
CAMPANHAS meio&mensagem     12 DE MARÇO DE 200724.

Não é de hoje que a tenta-
tiva de construir uma imagem 
de empresa sintonizada com a 
crescente demanda por alimen-
tação saudável está na pauta 
do McDonald’s, freqüentemente 
apontado como vilão em qualquer 
dieta. Para consolidar o compro-
misso com as cerca de 1,6 milhão 
de pessoas que passam diaria-
mente em seus 540 restaurantes 
no Brasil, a rede de fast-food 
lança na próxima quinta-feira, 15, 
uma campanha criada pela Ta-
terka para comunicar suas novas 
diretrizes no relacionamento com 
os pais e fi lhos. Mauro Multedo, 
vice-presidente de marketing do 
McDonald’s, diz que se trata de 
um código de ética que a mul-
tinacional vinha desenvolvendo 
em todos os países em que atua, 
aprovado recentemente em uma 
reunião de cúpula em Chicago. 
“Felizmente para nós, no Brasil, 
é um código muito semelhante ao 
Conar em sua essência, mas com 
uma especifi cidade em relação ao 
McDonald’s que não está coberta 
localmente”, diz o executivo. 

A campanha será dividida 
em seis temas-chave no novo 
posicionamento: o código em 
si, a qualidade dos alimentos, as 
mudanças permanentemente 
introduzidas no cardápio vi-
sando torná-lo mais saudável, a 
evolução no comportamento do 
consumidor, a comunicação B2B 
e, na última abordagem, uma 
síntese das anteriores. 

Mudança de regime
McDonald’s lança código de ética próprio em defesa da alimentação saudável
Robert Galbraith

Nessa auto-regulamentação 
anunciada pela companhia, fi ca 
vedado qualquer tipo de comu-
nicação direta para crianças com 
menos de seis anos, o que signi-
fi ca inicialmente a suspensão da 
veiculação de comerciais em ca-
nais de TV a cabo específi cos para 
esse público. O merchandising 
também está banido. “Isso é uma 
demonstração de respeito à hie-
rarquia na família. Conversamos 
com as emissoras e explicamos 
que vamos procurar audiências 
em que haja indicadores de que 
os adultos estejam presentes 
junto das crianças”, revela Mul-
tedo, lembrando que o Brasil 
tem hoje uma média de consu-

mo semelhante à dos mercados 
mais maduros: 2,5 refeições no 
McDonald’s por mês entre as cer-
ca de 100 a 120 feitas por pessoa 
mensalmente, segundo estudos 
da empresa. Desde o fi nal do ano 
passado, a rede também comer-
cializa os brindes do Mc Lanche 
Feliz separadamente, mas haverá 
mudanças nessa distribuição a 
partir de maio. “Não queremos 
que os pais sejam pressionados 
pelas crianças a comprar o lanche 
por causa do brinde.”

A introdução do posiciona-
mento ocorrerá por meio de um 
fi lme de 60 segundos que estréia 
na noite de quinta-feira, 15, Dia 
do Consumidor, com o depoi-

mento de crianças valorizando 
o papel das mães tradicionais e 
modernas em suas vidas. “É uma 
grande homenagem às mães, 
tanto as que trabalham fora e se 
sentem culpadas por não darem 
mais atenção aos fi lhos quanto 
aquelas que estão em casa e que 
gostariam de poder também ter 
essa jornada. Todas têm como 
foco seus fi lhos, e querem o me-
lhor para eles na educação e na 
alimentação. O fi lme é uma gran-
de refl exão sobre as angústias 
do nosso tempo”, diz Multedo, 
ressaltando que não há referên-
cia a produtos na peça.

Um dos anúncios que estarão 
em jornais e revistas comunicará 

Coca-Cola faz ação por projetos sociais
Nos moldes das propostas 

de que cada um deve fazer sua 
parte para contribuir com o de-
senvolvimento social brasileiro, 
a Coca-Cola Brasil inspirou-se 
em alguns exemplos de suces-
so para lançar a Semana Cada 
Gota Vale a Pena, por meio da 
qual, de 18 a 24 de março, serão 
destinados aos projetos sociais 
do Instituto Coca-Cola Brasil 
2,2 centavos (R$ 0,022) da 
venda unitária de todos os pro-
dutos da marca no período. 

Para divulgar a iniciativa, 
pela primeira vez a empresa 
adota em uma ação publicitária 
as cores verde e amarela em sua 
logomarca institucional, que, 
aliás, passa a aparecer também 
em todos os produtos distribuí-
dos no Brasil, conforme explica 

Roberto Duailibi, sócio da DPZ, 
agência responsável pela campa-
nha. O diretor-superintendente 
do Instituto Coca-Cola Brasil, 
Marco Simões, também diretor 
de comunicação da Coca-Cola 
Brasil, revela que a companhia 

e material de divulgação em 
pontos-de-venda. Na web, a 
campanha terá ações virais e 
um site exclusivo.

O Sistema Coca-Cola Brasil 
está presente em sete segmen-
tos do setor de bebidas não al-
coólicas nacional — águas, chás, 
refrigerantes, sucos, energéti-
cos, isotônicos e lácteos (com 
um total de 42 produtos). Três 
das maiores redes de supermer-
cados do País, Carrefour, CBD 
(Pão de Açúcar, Sendas, Extra e 
CompreBem) e Wal-Mart Brasil, 
farão parte da Semana Cada 
Gota Vale a Pena, participando 
da divulgação da ação nos pon-
tos-de-venda, assim como em 
mais de 16 mil lojas de conve-
niência em todo o País. 

Cláudia Bredarioli

ainda não havia feito uma cam-
panha com esse formato.

O destino dos recursos arre-
cadados — estimados em R$ 3,5 
milhões — será decidido pelo 
Conselho Consultivo, soman-
do-se aos R$ 37 milhões que o 
Sistema Coca-Cola Brasil investe 
por ano em iniciativas sociais e 
ambientais. Os principais progra-
mas do instituto são Valorização 
do Jovem e Reciclou, Ganhou. A 
intenção é repetir a ação anual-
mente, mas os responsáveis pela 
iniciativa já consideram a possi-
bilidade de realização semestral.

A campanha criada pela DPZ, 
com direção de criação de José 
Zaragoza, Carlos Rocca e Ricardo 
Velloso, tem peças impressas 
para jornais e revistas, spots de 
rádio, fi lmes, banners de internet 

um procedimento adotado pelo 
McDonald’s em dezembro: a eli-
minação da gordura trans em 
todos os processos de fritura. 
Multedo diz que o próximo pas-
so para tornar o cardápio ainda 
mais saudável será a redução dos 
níveis de sódio nos produtos da 
rede a partir de maio, quando 
uma nova campanha destacará a 
iniciativa. Uma série de anúncios 
também vai explicar em detalhes 
a origem dos alimentos servidos 
pela companhia e todos os pro-
cessos de qualidade aos quais são 
submetidos, em especial a carne, 
proveniente de rebanhos criados 
exclusivamente para atender a 
rede. A comunicação com em-
presas parceiras e fornecedores 
também merecerá anúncios em 
revistas de negócios. “A intenção é 
mostrar que somos uma empresa 
consciente de que essas medidas 
são fundamentais para preservar 
o nosso negócio”, analisa Multe-
do. Entre as ações previstas na 
campanha está a participação no 
Congresso Brasileiro de Pediatria, 
a se realizar nos dias 17 e 18, em 
São Paulo. Em um estande da 
rede haverá apresentações aos 
pediatras, em linguagem mais 
técnica, sobre os procedimentos 
que visam a qualidade. 

Multedo confirmou que o 
McDonald’s no Brasil busca um 
novo modelo de gestão chamado 
no exterior de Development Li-
cency, pelo qual uma empresa par-
ceira compraria as lojas próprias 
da cadeia de fast-food e fi caria 
responsável pela gestão em toda 
a América Latina. Atual mente, o 
McDonald’s é dono de aproxima-
damente 75% das lojas no País, 
sendo o restante de franqueados. 
A divisão há cerca de três anos 
era de 50% para cada, mas as 
brigas judiciais com franqueados 
foram encerradas no ano passado 
através da compra de unidades 
por parte do McDonald’s. “Esse 
novo modelo que buscamos está 
mais ajustado à necessidade 
de investimento que a empresa 
tem. Queremos pessoas com uma 
visão mais focada na região, e não 
uma visão globalizada falsamente 
orientada”, ressalta Multedo. 
Cerca de 12 lojas devem ser inau-
guradas neste ano, um número 
aquém do crescimento que a 
rede tem obtido no faturamento, 
segundo o executivo.

Ficha técnica
Título: “Dia do Consumidor”

Anunciante/produto: McDonald's/

Institucional 

Agência: Taterka Comunicações

Criação: Rodrigo Vezza, Sigueru Hashimo-

to, Daniel Mattos e Heitor Feitosa

Direção de criação: Dorian Taterka

Produção gráfica: Rogério Gonçalves

Atendimento: Eduardo Simon e 

Eduardo Brunoro 

Aprovação/cliente: Mauro Multedo, 

Daniel Arantes e Alexandre Max

Anúncio traz manifesto politicamente 

correto que compõe a nova fase da 

comunicação da rede de fast-food

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1249, p. 24, 12 mar. 2007.




