
PROPAGANDA & MARKETING SÃO PAULO, DE 3 A 9 DE N O V E M B R O DE 2003

No momento em que o McDonald's no Brasil é questionado na

Justiça por  35%  dos  franqueados, Marcel Fleischmann, atual  presi-

dente da corporação no país, deixa a função em janeiro e vai passar

a comandar as operações do McDonald's em 18 países, incluindo

México e América Central Á área corresponde a 55% do faturamen-

to da América Latina e o Brasil representa 30%, O próximo presi-

dente da empresa no país deve ser revelado até o final do ano

- O cargo que o sr. vai assumir

no começo do ano que vem

presidente para o Norte da

América Latina e Relações In-

ternacionais América Latina - é

a posição mais alta ocupada por

um brasileiro no grupo. Estra-

tegicamente, qual a importân-

cia do Brasil para a rede Mc-

Donald's?

A importância pode ser medi-

da da seguinte forma: somente

depois que o Brasil tomou a

dimensão que tomou, viabili-

zando soluções, é que a rede

McDonald's decidiu abrir res-

taurantes em uma dezena de

países no Leste Europeu. Por-

que o Brasil foi o primeiro país

que mostrou que pode, sim,

mudando-se o modelo e ajus-

tando-se os negócios, ter res-

taurantes McDonald's bem-su-

cedidos em mercados de eco-

nomia difícil. Aí, abriram-se

unidades na Hungria, Polônia,

Bulgária e fomos nós que

apoiamos a abertura nesses

países, sob esse ponto de vista.

- Cerca de 1/3 dos franqueados

brasileiros está na Justiça contra

a rede, alegando que a compa-

nhia cobra aluguel equivalente

a 17% do faturamento de um

restaurante. Como a rede está

lidando com a situação?

Depois da desvalorização do

real, nós seguramos a expansão

do nosso crescimento via fran-

queado para protegê-lo, justa-

mente para que ele não faça

um investimento que depois

não possa honrar, porque são

feitos empréstimos em dólar e

existe toda uma estrutura para

ser mantida. Então, esse nú-

mero de franqueados que en-

trou na Justiça, optou por uma

via oportunista em vez de op-

tar por uma via negociável.

- Mas os franqueados alegam

que os executivos do McDo-

nald's estavam fechados ao diá-

logo.

Nosso interesse é que os fran-

queados cresçam, tanto que

nós, imediatamente depois da

desvalorização do real, ajusta-

mos os valores em 2001, 2002

e 2003. O problema é que al-

guns franqueados queriam ter

a mesma remuneração que eles

tinham antes. Mas isso não es-

tá acontecendo no Brasil. E

para não entrar em litígio, nos

antecipamos e ajudamos os

franqueados desde o começo.

Por isso que não vemos empre-

sas McDonald's fechando. Só

no Estado de São Paulo foram

1,2 milhão de negócios fecha-

dos nos últimos dois anos.

Quantas redes entram no

Brasil e saem, porque não con-
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seguem se manter? Como os

franqueados foram ajudados?

Os aluguéis do McDonal 's

não estão a 17%, isso foi rene-

gociado, a porcentagem é me-

nor. Para cada R$ l que eles

têm investido, nós temos R$ 3

ou R$ 4.

- Outra reclamação dos fran-

queados é que o McDonald's es-

taria impondo fornecedores com

preços mais altos.

Não impõe, não. Os fornecedo-

res que o McDonald's têm são

os melhores. Os franqueados

podem trazer um fornecedor,

desde que

esteja

dentro do protocolo de segu-

rança alimentar, empresas éti-

cas, com tudo em ordem.

Acontece nos Estados Unidos,

na Espanha. Mas os franquea-

dos não contratam ninguém di-

ferente do que oferecemos por

quê? Porque eles sabem que o

melhor preço e produto é a so-

lução que nós apresentamos.

- Como se comportou o fatura-

mento do McDonald's no Brasil

e no mundo, no primeiro semes-

tre deste ano, comparado com o

ano passado?

Ano passado tivemos uma

venda comparativa 6,2%

superior, ganhamos

volume. Este ano es-

tamos empatando,

vamos fazer o mes-

mo volume, ou se-

ja, o faturamento

não aumentou

no Brasil. O

que é conside-

rado um re-

sultado mui-

to bom, já

que o volume

todo do
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mercado interno está em.que-

da. Houve um decréscimo de

7% no varejo em geral, segun-

do o IBGE, acumulado até

agosto. No mundo, o resulta-

do foi positivo, principalmen-

te carregado por uma recupe-

ração do mercado americano.

Nos primeiros seis meses do

ano, as vendas mundiais da

McDonald's Corp. tiveram

crescimento de 6% sobre igual

período de 2002.

- Se o McDonald's está regis-

trando um bom desempenho

mundial, por que esta mudança

no marketing da rede?

Temos uma marca muito for-

te, mas nunca tivemos a chan-

ce de aproveitar toda essa van-

tagem para nos posicionarmos

uníssonos sobre algo que inde-

pende do país. Está todo mun-

do cansado de notícias tristes,

guerra, desemprego, todos

querem se aproximar mais do

próximo. Nós dissemos: "Es-

cuta, gente, tem um lugar

muito bom para isto, um lugar

que pensa em você em primei-

ro lugar". Isto independe de

país, se é na França ou no

Brasil, o McDonald's está

sempre pensando em você.

Para concluir isto, nos basea-

mos em pesquisas mundiais e

locais, além de muito diálogo

com grupos de clientes em vá-

rias partes do mundo.

- O conceito "Eternamente Jo-

vem ", desenvolvido pela Tater-

ka, foi escolhido dentre idéias de

oito países como tema da nova

campanha. Como foi o processo

de escolha do mote?

Estavam participando as oito

principais agências do mundo

e os executivos de marketing

da corporação McDonald's

avaliaram as propostas. A

construção do mote da Taterka

foi "Eternamente Jovem",

eterna a marca e jovem a sua

capacidade de se renovar ao

longo do tempo. Traduzida

com todos os elementos levan-

tados em pesquisas transfor-

mou-se no "Amo muito tudo

isso". A solução foi da Taterka.

- Quanto o McDonald's Brasil

investiu em marketing este ano?

O investimento em relação ao

ano passado foi mantido ?

A verba deste ano foi um pou-

co superior a do ano passado,

porque estamos sustentando

diversos produtos, como o

McCafé. A verba de marketing

corresponde a 5% do fatura-

mento. Do total investido em

marketing, 70% vai para pro-

paganda.

- A estratégia de diversificação

de negócios utilizada no Brasil -

McCafés, Mclnternet, McEn-

trega - tem obtido sucesso em

outros países?

A única de nossas inovações

que foi exportada até agora fo-

ram os quiosques, que já estão

presentes em 15 países. A

grande inovação do McDo-

nald's no Brasil, na verdade, é

ficar bem perto do cliente, ou-

vi-lo e responder rápido às

suas necessidades. O cliente

nos pediu flexibilidade e nós

demos flexibilidade, que está

sendo exportada primeiro por

meio dos quiosques.


