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McDonald's investe R$ 8 milhões para se reaproximar do público infantil  

  

 

A idéia não é nova e o pessoal da Taterka - a agência do McDonald's no Brasil - sabe disso. Há 

mais de 20 anos, mais precisamente em 1980, a Rede Globo pegou carona nos poemas infantis de 

Vinicius de Moraes e levou ao ar o programa Arca de Noé, uma descrição bem-humorada do reino 

animal que ainda permanece na memória dos adultos deste início de século. Em 1996, foi a vez 

da retumbante campanha "Mamíferos", criada pela DM9 para a Parmalat, que provocou uma febre 

de bichinhos de pelúcia colecionáveis: foram 15 milhões de unidades em três anos. O próprio 

McDonald's lançou mão do artifício em 2002, quando distribuiu 3,5 milhões de bichinhos de 

pelúcia em curtíssimos cinco dias, numa promoção do McLanche Feliz. Agora, mais uma vez o 

aspecto lúdico dos animais vai se somar ao lanche infantil na nova campanha da rede. Com 

estréia na mídia marcada para o próximo dia 7, e verba declarada de R$ 8 milhões, a campanha 

"Arca dos bichos" promete ser o maior investimento em marketing do McDonald's em 2004.  

 

"Já está provado que bichos e crianças são uma mistura infalível", diz Eduardo Simon, diretor de 

atendimento da Taterka. A campanha será veiculada em TV aberta (Globo e SBT), nos principais 

canais infantis da TV a cabo - como Nickelodeon, Cartoon Network e Fox Kids - e terá farta 

presença em outdoors e no mobiliário urbano. Com o slogan "Amo muito, muito bicho", a ação 

procura se adaptar à nova estratégia global de marketing, lançada pela companhia no último 

trimestre de 2003. Segundo Simon, o McDonald's brasileiro sentiu a necessidade de se 

reaproximar do público infantil, depois que a campanha "Amo muito tudo isso" teve como alvo 

jovens e adolescentes. 

 

"No Brasil, as crianças respondem por 40% das vendas", diz Simon, ressaltando que os 

consumidores de até 10 anos são estratégicos para o aumento do tíquete-médio da rede: sempre 

que vão às lojas, as crianças estão acompanhadas de adultos, que também consomem. É ainda 

por meio do público infantil, segundo o executivo, que o McDonald's trabalha a fidelização da 

clientela. "Com 25 anos de Brasil, completados no mês passado, o McDonald's já começa a servir 

à segunda geração dos seus primeiros consumidores", afirma.  

 

O diretor de atendimento garante que a campanha "Amo muito tudo isso" foi bem recebida, mas, 

ainda assim, existe um movimento mundial de retorno ao público infantil, no qual o McDonald's no 

Brasil está sendo pioneiro. Para seduzir o consumidor mirim, a empresa contratou o cartunista 

Ziraldo, responsável pelas ilustrações dos 12 bichos que serão representados nas embalagens do 

McLanche Feliz (cada uma com a máscara de um animal impressa no verso), e em dois livros de 

curiosidades. O kit do lanche infantil terá ainda um CD, com músicas de autoria de Marco 

Camargo, que já compôs para Xuxa e a dupla Sandy & Junior. Esses brindes devem ser 

distribuídos na primeira fase da campanha. Um mês depois, a segunda fase entra em cena: uma 

coleção de quatro jogos de 16 cards cada um irá compor o McLanche Feliz, líder de vendas entre o 

público infantil: são 3,5 milhões de unidades vendidas a cada mês. Apesar de apostar no sucesso 

da ação, Simon afirma que, desta vez, os bichinhos não vão tomar a forma de pelúcia. 
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