
 

1 
 

FLASH NOTE – MCDONALD’S 
FEVEREIRO, 2021 

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e recolhida de fontes consideradas de confiança. 
O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer 
resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a 
verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo 
de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de 
investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com nenhum 
objetivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG poderá disponibilizar informação 
adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores 
mobiliários. O BiG assegura a independência nas recomendações de investimento nos termos dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O BiG 
monitoriza continuamente as recomendações emitidas pelos analistas nos termos do código de conduta e da política de transações pessoais.                

 
 

Analista: 
 

João Calado, CFA 
 

Com contribuição de: 
Francisco Cavaco 

 

Research: 
 

research@big.pt 
 

 

 
Fonte: Dados da empresa; BiG Research  
 

 
Fonte: Dados da empresa; BiG Research  
 

 
Fonte: Dados da empresa; BiG Research  
 

 
Fonte: Dados da empresa; BiG Research  
 

Nota: 
Todas as cotaçõs foram actualizadas na 
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McDonald’s (Ticker: MCD US Equity) 
  

 Descrição         

A McDonald’s é uma das mais conhecidas cadeias de restaurantes fast food no 
mundo, com presença em mais de 100 países. Fundada em 1940, a McDonald’s 
expandiu-se através de franchising – que corresponde a 93% dos seus 
restaurantes -, e através dos seus próprios restaurantes. A empresa é 
tradicionalmente conhecida pelos seus hambúrgueres, contudo, a empresa 
tem-se inovado constantemente e os seus menus oferecem agora produtos de 
pequeno-almoço. A grande presença da empresa em todo o mundo torna a 
McDonald’s numa das marcas mais reconhecidas e valiosas do mundo. Ao longo 
dos anos a McDonald’s tem aumentado constantemente o seu dividendo. 

    
 
 

 Tese de Investimento 

A McDonald’s é uma empresa ainda com elevado potencial de retorno para os 
acionistas. Por estar inserida num setor altamente competitivo e numa fase de 
maturação, i.e., com um baixo crescimento e elevadas barreiras à entrada onde 
as empresas têm elevada lealdade dos clientes, estruturas de custo baixas e os 
preços tendem a ter alguma estabilidade, a McDonald’s tem procurado melhor 
eficiência operacional através de uma maior eficiência de custos.  Dada esta 
realidade, as oportunidades de investimento são mais reduzidas e por isso a 
empresa tem optado por recompensar os acionistas de forma considerável visto 
que o seu fluxo de caixa das operações é bastante elevado, estável e previsível 
(devido ao rendimento mínimo assegurado pelos acordos de franchising). 

 

Ticker Site BiG MCD

Ticker BiGlobal Trade MCD

Ticker BT24 MCD

Ticker BiG Power Trade MCD

P/E Ratio 2021E 25.1

P/BV Ratio 5.66

EV/EBITDA 22.04

McDonald's

Preço 210.83

Máx de 52 semanas 231.91

Mín de 52 semanas 124.23

YTD -1.7%

Volume médio diário (un) 3,029,145

Capitalização bolsista (mn) 157,088

Beta 0.92

Dividendo  (USD) 5.04

EPS (USD) 6.31

Preço e Performance (Valores em USD)

Comprar 28

Manter 9

Vender 0

Consenso de analistas (últimos 2m)

Vendas (USD mn) 19,208

EBITDA (USD mn) 12,295

Nº de empregados 205,000

ROA 9.4%

Dividend Yield 2.45%

Informação Financeira

Estabelecimentos 
próprios

41.9%

Franchise
49.4%

Licenças internacionais
8.7%

Receita por segmento, 2019

EUA
37.2%

Internacional
62.8%

Receita por região, 2019
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 Modelo de Negócio 

A McDonald’s opera 38 895 restaurantes em 119 países, dos quais 36 059 estão 
abrangidos por um contrato de franchising – representando cerca de 93% do total. 
A McDonald’s considera que o seu modelo de negócio é centrado no framchising, 
afirmando ser a melhor forma de alcançar um serviço de qualidade e maior 
rendibilidade.  
 
Franchise: Os acordos de franchising podem assumir 3 formas: franchising 
convencional, licença de desenvolvimento e afiliado. A estrutura ótima para um 
determinado restaurante ou mercado (país) irá depender de vários fatores, como 
por exemplo o espírito empreendedor e capacidade financeira dos parceiros, assim 
como o ambiente legal e regulatório da região em específico. O modelo de licença 
de desenvolvimento e afiliado é bastante semelhante, no entanto, o modelo de 
afiliado é utilizado num número limitado de mercados (principalmente na China e 
Japão). 
 
Os acordos de franchising, são, por norma, geridos da seguinte forma: a 
McDonald’s detém a propriedade/edifício (ou tem um acordo de leasing de longo-
prazo) e arrenda o local aos franchisee para que estes utilizem com a 
responsabilidade de pagar pelo equipamento necessário para iniciar o negócio. Os 
franchisee devem também pagar uma renda e uma royalty com base nas vendas, e 
devem também pagar uma taxa inicial aquando abertura de um novo 
estabelecimento ou atribuição de uma nova licença. Desta forma, a McDonald’s 
assegura um fluxo de caixa avultado e previsível. A McDonald’s muitas vezes, 
investe em parceria com os franchisee e disponibiliza empréstimos quando 
necessário. 
 
Estabelecimentos próprios: Operar os seus próprios restaurantes contribui de 
forma muito significante para a habilidade da McDonald’s gerir a relação com os 
franchisee. Deter restaurantes próprios disponibiliza à McDonald’s um conjunto de 
colaboradores com conhecimento operacional e experiência face às preferências 
dos clientes. Além disso, é através dos restaurantes próprios que a McDonald’s 
desenvolve e redefine os padrões operacionais, testa conceitos de marketing, 
novos produtos e estratégia de preços. 

 

6 502 6 262 6 399 6 435 6 598 6 738 6 714 6 444 5 669
3 133 2 770 2 636

21 328

26 216 26 338 27 075 27 882 28 691 29 544 30 081 31 230
34 108 35 085 36 059

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Número de restaurantes

Estabelecimento próprio Franchising
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Cadeia de fornecimento, qualidade e segurança alimentar: A McDonald’s e os 
franchisee compram os alimentos, embalagens, equipamento e outros produtos de 
vários fornecedores independentes. A McDonald’s tem centros de qualidade em 
todo o mundo, de modo a assegurar consistência e qualidade no serviço. 
 
Produtos: A McDonald’s oferece um menu uniforme em todos os seus 
restaurantes, apresentando algumas variações de geografia para geografia. 
 
Outras considerações: O negócio da McDonald’s não sofre de sazonalidade. No 
final de 2019, a empresa detinha, aproximadamente, 205 mil trabalhadores – 
incluindo trabalhadores de escritório, assim como nos estabelecimentos próprios e 
franchises.  

 
 Pontos de Investimento 

Vantagens Competitivas (MOAT): A McDonald’s tem sido o “rei” dos restaurantes 
fast food e não esperamos que esse reinado termine tão cedo. As margens nos 
seus produtos são bastante elevadas e a McDonald’s tem um dos processos de 
negócio mais otimizados da indústria. Os seus negócios de franchising são muito 
atrativos para empreendedores e têm permitido à McDonald’s tornar-se um 
império de imobiliário, com fluxos de caixa – impulsionados pelas rendas e 
royalties - bastante robustos. Os restaurantes estão espalhados por todo o mundo, 
levando, por isso, a uma maior diversificação contra o risco de queda na procura 
de uma determinada região, e a uma maior exposição a áreas de elevado 
crescimento. A marca e reputação são reconhecidas internacionalmente e onde 
quer que uma pessoa esteja no mundo, poderá sempre esperar a mesma 
qualidade no serviço prestado. 

Inovação: Um processo de restruturação que teve início em 2015, levou à melhoria 
dos estabelecimentos através de melhorias digitais, como os quiosques de self-
service e os ecrãs inteligentes de drive-thru. Outros desenvolvimentos, incluem: 
introdução de menus de $1, 2$ e 3$ e a extensão do menu pequeno-almoço para o 
dia inteiro. A restruturação tem tido um impacto positivo, tendo levado ao 
aumento orgânico das vendas e aumento da cota de mercado da McDonald’s na 
indústria quick-service. 

Alteração cultural e crescimento: Falta de tempo, falta de conhecimentos de 
cozinha e a conveniência de comer na McDonald’s tem impulsionado as vendas nos 
EUA. A sua parceria com a Uber Eats tem tido bastante sucesso e a McDonald’s 
tenciona implementar o serviço McDelivery em toda a sua cadeia de restaurantes. 
 
Cota de mercado: De acordo com dados da Euromonitor International, que 
compila informação sobre a indústria de restauração, a indústria de Informal Eating 
Out (IEO), é constituída aproximadamente por 9 milhões de estabelecimentos, e, 
em 2018 (dados mais recentes), gerou vendas totais de USD 1,2 bilião. Em 2018, a 
McDonald’s, que representa 0,4% do total de estabelecimentos, constituiu 8,2% do 
total de vendas. E se considerarmos a indústria de restauração como um todo, i.e., 
o segmento IEO e restaurantes de serviço completo, que em 2018 era composta 
por 20 milhões de estabelecimentos, e gerou USD 2,7 biliões em vendas, a 
McDonald’s, que representa 0,2% do total de estabelecimentos, contabilizou 3,6% 
dessas vendas. 
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 Operações e principais mercados 

Um grande foco da empresa, através dos seus diferentes mercados, é a rápida 
remodelação dos seus restaurantes para os tão chamados EOTF (“Experiência do 
Futuro”), onde os empregados de caixa são substituídos por quiosques de self-
service. Este investimento agressivo tem obviamente elevados custos de capital 
no presente, no entanto, espera-se que traga uma redução considerável nos 
custos operacionais futuros. Outro objetivo da empresa é a constante 
atualização dos seus menus e introdução de promoções atrativas. A nível global, 
a entrega, em colaboração com a Uber Eats, e impulsionado pela pandemia, tem 
crescido de forma considerável.   
 
EUA: Este segmento é composto apenas pelo mercado dos EUA, o maior 
mercado individual da empresa. Em 2019, as vendas neste segmento cresceram, 
em termos comparativos, 5% face ao ano transato. Em 2019, o programa EOTF 
foi implementado em cerca de 2 000 restaurantes, resultando num total de 70% 
dos restaurantes americanos abrangidos pelo EOTF. Para 2020 a empresa 
procurou remodelar os restantes 1 800 restaurantes. Este mercado está muito 
maturado e por isso há um maior foco em melhorias operacionais. A McDonald’s 
tem um dos serviços mais rápidos dos EUA e continua a melhorar, encorajando a 
competição (através de preços e promoções) entre os diferentes restaurantes de 
modo a melhorar a estrutura de custos e o tempo de atendimento, mantendo 
sempre a satisfação dos clientes.  
 
International Operated Markets (IOM): Composto por restaurantes próprios e 
franchising nos mercados internacionais (fora dos EUA). Inclui mercados como: 
Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Rússia, Espanha, e o Reino Unido. 
Este segmento tende a incluir os mercados mais desenvolvidos onde a 
McDonald’s sente que há potencial em deter restaurante próprios, contudo 
cerca de 84% dos restaurantes são franchising. As vendas comparáveis neste 
segmento cresceram 6,1% em 2019, refletindo uma melhoria em todos os 
mercados, com especial destaque para o Reino Unido e França. 
 

International Developmental Licensed Markets & Corporate (IDL): Este 
segmento é composto por mercados onde são atribuídas licenças de 
desenvolvimento e afiliados. Este segmento também constituiu as atividades 
corporativas. Em 2019, as vendas comparáveis deste segmento cresceram 7,2%. 
No final de 2019, a empresa planeou a abertura de novos 1 000 restaurantes. 
98% deste segmento é composto por franchising.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EUA
43%IOM

46%

IDL
11%

Franchising - Percentagem da receita

EUA
67%

IOM
26%

IDL
6%

Estabelecimentos Próprios -
Percentagem da receita
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17%
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16%
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38%
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5.30%
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8.00%
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6.10%
5.60%

5.90%
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 Resultado Líquido 

Em 2019, as receitas da McDonald’s aumentaram 0,2% para USD 21,1 mil 
milhões face ao período transato. O motivo deste desempenho pouco animador 
deve-se à campanha de redução de estabelecimentos próprios e maior 
investimento em franchising. Olhando aos dois tipos de negócio, enquanto que 
as vendas dos estabelecimentos próprios caíram 5,9%, as receitas através de 
franchising aumentaram 5,8%. Espera-se que no futuro a empresa beneficie de 
uma melhoria da margem operacional, visto que os custos com 
estabelecimentos próprios são superiores aos custos associados aos 
restaurantes de franchising (esta estratégia já se reflete na margem operacional 
que foi de 41,9% em 2017, 42% em 2018 e 43% em 2019). 

De forma geral, a redução de receitas nos últimos anos não é preocupante 
tendo em conta a potencial melhoria dos custos operacionais, e com o facto do 
número de restaurantes continuar a aumentar.  

 Fluxos de Caixa 

A empresa gera elevados fluxos de caixa das operações e tem uma grande 
capacidade de obter financiamento, que lhe permite cobrir facilmente as 
necessidades de capital, o pagamento da dívida, pagamento de dividendos e 
recompra de ações. Em 2019, o fluxo de caixa operacional aumentou 17% para 
USD 8,1 mil milhões e o Free Cash Flow foi de USD 5,7 mil milhões (+36%) – o 
FCF conversion da McDonald’s foi de 95% em 2019. O aumento do fluxo de caixa 
operacional foi em grande parte explicado por uma redução das contas a 
receber e dos impostos. Em 2019 a empresa devolveu USD 8,6 mil milhões aos 
seus acionistas através de recompra de ações e distribuição de dividendos, 
representando um retorno de 5% aos acionistas.  

 Balanço 

O total de ativos aumentou 45%, ou seja, USD 14,7 mil milhões em 2019. Em 
causa esteve a adição do Leasing de direito de utilização de ativos, que foi 
adotado com a ASC 842 (guideline para contabilizar contratos de leasing) a 1 de 
Janeiro de 2019. A dívida da McDonald’s é um fator que merece alguma 
atenção. Devido à elevada recompra de ações, a empresa aumentou a sua dívida 
de longo-prazo de forma muito significativa (+15% entre 2017 e 2019), que 
levou a uma posição negativa de capital. Contudo, a dívida não tem covenants 
associadas a downgrades no rating que forçassem a empresa a repagar a dívida 
antecipadamente. A McDonald’s também é bastante resiliente contra recessões, 
com elevados e consistentes fluxos de caixa (assegurados pelo recebimento 
mínimo associado aos acordos de franchising). A taxa de juro efetiva é de 3,2% e 
92% da dívida é de taxa fixa.   
 

 

Resultado Líquido (USD mi) 2017 2018 2019

Estabelecimentos próprios 12 719 10 012 9 421

Receita com franchising 10 102 11 013 11 656

Vendas Totais 22 821 21 025 21 077

Custo com vendas dos EP 10 410 8 266 7 761

Custo com vendas dos franchised 1 790 1 973 2 201

Vendas, geral e administrativo 2 231 2 200 2 229

Outros -1 163 - 237 - 184

Despesa Operacional 13 268 12 203 12 007

Resultado Operacional 9 553 8 822 9 070

Despesa líquida com juros  921  981 1 122

Outras despesas  58  25 - 70

Resultado antes de impostos 8 574 7 816 8 018

Impostos 3 381 1 892 1 993

Resultado Líquido 5 192 5 924 6 025

Resultado Líquido por ação 6. 43 7. 61 7. 88

Fluxos de Caixa (USD mi) 2017 2018 2019

Fluxo de Caixa das Operações 5 182 6 967 8 122

Resultado Líquido 5 192 5 924 6 025

Depreciação e Amortização 1 363 1 482 1 618

Ganhos com venda do negócio -1 156 - 309 - 129

Variação no fundo maneio - 299 - 473  299

Outros  81  342  309

Fluxo de Caixa dos Investimentos  562 -2 455 -3 071

Investimento de capital (CAPEX) -1 854 -2 742 -2 394

Compra de restaurantes - 77 - 102 - 541

Venda de restaurantes  975  531  341

Venda do negócio na China e HK 1 597  0  0

Outros - 79 - 143 - 477

Fluxo de Caixa do Financiamento -5 311 -5 950 -4 995

Empréstimos 3 677 3 890 5 298

Pagamento de dívida -1 649 -1 760 -2 062

Recompra de ações -4 686 -5 208 -4 976

Dividendos -3 089 -3 256 -3 582

Outros  436  383  327

Variação no fluxo de caixa  433 -1 438  56

Outros e Forex  264 - 160 - 24

Variação no dinheiro em caixa  697 -1 598  32

Balanço (USD mi) 2017 2018 2019

Ativos 33 804 32 811 47 509

Dinheiro e equivalentes 2 464  866  898

Goodwill 2 380 2 332 2 677

Contas a receber 1 976 2 442 2 224

Inventário  59  51 13 261

Propriedade e Equipamento 22 448 22 843 24 160

Investimento em franchising 1 086 1 203 1 270

Outros ativos 3 391 3 076 3 019

Passivo 37 072 39 070 55 720

Juros corrido  278  297 13 378

Remunerações a líquidar 1 146  987 1 035

Dívida de longo prazo 29 536 31 075 34 118

Contas a pagar  925 1 208  988

Outro passivo 5 186 5 503 6 200

Capital total dos acionistas -3 268 -6 258 -8 210

Resultados retidos 48 325 50 487 52 931

Ações em tesouro -56 504 -61 529 -66 329

Total de capital e Passivo 33 804 32 811 47 509

Fluxo de caixa abrangidos 

por contrato
Entradas de caixa

USD milhões
Leasing ligado às 

operações
Serviço da dívida

Renda mínima associada 

aos acordos de franchising

2020 1 147  59 3 008

2021 1 096 2 132 2 884

2022 1 014 2 250 2 750

2023  933 6 007 2 631

2024  854 2 819 2 541

Após 2024 7 090 21 038 20 510

Total 12 134 34 305 34 324

Saídas de caixa

Fonte: Dados da empresa 
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 Resultado em 2020 

Os resultados de 2020 refletem uma queda nas vendas nos segmentos IOM e 
IDL como resultado do reaparecimento de surtos de Covid-19 e, consequentes, 
restrições sociais. 

Resultado 2020: 

- Vendas comparáveis a nível global caíram 7,7%: 

- Aumento de 0,4% nos EUA. O mercado dos EUA beneficiou de um forte 
crescimento da fatura média. 

- Queda de 15% no International Operated (IOM) 

- Queda de 10,5% no International Developmental Licensed (IDL). 

- Queda de 10% na receita consolidada (-10% em moeda constante). 

- Vendas caíram 7% a nível global (-7% em moeda constante). 

- O resultado operacional caiu 19% (-20% em moeda constante), incluindo um 
ganho estratégico de USD 268 milhões (relacionados com a venda da posição 
japonesa). Excluindo esta rúbrica, o resultado operacional contraiu 23% 
(excluindo também um ganho estratégico de USD 74 milhões em 2019). 

- O resultado por ação cifrou-se nos USD 6,31 (-20% YoY).  

Em termos de fluxo de caixa, a empresa sofreu uma redução considerável do 
fluxo de caixa operacional (-23%), em grande parte devido à redução do 
resultado líquido, mas também devido a um deteriorar do fundo maneio. Apesar 
da redução do fluxo de caixa operacional, a empresa conseguiu aumentar a sua 
posição líquida de caixa ao ter reduzido a despesa com capital (CAPEX; -31%) e 
ao ter reduzido consideravelmente o programa de recompra de ações (-82%). A 
McDonald’s fechou o ano 2020 com uma posição de caixa de USD 3,45 mil 
milhões (vs 2019: USD 899 milhões) e uma dívida líquida de USD 31,8 mil 
milhões, tendo por isso uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,31. 
 
Covid-19 Update: Como resultado do ressurgimento de surtos de Covid-19, tem 
havido um aumento de restrições impostas pelos governos nas horas de 
funcionamento, capacidade limitada de clientes na maioria dos países e, nalguns 
casos, proibição de refeições nos estabelecimentos, principalmente no 
segmento IOM. Estas restrições, que têm sido prolongadas para 2021, estão a 
impactar a maioria dos principais mercados fora dos EUA, principalmente 
aqueles com menos localizações de Drive Thru. 

  

USD milhões 2020 2019 Variação

Receita 19 208 21 364 -10%

Resultado Operacional 7 324 9 070 -19%

Resultado Líquido 4 731 6 025 -21%

Resultado por ação 6,31 7,88 -20%

Fluxos de Caixa

Fluxo de caixa das operações 6 265 8 122 -23%

   Resultado Líquido 4 731 6 025 -21%

   Variação no fundo maneio - 212  299 -171%

   Outros 1 746 1 798 -3%

Fluxo de caixa dos investimentos -1 546 -3 071 -50%

   Investimento de capital (CAPEX) -1 641 -2 394 -31%

   Outros  95 - 677 -114%

Fluxos de caixa do financiamento -2 249 -4 995 -55%

   Empréstimos 2 238 3 236 -31%

   Recompra de ações - 908 -4 976 -82%

   Dividendos -3 753 -3 582 5%

   Outros  174  327 -47%
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 Margens 

Margens Franchising: 

A margem dos restaurantes franchising (medida pelo indicador franchising 
margin dollars) resulta da receita gerada pelos restaurantes de franchising 
menos a os custos associados com esses restaurantes, nomeadamente: custos 
de ocupação (renda e depreciação). Em 2019, a margem do franchising 
aumentou USD 416 milhões (ou 5%). Já em 2018 a margem tinha aumentado 9% 
para USD 727 milhões. A margem melhorou maioritariamente devido a uma 
melhoria das vendas comparáveis em todos os segmentos, assim como devido 
ao refranchising. 

 

 
Margens Restaurantes Próprios: 

A margem dos restaurantes próprios (media pelo indicador company-operated 
margins dollars) resulta das vendas dos estabelecimentos próprios menos os 
custos operacionais desses restaurantes. Em 2019, a margem caiu 5% (ou USD 
87 milhões). Já em 2018, a queda foi ainda mais considerável, tendo a margem 
caído 24% (ou USD 562 milhões), refletindo em grande parte a venda do negócio 
na China e Hong Kong. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

USD milhões 2019 2018 Variação

EUA 37 923 35 860 6%

IOM 28 853 27 557 5%

IDL 23 981 22 717 6%

Total 90 757 86 134 5%

Vendas Franchising

USD milhões 2019 2018 Variação

EUA 2 490 2 665 -7%

IOM 6 334 6 668 -5%

IDL  597  680 -12%

Total 9 421 10 013 -6%

Vendas Estabelecimentos Próprios

Franchising Montante % da Receita Montante % da Receita

USD milhões

EUA 4 227 79% 4 070 81,4%

IOM 4 018 79,3% 3 829 79,1%

IDL 1 210 97,7% 1 140 97,3%

Total 9 455 81,1% 9 039 82,1%

2019 2018

Estabelecimentos 

Próprios
Montante % da Receita Montante % da Receita

USD milhões

EUA  388 15,6%  397 14,9%

IOM 1 266 20% 1 327 19,9%

IDL n/s n/s n/s n/s

Total 1 660 17,6% 1 747 17,4%

2019 2018

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa 

n/s: Não significante 

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa 
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 Investimento 

Em 2019 a empresa abriu 1 231 restaurantes e encerrou 391. No final do ano 
93% dos restaurantes eram franchising, inclusive 95% nos EUA, 84% IOM e 98% 
IDL. 

Nesse ano a despesa com capital caiu USD 348 milhões, que representa uma 
redução de 13% face ao ano transato devido a um menor reinvestimento em 
restaurantes existentes. A construção de novos restaurantes está concentrada 
nos mercados com maior crescimento e/ou oportunidade de crescimento no 
longo prazo. O custo de desenvolvimento varia substancialmente de mercado 
para mercado, dependendo do custo do terreno, edifícios, equipamento, e 
apesar da empresa não ser responsável por todos os custos em todos os novos 
restaurantes, o custo médio de desenvolvimento de um restaurante nos EUA 
ronda os USD 4 milhões. 

Em 2019, a empresa detinha cerca de 55% dos terrenos onde estão localizados 
os seus restaurantes e aproximadamente 80% dos edifícios. 

 

 Plano de restruturação 

A restruturação que teve início em 2015, levou à melhoria dos estabelecimentos 
através de melhorias digitais, como os quiosques de self-service e os ecrãs 
inteligentes de drive-thru. E as consequências são notáveis, inclusive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2019 2018 2017

Investimento de capital, USD milhões

Novos restaurantes Restaurantes existentes Outros

USD mil milhões (excl. %) 2014 2019

Vendas totais 88 100

Resultado operacional 8 9

Margem operacional 29% 43%

Free Cash Flow 4,1 5,7

Free Cash Flow Conversion 87% 95%

Redução da despesa geral 

e administrativa para 

aumentar o investimento 

em tecnologia. 

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: McDonald’s 



 

9 
 

FLASH NOTE – MCDONALD’S 
FEVEREIRO, 2021 

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e recolhida de fontes consideradas de confiança. 
O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer 
resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a 
verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo 
de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de 
investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com nenhum 
objetivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG poderá disponibilizar informação 
adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores 
mobiliários. O BiG assegura a independência nas recomendações de investimento nos termos dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O BiG 
monitoriza continuamente as recomendações emitidas pelos analistas nos termos do código de conduta e da política de transações pessoais.                

 
 

Analista: 
 

João Calado, CFA 
 

Com contribuição de: 
Francisco Cavaco 

 

Research: 
 

research@big.pt 
 

 

 
 

 
Chris Kempczinski: CEO 
Fonte: McDondald’s 

 

 
Kevin Ozan: CFO 
Fonte: McDondald’s 

 
 

 
Steve Easterbrook: Ex-CEO 
Fonte: McDondald’s 

 
 

 Gestão 

Chris Kempczinski: Chris Kempczinski é o Presidente e CEO da McDonald’s, sendo 
por isso responsável por determinar a estratégia de crescimento da empresa, e 
assegurar que os valores da McDonald’s são respeitados em cada decisão de 
negócio. Antes de ser eleito CEO, Kempczinski exerceu o cargo de Presidente da 
McDonald’s dos EUA, tendo como responsabilidade liderar as operações de 
negócio de cerca de 14 mil estabelecimentos. Em 2015, Kempczinski iniciou o seu 
percurso na McDonald’s como vice-Presidente executivo de Estratégia, Negócio, 
Desenvolvimento e Inovação. Kempczinski tem uma vasta experiência no setor de 
consumo, tendo iniciado a sua carreira na Procter & Gamble e, posteriormente, 
trabalhado na PepsiCO e Kraft Foods. Kempczinski estudou na Duke Univeristy e na 
Harvard Business School. 
 

 
 

 
 
Kevin Ozan: Kevin Ozan é vice-Presidente executivo e CFO da McDonald’s. Como 
CFO, Ozan determina a direção financeira da empresa e desenvolve a estratégia 
com foco na sustentabilidade, rendibilidade e crescimento da empresa. Ozan 
supervisiona a alocação de capital e, ao mesmo tempo, assegura uma disciplina de 
gestão de risco. Adicionalmente, Ozan supervisiona os serviços de contabilidade, 
auditoria interna, tesouro e serviços de relação com investidores. 
 

Escândalo com ex-CEO: Steve Easterbrook, foi CEO da McDonald’s entre Março de 
2015 e Novembro de 2019, tendo anteriormente liderado as operações no Reino 
Unido. Easterbrook foi responsável por revitalizar os menus, remodelar os 
estabelecimentos e introduzir ingredientes de melhor qualidade. Durante o seu 
mandato o preço das ações mais que duplicaram. 
 
Em 2019, o Conselho de Administração votou na remoção de Easterbrook como 
Presidente do Conselho de Administração, assim como das funções de CEO. 
Easterbrook foi despedido por ter mantido uma relação amorosa com uma 
funcionária da empresa. Apesar da relação ser consensual, a McDonald’s considera 
ter violado a política governamental da empresa. Ambos os lados chegaram a um 
acordo, tendo Easterbrook recebido uma compensação de USD 37 milhões 
(segundo estimativas da Bloomberg), mas em troca concordou em não trabalhar 
para um competidor durante um período de 2 anos. 
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 Fusões e Aquisições 

A maioria dos investimentos da McDonald’s estão relacionados com a abertura 
de novos restaurantes, tanto para as suas próprias operações como nos 
negócios de franchising, sendo que por vezes a McDonald’s compra empresas de 
imobiliário de forma a adquiri os seus edifícios e terrenos. Nos últimos anos a 
McDonald’s tem vindo a reduzir o seu negócio de estabelecimentos próprios de 
modo a reduzir as suas necessidades de capital (CAPEX). 

Apprente: Em 2019 a McDonald’s adquiriu a Apprente, uma start-up que 
desenvolve vários componentes tecnológicos baseados na voz humana. Com 
esta operação, tudo leva a acreditar que o modo como os clientes encomendam 
poderá mudar rapidamente nos próximos tempos, pelo menos no que diz 
respeito à área de atendimento para carros, Mcdrive.  

Dynamic Yield (2019, USD 300 milhões): A Dynamic Yield desenvolve tecnologia 
de personalização através de inteligência artificial. Ou seja, a apresentação e 
formato das páginas web e aplicações mudam consoante o tipo de cliente. Esta 
tecnologia pode ser aplicada no Drive Thru e nos quiosques de self-service, para 
que os produtos oferecidos sejam adaptados a uma base de informação: clima, 
hora do dia, tendências, tipo de consumidor, etc. A tecnologia, através de 
aprendizagem por algoritmo, irá continuar a melhorar à medida que mais 
informação é acrescentada. 

Plexure Group Ltd (2019, USD 3 milhões, posição minoritária): A empresa 
especializa-se em sistemas de pagamento nas aplicações, ofertas personalizadas 
para os clientes e análise de dados. O benefício para a McDonald’s é obvio, visto 
que tem estado a investir no desenvolvimento das suas aplicações para melhor 
incorporar os serviços de entrega.  

McDonald's China Management Ltd (2017, vendido por USD 2,1 mil milhões): A 
grande parte dos restaurantes geridos pela McDonald’s na China e Hong Kong 
foram vendidos a um conglomerado chinês. A McDonald’s considerou que a 
expansão sem utilizar o seu próprio capital, através de franchising, seria mais 
adequada para o desenvolvimento do negócio. Principalmente em pequenas 
cidades, onde o crescimento é elevado, mas a experiência local é muito 
importante. Contudo, a McDonald’s manteve uma posição minoritária no 
negócio de modo a ter alguma exposição ao mercado chinês. 

 
Fonte: Dados da empresa 
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 Impacto de ordenado mínimo 

Com o controlo do Congresso por parte dos Democratas, o aumento do 
ordenado mínimo federal para USD 15 por hora até 2026 (dos atuais USD 7,25) 
torna-se uma realidade cada vez mais próxima. Esta decisão política teria 
certamente implicação nas margens das cadeias de restaurantes e na estrutura 
laboral do setor (ver “$15 Munimum Wage May Further Crush Restaurant 
Margin” por Michael Halen e Matthew Moros). 

Impacto nas margens: Os restaurantes empregam 15,6 milhões de americanos 
(dados pré pandemia), ou 9% da força de trabalho, de acordo com dados da 
indústria. O custo com colaboradores contabilizou 31,3% dos custos totais dos 
restaurantes em 2019, superando os produtos alimentares (29,6%) como o 
maior custo dos restaurantes. Em 2019, o ordenado médio da indústria foi de 
USD 12,88 por hora. 

Impacto no emprego:  O aumento do ordenado mínimo poderia forçar cadeias 
de restaurantes a investir mais capital na automatização dos seus serviços, i.e., 
introduzir quiosques de self-service e/ou tabuleiros de entrega de comida por 
wireless, de modo a reduzir o número de trabalhadores. Muitas cadeias de 
restaurantes deverão seguir a estratégia da McDonald’s e começar a introduzir 
quiosques de self-service de forma a reduzir os custos com pessoal.  

Impacto na McDonald’s: As cadeias de restaurantes que detêm e operam a 
maioria dos seus estabelecimentos seriam as mais prejudicadas (maior 
compressão na margem). Desta forma, a McDonald’s está de alguma forma 
salvaguardada de um grande impacto direto - 93% dos restaurantes são 
franchising. Apesar da McDonald’s estar cada vez mais a apostar no negócio de 
franchising, em 2019, as vendas dos estabelecimentos próprios contabilizaram 
45% da receita. Ainda para mais, mesmo que a receita proveniente do 
franchising dependa de uma renda fixa e do nível de vendas, uma redução das 
margens do franchising irá prejudicar a empresa como um todo, pois poderá 
tornar vários negócios existente economicamente inviáveis e reduzir o leque de 
novas oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloomin' 29,6% Chipotle 26,4%

Cheesecake 36,2% Jack in the Box 29,7%

Cracker Barrel 35,1% McDonald's 28,7%

Darden 32,6% Shake Shack 28%

Brinker 34,1% Wendy's 30,3%

Texas Roadhouse 33,1% -

Média 33,5% Média 28,6%

Casual Dining Quick-Service

Custo com colaboradores em % do total (2019)

Fonte: Bloomberg Intelligence 

A McDonald’s tem uma grande concentração de restaurantes nos estados que sofreriam um maior ajuste salarial 

Fonte: Business Inside; ScrapeHero.com 
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 ESG 

Meio ambiente 

Consumo de energia: Em 2019, a McDonald’s anunciou mais 2 projetos nos EUA 
de compra de capacidade de energia virtual (VPPAs). A energia gerada por estes 
2 projetos será equivalente à energia utilizada por 2 500 restaurantes, e irá 
colmatar a emissão de cerca de 700 mil toneladas métricas de CO2 por ano. 

Em 2018, a McDonald’s comprou energia renovável em 12 mercados Europeus, 
cobrindo cerca de 6 000 restaurantes. Além do mais, em países como Portugal, a 
empresa está perto de conseguir ter fornecimento direto de energia renovável 
nos seus restaurantes. 

  

Uso de água: A água é um recurso essencial para as operações da McDonald’s, 
visto que a agricultura e pecuária representam 70% do consumo de água no 
mundo. De modo a contribuir para um uso responsável de água, a McDonald’s 
tem implementado várias medidas de redução do consumo de água nos seus 
restaurantes. 

Desperdício alimentar: Em 2018 a empresa introduziu a Global Food Disposition 
Policy, com o intuito de encorajar os fornecedores e distribuidores a seguirem a 
seguinte pirâmide hierárquica: 

 

Consumo de energia (9 mercados 

principais)
2014 2015 2016 2017

Estabelecimentos próprios

Consumo direto de energia: KWh/GC 0,27 0,23 0,21 0,29

Consumo indireto de energia: KWh/GC 1,20 1,12 1,12 1,05

Consumo total de energia: KWh/GC 1,47 1,35 1,33 1,35

Consumo total de energia: GWh 2 983 2 829 2 295 1 420

Franchise

Consumo direto de energia: KWh/GC 0,48 0,13 0,37 0,17

Consumo indireto de energia: KWh/GC 1,38 1,22 1,12 1,01

Consumo total de energia: KWh/GC 1,86 1,35 1,49 1,18

Consumo total de energia: GWh 16 472 16 646 12 315 13 025

1º PASSO: EVITAR A CRIAÇÃO DE DESPERDÍCIO

2º PASSO: DAR A FAMÍLIAS COM NECESSIDADES

3º PASSO: ALIMENTAR OS ANIMAIS

4º PASSO: RECUPERAR ENERGIA

ATRAVÉS DOS RESTOS ALIMENTARES

5º PASSO: FAZER

COMPOSTAGEM ATRAVÉS DOS

RESTOS ALIMENTARES

6º PASSO: 
DESPERDÍCIO É O

ÚLTIMO RECURSO

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa, BiG Research 
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Social 

A abordagem da McDonald’s face aos direitos humanos é a seguinte: 

- Implementar os padrões de direitos humanos. 

- Respeitar os direitos dos colaboradores em todo o mundo. 

- Prevenir trabalho forçado. 

- Identificar, prevenir e combater a discriminação e assédio. 

- Práticas contratuais de inclusão. 

- Promover os direitos humanos em toda a cadeia de fornecimento. 

- Mecanismos de controlo em toda a cadeia de fornecimento. 

Força de trabalho: A McDonald’s oferece programas de treino a todos os seus 
novos trabalhadores e, oferece também a possibilidade de desenvolvimento 
pessoal através da atribuição de bolsas, benefícios e prémios. 

 Relative Valuation 

A McDonald’s tem uma capitalização bolsista muito acima da média do setor de 
fast food e uma valorização (medido pelo P/E) inferior à média do setor. O rácio 
EV/sales é elevado, mas faz sentido visto que a McDonald’s tem uma margem 
operacional muito superior à concorrência. A dívida líquida sobre EBITDA é 
elevada, no entanto, está em linha com o setor. O retorno do dividendo é 
superior aos seus pares e, ainda para mais, grande parte do retorno para os 
acionistas tem sido através de recompra de ações nos últimos anos.  
 

 
 

 Riscos 

Alimentos pouco saudáveis e imagem pública: Com a crescente tendência da 
obesidade, a sociedade começa a querer mudar alguns hábitos, dando 
prioridade a alimentos saudáveis. Apesar da McDonald’s tentar responder a 
estas tendências ao incorporar alimentos mais saudáveis nos seus menus, 
continua bastante associada a comida pouco saudável. Existe o risco da 
McDonald’s não ser capaz de se adaptar a esta tendência (ou qualquer outra 
tendência nos hábitos de consumo alimentar). Existe, também, o risco de os 
governos aumentarem os impostos nas cadeias de comida fast food de forma a 
combater o problema da obesidade. Ainda para mais, a imagem da McDonald’s 
pode sofrer uma deterioração devido a preocupações relacionadas com os 
métodos de criação de carne. 

 Nome  País 
 Market Cap 

(mn) 
 Moeda 

 P/E 

2021E 
 EV/EBITDA  EV/Sales  YTD  Div. Yield  ROA 

 NetDebt/ 

EBITDA 

 CF/Total 

Liabilities 

 Margin 

EBITDA 

STARBUCKS CORP EUA 124,418 USD 37.2 30.3 6.0 -1.2% 1.6% 2.3% 4.3 4.3 19.9%

YUM! BRANDS INC EUA 31,070 USD 25.9 25.8 7.5 -5.1% 1.8% 16.3% 6.1 9.5 29.2%

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC EUA 41,826 USD 65.6 53.0 6.9 7.7% - 6.4% 2.8 16.8 12.9%

RESTAURANT BRANDS INTERN Canadá 28,124 USD 27.6 17.5 5.8 -2.5% 3.5% 2.5% 7.1 8.2 33.1%

YUM CHINA HOLDINGS INC China 24,830 USD 29.9 12.5 2.7 3.6% 0.4% 8.8% -1.3 25.3 21.3%

DARDEN RESTAURANTS INC EUA 16,907 USD 39.2 47.5 2.8 8.9% 1.2% -1.2% 12.3 9.3 6.0%

DOMINO'S PIZZA INC EUA 14,964 USD 30.5 24.1 4.9 -1.0% 0.8% 33.7% 5.1 10.4 20.3%

WENDY'S CO/THE EUA 4,639 USD 36.3 18.1 4.8 -5.6% 1.4% 2.1% 7.5 6.5 26.7%

CRACKER BARREL OLD COUNTRY EUA 3,512 USD 32.2 8.3 1.6 12.2% 1.8% 3.8% 2.4 7.6 19.1%

TEXAS ROADHOUSE INC EUA 6,188 USD 134.3 24.8 1.9 14.0% 0.4% 2.7% 2.6 35.6 7.6%

SHAKE SHACK INC - CLASS A EUA 5,024 USD - 48.6 5.7 43.0% - -2.4% 3.2 13.9 11.7%

PAPA JOHN'S INTL INC EUA 3,263 USD 64.4 19.5 1.9 16.7% 0.9% 5.5% 2.1 7.8 9.6%

DENNY'S CORP EUA 1,074 USD - 21.4 3.2 14.7% - 2.5% 8.1 7.2 15.0%

MCDONALD'S CORP EUA 156,924 USD 25.0 22.0 10.7 -1.9% 2.4% 9.4% 5.0 10.4 49.8%

Average exc. McDonald's - 23,526 - 47.5 27.0 4.3 8.1% 1.4% 6.4% 4.8 12.5 17.9%

Fonte: BiG Research
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Renovação dos estabelecimentos: O processo de renovação irá, em princípio, 
acrescentar valor no longo prazo com a satisfação dos clientes a aumentar 
(como resultado de melhor qualidade de wi-fi, mobiliário e serviço) e os custos a 
diminuir, com a melhoria dos processos operacionais e os quiosques de self-
service.  Contudo, não é certo que esse será o resultado, e a McDonald’s pode 
acabar por despender em demasia no investimento e não obter o retorno 
esperado no investimento. Para os franchisee, este processo é, em semelhante 
medida, muito dispendioso, visto que estes têm de acatar com grande parte dos 
custos. Adicionalmente, os programas de renovação seguem uma abordagem 
única para todos os estabelecimentos, sem ter consideração por características 
próprias (como localidade, público alvo, etc), podendo por isso aumentar a 
insatisfação dos franchisee. Em 2018, um grupo de franchisee criaram uma 
associação com o intuito de forçar a McDonald’s a atender às suas queixas. Este 
aumento de poder por parte dos franchisee pode levar a uma compressão das 
margens e afetar o modelo de negócio.  

Nível elevado de dívida: Devido ao investimento constante e aos programas – 
de elevada dimensão – de recompra de ações, a McDonald’s acumulou um nível 
de dívida considerável. Atualmente, o rácio de dívida líquida sobre EBITDA situa-
se nos 3,31x. A empresa pode enfrentar alguma dificuldade no pagamento da 
dívida visto que o seu fluxo de caixa, após despesas essenciais, ronda os USD 5 
mil milhões (USD 4,2 mil milhões em 2018 e USD 5,7 mil milhões em 2019). 
Adicionalmente. Se o nível de dívida continuar a seguir a mesma tendência, o 
rating de crédito da empresa poderá cair para baixo de Investment Grade, 
levando a que vários investidores institucionais sejam forçados a vender as suas 
posições. E caso a McDonald’s tente corrigir essa tendência através da redução 
de recompra de ações ou redução de investimento, o preço das suas ações 
poderá sofrer uma queda como resultado da menor contribuição aos acionistas. 

 Gráfico 

 

 
Fonte: BiGlobal Trade (parceria Saxo Bank)

 

 

 Source: BiGlobal Trade 

(partner Saxo Bank); BiG 

Glossário de termos financeiros 
 
EPS: Earnings per Share – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o número total acções 
ordinárias em circulação.  
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortisation – lucros 
antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização. Constitui uma métrica de 
avaliação da performance operacional de 
uma empresa. 
 
ROA: Return on Assets – rácio entre o 
resultado líquido e os activos totais. 
 
ROE: Return on Equity – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o capital próprio total. 
 
D/E: Debt to Equity – rácio entre o 
passivo total e o capital próprio total da 
empresa, ambos em valores 
contabilísticos.  
 
Dividend Yield: Rácio entre o mais 
recente dividendo anunciado anualizado 
e o preço de mercado da acção. 
 
Beta: Valor que mede a volatilidade de 
uma acção em relação ao mercado. 
Quando acima de 1, a acção é mais 
volátil, se menor que 1 a acção é menos 
volátil. 
 
Net Debt/EBITDA: rácio entre o 
montante de dívida líquida e o EBITDA. 
 
P/E: Price to Earnings – rácio entre o 
preço de mercado e o resultado líquido 
da acção. 
 
EV/EBITDA: Enterprise Value to EBITDA – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o EBITDA dos últimos 12 
meses. 
 
EV/Sales: Enterprise Value to Sales – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o total de receitas dos últimos 
12 meses. 
 
YTD: Year-to-Date – variação do preço da 
acção desde o início do ano até ao 
momento. 
 
Stop Loss: Preço a partir do qual o 
investidor não está disponível para 
incorrer em mais perdas. 
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Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG poderá 

disponibilizar informação adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta 

de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores mobiliários. O BiG assegura a independência 

nas recomendações de investimento nos termos dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O 

BiG monitoriza continuamente as recomendações emitidas pelos analistas nos termos do código de conduta e da política de 

transações pessoais. 
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