
Curiosidades de

bandeja
Sucesso das lâminas de

mesa do McDonald*s

extrapola o ambiente

das lanchonetes

POR RENATA DE SALVI

Para quem está sozinho, ela é uma ótima companhia. Já

para as rodas de amigos, tema para conversa. Há mais de

dez anos, as lâminas das bandejas já fazem parte do ritual

de comer no McDonalds. É natural pedir os números, a

sobremesa, sentar e deixar um espaço para se inteirar das

curiosidades. E não é só nas mesas da rede de fast food que

essas informações cumprem seu papel: educadores também

solicitam o material para trabalhar nas salas de aula.
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Seja para entreter ou apoiar o

ensino, a iniciativa Brasileira

pensada pela Tatcrka é inovadora e

foi muito alem de garantir diversão.

"Utilizamos as lâminas como

elemento de envolvimento com

o consumidor. Queremos que o

momento das refeições seja relaxante,

descontraído", explica Roberto

Gnypek, diretor de planejamento

de marketing do McDonald's no

Brasil. ''Quando trabalhamos

assuntos como geografia, moeda,

monumentos do mundo, as escolas

solicitam os papéis para usar em

atividades. Com o tempo c as solicitações, ficou claro que

as nossas responsabilidades com informações precisas são

ainda maiores", completa.

Embora na maioria dos países o espaço seja voltado para

divulgar promoções ou um novo produto do cardápio,

Alemanha, França e Austrália utilizam em casos pontuais

o conceito adotado no Brasil, mas de forma mais tímida.

Por aqui. a cada novidade nas lâminas já se aguarda o

próximo assunto. Um calendário guia os temas, que podem

ser motivados por um evento esportivo, campanhas, como

China Menu, que trouxeram novidades sobre o país, ou

mesmo fruto de desenhos ou produções cinematográficas,

como "Star Wars", que resultou cm material sobre

astronomia.

O leque é vasto e pode variar entre as regiões. Certa vez,

foi criada a lâmina de conscientização sobre a epidemia

da dengue no Rio de Janeiro. Duas vezes por ano, é feita a

«prestação de contas sobre a campanha do McDia Feliz, isso

sem contar as homenagens ao aniversário das principais

cidades do País. Entre tantas curiosidades, são produzidas

30 milhões de lâminas mensalmente. A principio, não se

tinha noção de que o material faria sucesso, mas atualmente

o papel que vai na bandeja é essencial para o movimento

do "Amo muito tudo isso". P
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