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O McDonald's comemora seus 30 anos de operação no Brasil - o sétimo maior mercado do 
mundo para a marca, excluindo os Estados Unidos - buscando cada vez mais agilidade em 
tudo. O vice-presidente de marketing do McDonald's Brasil, Mauro Multedo, fala nesta 
Entrevista sobre a trajetória da marca, que tem hoje 564 lojas e 53 McCafés no País, e sobre 
o plano de expansão da rede, cuja expectativa é de fechar o ano com 590 lojas, "em um ano 
que tem que colocar o trilho rápido porque o trem vai passar", diz. 
 
Quais as principais transformações do McDonald's nestes 30 anos no Brasil? 
 
Para falar da trajetória da marca McDonald's, gosto de contar corno foi a minha primeira 
experiência no McDonald's. A primeira loja foi aberta em 1979 na Hilário de Gouvêa, no Rio 
de Janeiro, em frente à minha janela. No lugar de uma lanchonete que eu freqüentava. Assim 
que eu entrei, percebi uma enorme diferença. E o que o McDonald's prometia naquela época 
é exatamente o que fazemos hoje de outras formas: entregar um produto de qualidade, de 
fácil acesso, barato, e com uma experiência de restaurante diferente. O McDonald's criou um 
ambiente diferenciado, trouxe um produto com um padrão de qualidade que não era 
conhecido no Brasil. Ele criou uma influência positiva no mercado como um todo. 
 
Qual o conceito da marca quando chegou ao País e qual o conceito do McDonald's 
hoje? 
 
O primeiro filme veiculado no Brasil fala quase tudo. Ele mostrava uma família fazendo uma 
compra. Eles entravam no McDonald's e comentavam: "Puxa, aqui tem ar condicionado". Eles 
se surpreendiam com tudo que encontravam e com o preço. A imagem era que ele te oferecia 
mais pelo que você estava pagando. E isto não mudou muito. Mas cada vez mais há a 
preocupação com a segurança sanitária e a qualidade dos alimentos. 
 
As campanhas da rede são adequadas para a realidade do País? Há um conceito 
globalmente trabalhado? 



 
O conceito global foi organizado há seis anos. O McDonald's cresceu rapidamente nas 
décadas de 70 e 80 no mercado europeu e latino-americano e em grandes países como Japão 
e Austrália. Na década de 90, o mundo teve sua característica novamente alterada com o 
crescimento da China e dos países da Europa Oriental, incorporando também outros países 
da América Latina. Começamos a encontrar uma evolução da marca em estágios diferentes 
em diversos mercados. Em 2003, a companhia tomou a decisão de organizar isso, sob o risco 
de ficar com uma marca diferente em cada país. É neste momento que se cria o tema "I'm 
loving it", que no Brasil foi traduzido para "Amo muito tudo isso". O McDonald's lançou uma 
campanha mundial na mesma semana em todos os mercados como forma de ordenar esta 
dinâmica da marca globalmente, mas com liberdade de criação publicitária. 
 
Como é a relação do McDonald's com a Taterka? 
 
A agência foi criada para nos atender há 15 anos. De dois anos para cá, ela também é 
responsável pela criação das campanhas para toda a América Latina. Foi o bom trabalho no 
Brasil que levou a esta decisão. 
 
O que a marca faz para se adaptar ao conceito de alimentação saudável? 
 
Percebemos isso como fruto da evolução, um movimento mundial, uma pressão sobre a 
qualidade dos alimentos. Observamos o crescimento da necessidade de refeições rápidas. 
Mas as pessoas também queriam saber o que ingeriam. Aumentamos o nível de informação 
para o consumidor, com dados sobre os alimentos, taxas de proteínas, carboidratos, gordura. 
Passamos a fazer isso com intensidade e divulgamos tabelas completas até hoje. 
Introduzimos saladas, primeiro como complemento e depois como prato individual. Também 
passamos, por exemplo, a servir nossas Mc Ofertas com batata frita, salada ou nuggets e 
agora também temos as cenourinhas. 
 
Como vocês analisam as restrições sugeridas pela Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) à propaganda de alimentos? 
 
Esta questão da Anvisa tem dois aspectos. Primeiro a constitucionalidade da ação. A indústria 
tem um ponto de vista sobre isso, que está sendo amplamente discutido pela ABA 
(Associação Brasileira dos Anunciantes) e pelos meios de comunicação. A discussão está sen 
do levada em altíssimo nível. Ela é legítima tanto do ponto de vista da ação da Anvisa, que 
quer proporcionar um nível maior de informação para a população, quanto da indústria, da 
ABA e das emissoras, no sentido de preservar o principie da autorregulamentação. A Anvisa 
procura de alguma maneira limitar o esforço de comunicação para proteger. Por outro lado, 
outrc ponto que se defende é justamente a liberdade de informação para que prevaleça a 
hegemonia das pessoas. Educar de forma mais pertinente, pela informação e não pela 
restrição da informação. 
 
E as restrições à propaganda voltada ao público infantil? 
 
Nós já nos autorregulamentamos quanto a isso. Curiosamente, é uma prática que 
implementamos na mesma época em que o Conar (Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária) se posicionou e estamos na mesma linha deles. Fomos 
bem rigorosos. E sobre as crianças, sempre pergunto: quem fala melhor com elas, a TV, a 
internet, os canais de desenho ou a mãe? Não tenho dúvida de que quem tem mais contato é 
quem comunica, quem educa. É a mãe. Quando não for assim, teremos um processo de 
sociedade alterado. Procuramos nos comunicar com as mães. Dar a certeza a elas que vamos 
mudar sempre que houver uma razão. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 mar. 2009, p. 19.   
 


