novo sucesso da
Sanofi, especialmente porque
remédios concorrentes da
Roche e da Abbott têm tido
problemas com efeitos colate-
rais e eficácia limitada.

Decisão da FDA abala planos da Sanofi

Fonte: WSJ
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Ajuda 

EMPRESA DINHEIRO TOTAL

Contribuição de alguns membros da 
Business Roundtable para a Associação 
para Ajuda Humanitária, que ajuda as 
vítimas do terremoto de 8/10/2005 no 
Paquistão, em US$ milhões:

Pfizer Inc.

Citigroup Inc.

General 
Electric Co.

Eli Lilly & Co.

Coca-Cola Co.

Bristol-Meyers 
Squibb Co.

BP America Inc.

Wyeth

2,0

6,0

3,2

0,1

2,0

1,2

1,2

10,0

2,2

2,0

1,8

12,0

6,0

5,4

2,1

2,0

1,8

1,2

1,2
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Karen Hughes e Robert
Lane, da Deere, numa missão
na Guatemala em dezembro
passado.
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