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O McDonald’s colocará à venda
até o próximo domingo, dia 9 de
maio, uma nova linha de sanduí-
ches feita com base na culinária
de sete países favoritos para ven-
cer a Copa do Mundo na África
do Sul, em julho. As nações lista-
das são: Brasil, Argentina, Espa-
nha, França, Alemanha, Estados
Unidos e Itália. A empresa apro-
veita o novo cardápio para voltar
à televisão, amanhã, com os co-
zinheiros de cada país que esti-
veram presentes nos comerciais
da rede para os mundiais de 2002
e de 2006. A diferença é que eles
apresentarão pela primeira vez
um prêmio em dinheiro ofereci-
do pela rede de fast food ameri-
cana. A promoção distribuirá R$
2 milhões para vencedores.

A estratégia é adotada para
fazer crescer o índice de lem-

brança da marca em associação
ao mundial de futebol. Trata-se
de uma preparação de terreno
para a Copa de 2014, a ser reali-
zada no Brasil. Segundo o vice-
presidente de marketing Mauro
Multedo, em 2002, praticamen-
te não havia lembrança da rede
McDonald’s ligada à Copa do
Mundo. O cenário mudou ao
fim do torneio de 2006, segundo
pesquisas internas. “A rede apa-
receu em quinto lugar entre as
marcas lembradas a partir do
mundial”, diz Multedo.

Embora tenha garantido
bons índices de venda e de asso-
ciação com o futebol, a platafor-
ma Favoritos da Copa, como é
conhecido o cardápio especial,
nunca foi replicada pela equipe
de marketing de outros países.
Para Multedo, é um motivo a
mais para reforçar a aposta nes-
ta ação e mantê-la identificada
com o consumidor brasileiro.

Para contemplar a promo-
ção, a plataforma de marke-
ting de McDonald’s para esta
Copa recebeu aporte recorde
de R$ 20 milhões, segundo
Multedo. O montante inclui o
prêmio em dinheiro, a propa-
ganda em mídia e a produção
da infraestrutura de sorteio
que demorou cerca de oito me-
ses para ser montada. A parti-
cipação do público é feita por
inscrição via internet, a partir
de uma chave impressa na nota
de compra de um sanduíche da
Copa. Os dados dos clientes fi-
carão armazenados em um
servidor e serão repassados
para a loteria apenas para efei-
to de premiação, diz Multedo.

Cafu
O que não faz parte dos R$ 20
milhões anunciados é uma
parte menos visível da plata-
forma de marketing, de alcan-

ce social. A empresa convocou
o ex-capitão da seleção brasi-
leira, Cafu, para ser o patrono
da ação. O famoso lateral di-
reito canarinho escolheu cinco
crianças brasileiras que irão
para a África do Sul assistir ao
jogo de abertura do Brasil na
Copa, marcado para 25 de ju-
nho, contra Portugal. As crian-
ças brasileiras se reunirão a
um grupo de mil garotos que o
McDonald’s pretende levar a
partir do resultado de concur-
sos similares realizados em di-
ferentes países.

Neste ano, primeira vez des-
de 1990, Cafu assistirá a um
jogo de Copa fora dos grama-
dos. Ele é o único jogador do
mundo a disputar em campo
três finais de Copa, vencendo
duas. O McDonald’s, por outro
lado, pretende manter os bons
resultados apresentados desde
a estreia do Favoritos da Copa. ■

McDonald’s investe R$ 20 milhões
para associar marca à Copa
Pela primeira vez, rede de fast-food dará prêmio de R$ 2 milhões em bolão de jogos do mundial

Novo cardápio de
sanduíches para
a Copa provoca
migração de 10%
a 15% de pedidos dos
itens tradicionais
durante o mundial.
O número de
sanduíches vendidos
deve crescer em 9%
com nova promoção.
A rede no país vende
cerca de 1,2 milhão
de lanches por dia

PESQUISA

Voluntários vão simular missão
a Marte durante 520 dias
Três russos, dois europeus e um chinês, todos voluntários, viverão
520 dias encerrados sem luz natural e com comida asséptica para simular
uma viagem a Marte, o que permitirá estudar os impactos psicológicos
e físicos de uma missão ao planeta. A experiência começa no final
do mês ou no início de junho, em Moscou. Em 2009, foi realizado um
primeiro teste, no qual seis voluntários ficaram isolados por 105 dias.

VAREJO

Carrefour planeja abrir mais lojas
na China e no Brasil
O Carrefour, maior rede varejista da Europa, planeja abrir mais
hipermercados e lojas de descontos na China e no Brasil este ano
para aproveitar a demanda nos mercados emergentes, disse ontem
o presidente da companhia, Lars Olofsson. A companhia planeja
abrir 22 hipermercados e 140 lojas de descontos na China em 2010,
disse Olofsson, que não comentou as projeções para o Brasil.

Andrew Harrer/Bloomberg

Divulgação

Vice-presidente de marketing do McDonald’s,
Mauro Multedo: empresa levará uma criança
da Fundação Cafu para a Copa do Mundo

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 32.
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