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Texto 

 

McDonald's profits rise 15% on higher global 

sales 

 
Fast food giant McDonald's has seen its 

quarterly profits soar 15% on higher sales 

across all its global regions. 

 

 
Its net profit for the three months to 30 

June totalled $1.41bn (£866m), compared 

with $1.23bn a year earlier. 

 

 

Revenue growth was led by Europe, where 
McDonald's same-store sales increased by 

5.9%. They rose by 4.5% in US, and by 

5.2% for the rest of the world. 

 

 
Group-wide revenues totalled $6.91bn, up 

16% from $5.95bn a year ago. 

 

 

McDonald's chief executive Jim Skinner 

said the latest results showed the 
company's resilience in the face of "the 

continuing challenges of our economic 

environment". 

 

 

The company said the cost of most of its 
ingredients in the US and Europe was 

continuing to rise between 4% and 4.5% 

on an annual basis as food price inflation 

remains high. 

 
 

 

 

Tradução livre 

 

Lucros do McDonald’s aumentam 15% 

sobre vendas elevadas globais 

 
A gigante de comida rápida McDonald’s 

tem visto seu lucros trimestrais crescerem 

15% sobre as elevadas vendas em todas 

suas regiões do globo. 

 
Seu lucro líquido para três meses até 30 

de junho totalizou 1,4 bilhões de dólares, 

comparando-se com 1,23 bilhões de 

dólares no ano anterior. 

 

O crescimento nas receitas foi levado pela 
Europa, onde as vendas das mesmas lojas 

do McDonald’s aumentaram 5,9%. Elas 

aumentaram 4,5% nos EUA, e 5,2% para 

o resto do mundo. 

 
As receitas de todo o grupo totalizaram 

6,91 bilhões de dólares, alta de 16% vindo 

de 5,95 bilhões de dólares há um ano. 

 

Jim Skinner, chefe executivo do 

McDonald’s, disse que os últimos 
resultados mostraram o poder de 

recuperação da companhia em face da 

“continuidade de desafios para nosso meio 

econômico”. 

 

A companhia disse que o custo de muitos 
dos seus ingredientes nos EUA e Europa 

continuam a aumentar entre 4% e 4,5% 

sobre sua base anual enquanto a inflação 

sobre o preço dos alimentos permanece 

alta. 
 

  

Baseado no site www.bbc.co.uk 

 
 

 

 


