
Britânicos proíbem propaganda 'enganosa' do McDonald's 
 
 
A rede de lanchonetes McDonald's foi proibida de repetir uma propaganda acusada de 
induzir os consumidores ao erro quanto às batatas fritas vendidas pela empresa. 
 
A decisão foi anunciada pelo órgão que regula a 
propaganda na Grã-Bretanha, a ASA, que acatou as 
queixas apresentadas por consumidores e pela 
Comissão para Alimentos do país.  
 
A propaganda publicada em revistas diz que, depois de 
selecionar determinadas batatas, "nós as descascamos, 
fatiamos e fritamos e é isso". O texto era acompanhado 
pela foto de uma batata em uma caixa de fritas abaixo 
do título "A história das nossas fritas (e fim de 
história)". 
 
Mas as queixas apresentadas afirmavam que partes do processo foram otimidas, tais 
como uma fritura inicial, congelamento e adição de sal e uma solução de açúcar nas 
batatas. 
 
Finalidade 
 
O McDonald's insiste que não induziu os consumidores ao erro, mas que "incluir todos 
os processos relacionados à produção de fritas iria desviar a propaganda de sua 
finalidade – explicar que nossas fritas são feitas de batatas de boa qualidade".  
 
Segundo a empresa, a propaganda "não tinha o objetivo de ser uma declaração literal 
e ampla de todos os processos envolvidos". 
 
A ASA também recebeu queixas de que as batatas fritas do McDonald's eram 
parcialmente cozidas, congeladas, transportadas para outras partes do mundo e fritas 
de novo.  
 
Outras reclamações apresentadas diziam que as fritas contêm "uma quantidade 
significativa de sal" e uma solução de dextrose em determinadas épocas do ano. 
 
O McDonald's afirmou que o sal é adicionado um pouco antes de as batatas serem 
servidas, a menos que o freguês se manifeste contra. 
 
De acordo com a empresa, a solução de baixa concentração de dextrose é 
acrescentada para dar às fritas "consistência de cor". 
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Propaganda de batatas fritas não 
contou a estória toda 


