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Definitivamente, não me consideraria target preferencial do McDonald's. Nem mesmo
secundário. Em geral, prefiro consumir coisas um pouco mais sofisticadas do que um
hambúrguer e se for para um lanche ou refeição rápida sou mais os botequins. Especialmente
no Rio. Faz algum tempo talvez anos que não freqüento as lojinhas vermelho-e-amarelas.
Assim, devo admitir que não foi com pouca surpresa que me vi, nessa última segunda-feira, ao
lado de minha mulher, esperando para ser atendido, na fila do McDonald's do Largo do
Machado, no Catete.
Tudo aconteceu assim: de volta de uma viagem, vindo de carro, do aeroporto, nossa atenção
foi atraída por uma série de vários cartazes de outdoor muitos colocados lado-a-lado. Vendiam
uma promoção da MD criada especialmente para a Copa: um hambúrguer diferente, ao estilo
de um país diferente escolhidos entre os participantes do campeonato para cada dia da
semana.
Eram tão atraentes os cartazes e tão apetitosas as ilustrações (informação útil: agência deles é
a Taterka, de S. Paulo) que achei natural que minha mulher propusesse: Vamos comer um
hambúrguer no McDonald's?
Fomos. Na hora.
Retomando, então, do ponto em que nos encontrávamos na fila: atendeu-nos a Francisca,
espertíssima, treinadíssima. Há anos sem freqüentar lanchonete, eu achava que preferia um
milk-shake, em vez da Coca-Cola da promoção. Sem problemas, esclareceu a Francisca, o
senhor pode trocar e ainda fica mais barato na promoção do que comprando separado. E assim
foi feito.
Enquanto éramos atendidos pela Francisca, uma outra moça tomava o cuidado de não deixar
que as filas crescessem, indicando aos clientes os caixas livres. Que estavam, todos,
funcionando, diferentemente do que acontece nos supermercados.
Paguei R$ 14,40 pelas nossas refeições promocionais (um pouco menos do que a pizza mais
barata vendida ali perto pela Dominó's) e fomos sentar, a uma mesa limpíssima, da loja
asseadíssima onde tudo brilhava.
Na parede, quadros com as imagens dos rostos do funcionário-do-mês e isso achei realmente
fantástico do trainee que fazia o seu aprendizado, o Fabiano (ele estava, de fato, ao lado da
Francisca).
Um outro cartaz informava que o gerente de plantão era o Cristiano e recomendava que se
recorresse a ele "em caso de dúvidas e esclarecimentos" vejam bem, nem a mais leve menção
a "críticas" ou "reclamações".
O milk-shake, devo dizer, estava um deslumbre. Acho que ninguém faz isso melhor do que os
americanos. As batatinhas são legendárias. O MD programou tudo desde o plantio das
sementes, até a espessura do corte, o tipo e a temperatura do óleo e os minutos e segundos
do tempo de fritura. O sanduíche não estava mal, era satisfatório e parecia bastante com as
fotos que ilustravam os outdoors. Mas acho que o melhor de tudo, para mim, foi o tempero: a
extraordinária competência do McDonald's em matéria de marketing de serviços.
Há traduzido para o português, nas livrarias um livro que conta a história do Big Mac e de
como essa cadeia de lanchonetes transformou-se num paradigma para o marketing de
serviços. Entre todas as empresas de serviço internacionais, nos anos 80, não foram os
grandes bancos ou as companhias aéreas, mas sim a McDonald's que "deu o tom" de como
seria a base do marketing de serviços: conseguiram estabelecer uma decomposição do serviço
prestado em unidades identificáveis, mensuráveis e, sobretudo, padronizáveis aliado ao

intenso treinamento e motivação dos funcionários que têm contato direto com o público. A
fórmula foi um sucesso.
Sei que quase nada disso é novidade para o leitor. Mas é interessante quase extraordinário
que continue funcionando tão bem, duas décadas mais tarde. E que ainda haja, tanto no ramo
como fora dele, não só quem não tenha aprendido como alguns que não entenderam nada.
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