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CASO:  MCDONALD’S 

Em maio de 2015, o CEO da cadeia norte-americana de restauração fast-food 

McDonald’s reconheceu publicamente que a empresa estava em dificuldades! A 

queda das receitas e dos resultados ao longo dos últimos anos refletia problemas 

bastante graves que precisavam de ser resolvidos: a comida pouco saudável, o 

excessivo tempo de atendimento aos clientes, o crescente distanciamento das no-

vas gerações, as greves dos colaboradores, os conflitos com os proprietários dos 

restaurantes franquiados e até a reduzida diferenciação em relação à concorrência 

estavam a comprometer o futuro da empresa. E embora os sinais já fossem evi-

dentes há algum tempo, foi o controlo de gestão que despoletou uma análise mais 

aprofundada das fragilidades da McDonald’s. Só então foi possível definir as no-

vas prioridades estratégicas e preparar a restruturação...1 

Em primeiro lugar, o menu foi revisto eliminando vários itens menos apelati-

vos e lançando algumas opções mais saudáveis, como saladas e hambúrgueres 

vegetarianos. A oferta passou também a incluir hambúrgueres de melhor quali-

dade a preços premium e o económico menu do pequeno-almoço passou a ser 

disponibilizado durante todo o dia. Além disso, o uso de diversos ingredientes 

artificiais e de carne com antibióticos foi drasticamente reduzido. 

Em paralelo, a McDonald’s transformou o seu conceito de loja introduzindo 

os quiosques digitais de encomenda e a aplicação móvel para reduzir o tempo de 

espera e agilizar os pagamentos dos clientes. E em parceria com a firma norte-

americana Uber Eats, criou um serviço de entrega a partir dos seus restaurantes. 

Os clientes passaram assim a ter mais opções para escolher o que comer, como 

encomendar, como pagar e onde comer.2 

Por outro lado, a relação com os colaboradores foi revitalizada através da me-

lhoria das condições salariais em diversos países, da formação dos líderes de equi-

pas e da expansão do programa de bolsas de estudo. Cerca de 4.000 restaurantes 

foram ainda passados para o regime de franchising, aumentando o peso da rede 

franquiada de 81% para 90%, para aumentar a autonomia local e cortar custos. E 

para reforçar a proximidade ao mercado, a estrutura divisional foi também sim-

plificada, eliminando alguns níveis hierárquicos entre a sede e os países.3 

O controlo de vários indicadores confirmou que a restruturação foi bem-suce-

dida: apesar das vendas se terem mantido estáveis nos anos seguintes, o nível de 

satisfação dos clientes melhorou 6%, o resultado líquido subiu 33% e a cotação 

bolsista aumentou 75%.4 A McDonald’s estava de novo em boa forma! 
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INDICAÇÃO 

Complemente a leitura do caso com pesquisa online sobre a McDonald’s. 

 

QUESTÕES 

Governação da Empresa 

1. Descreva e avalie o sistema de governação da McDonald’s. (Referência: páginas 392-3) 

2. Comente os aspetos mais e menos positivos do sistema de governação McDonald’s. (Referên-

cia: páginas 393-4) 

Controlo de Gestão 

3. Construa um mapa estratégico ilustrativo para a McDonald’s. (Referência: Figura 7.4 na página 

397) 

4. Estruture um painel de bordo ilustrativo para o controlo de gestão estratégico da McDonald’s. 

(Referência: Tabela 7.3 na página 398) 

Controlo Grupal e Individual 

5. Identifique e analise o balanceamento entre a responsabilização grupal e individual na McDo-

nald’s. (Referência: Tabela 7.5 na página 399) 

6. Comente o sistema de recompensas da McDonald’s. (Referência: Tabela 7.8 na página 401) 

Aprendizagem Organizacional 

7. Identifique e analise o balanceamento entre a aprendizagem circunstancial e estrutural na 

McDonald’s. (Referência: páginas 403-4) 

8. Como é que a McDonald’s fomenta a aprendizagem organizacional ao longo do ciclo estraté-

gico? (Referência: página 405) 

Liderança do Controlo 

9. Analise a relação entre a liderança e o controlo na McDonald’s. (Referência: Tabela A7.1 na 

página 409) 

10. Comente o nível de integração entre a dimensão formal e informal no icebergue organizacional 

da McDonald’s. (Referência: Figura A7.1 na página 415) 
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