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Com a presença de Ca-
fu, a rede de fast-food 

McDonald's lançou na úl
tima terça-feira (4) uma 
série de ações para a Copa 
do Mundo Fifa 2010. Uma 
delas é a promoção Palpite 
Campeão, primeira ação do 
McDonald's, cujo prêmio é 
em dinheiro. A estratégia 
é casada com o novo car
dápio de sanduíches ins
pirados na culinária dos 
sete países participantes da 
competição. A embalagem 
dos lanches contém uma 
senha para o consumidor fazer, 
na internet, suas apostas para o 
mundial. O prêmio será de R$ 2 
milhões, valor que será dividido 
entre todos os vencedores. 

Segundo o vp de marketing 
do McDonald's, Mauro Multe-
do, foram necessários oito me
ses para viabilizar a promoção. 
"Deu trabalho, mas sabemos 
que o retorno da ação será com
pensador", afirma. Ele diz que 
os investimentos em marketing 
chegarão a R$ 20 milhões até 
o final do primeiro semestre, 
quando começa a Copa e termi
na a promoção. 

Desde a Copa do Mundo de 
2002, a rede - que é patrocina
dora oficial da Copa desde 1994 
- oferece a série de lanches. Es
te ano, os sete países escolhidos 
(um para cada dia da semana) 
foram: Brasil, Argentina, Espa
nha, França, Itália, Alemanha e 
EUA. Todos os sanduíches tra
zem elementos da gastronomia 
local de cada país em sua com
posição. 

Neste ano, o McDonald's terá 
duas parceiras na ação: a Coca-
Cola e a Visa, que também são 
patrocinadores do mundial. No 
caso da Coca-Cola, o acordo en
volve o upgrade de um refrige
rante médio para um grande na 
compra de uma McOferta Favori
tos. Se a compra da McOferta Fa
voritos for feita com Visa ou Visa 
Electron, o consumidor receberá 
um vale-casquinha. 

CAMPANHA 
O cardápio "Favoritos da Copa" 
segue até 25 de junho, com di
vulgação por meio de campanha 
criada pela Taterka, que começou 
a ser veiculada na sexta-feira (7) 
em rede nacional. Ass im como 
em outros anos de Copa, o fil
me traz sete diferentes chefes de 
cozinha, devidamente caracteri
zados, que divulgarão a promo
ção e farão suas apostas sobre os 
placares das finais da Copa do 
Mundo. 

Segundo Eduardo Simon, só
cio e diretor de atendimento da 

Taterka, o padrão dos filmes das 
outras edições do "Favoritos da 
Copa" foi mantido por conta da 
propriedade e da lembrança posi
tiva que conquistaram junto aos 
consumidores. "A única diferen
ça é que nesta edição os chefes, 
além de falarem dos lanches, vão 
discutir futebol e fazer suas apos
tas para a Copa. Com isso, desta
camos a promoção dos palpites. 
É uma campanha bem-humora
da. Os chefes fazem provocações 
uns com os outros de acordo com 
a rivalidade de seus países no fu
tebol", detalha. 

A campanha de mídia tem TV 
aberta, TV paga, outdoors, me
trôs, spots e internet. Será uma 
série de 16 filmes. U m a versão 
de 60" estreia no próximo dia 14 
- apresentando todos os sanduí
ches da Copa e uma de 30" e 
uma de 15" no dia 17. "Vamos 
veicular constantemente as pe
ças, para divulgar os lanches de 
cada dia", explica Eduardo. 

No rádio, testemunhais es
pontâneos se encaixam ao perfil 

dos programas esportivos e traz 
comentários de radialistas sobre 
os sanduíches e a promoção dos 
palpites. 

A estratégia também envolve 
um portal da Copa, com infor
mações do mundial e jogos para 
testar o conhecimento dos torce
dores. 

CRIANÇAS 
Outra aposta da rede para o cam
peonato é a campanha "Vivendo 
um sonho de craque", que levará 
cinco crianças para entrarem em 
campo com a Seleção Brasileira 
na África do Sul. O craque Ca-
fu participou da ação, selecio
nando os vídeos dos jovens. Na 
última semana, Mauro Multedo 
anunciou - além dos nomes dos 
escolhidos por Cafu - que mais 
uma criança brasileira iria para o 
mundial; desta vez, selecionada 
dentro da Fundação Cafu. No to
tal, serão cerca de 2 m i l crianças 
de todo o mundo que entrarão 
em campo com as seleções parti
cipantes da Copa. 
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