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O McDonald's estreou no último domingo (27) seu novo conceito de comunicação para a 
América Latina. Filmado em quatro países sul-americanos, os filmes institucionais da 
campanha "Simplesmente" destacam a experiência de compra nos restaurantes da rede e 
reforçam a presença da marca no dia a dia dos consumidores. 
 
"A construção da marca McDonald's no Brasil trabalhou a experiência de compra em nossos 
restaurantes. A campanha tem foco nas famílias, público essencial para nós. Um momento 
muito simples, que é um break para o almoço, pode se transformar em algo simplesmente 
incrível, em que a família está reunida. E nós fazemos parte desse momento", afirmou Roberto 
Gnypek, diretor de planejamento e de marketing do McDonald's no Brasil. 
 
Com ares de superprodução, o material contou com pesquisa minuciosa para identificar 
elementos em comum entre consumidores latino-americanos e comportamentos padrão que 
ocorrem nas lojas. 
 
"Encontramos sinergia entre os países e buscamos valores e aspirações em comum do 
consumidor latino. Essa é uma campanha absolutamente realista, que busca captar o que 
acontece em qualquer restaurante McDonald's", explicou Eduardo Simon, sócio e diretor de 
atendimento da Taterka, agência responsável pela conta da rede americana desde 1994. 
 
A campanha, massiva, conta com oito comerciais, filmados no Brasil, Argentina, Uruguai e 
Venezuela. Na primeira fase, três comerciais, um de 45 segundos, seguido de outros dois de 
30, com um deles voltado para crianças e famílias, serão veiculados em canais de TV aberta e 
a cabo. No Brasil, a campanha conta ainda com anúncios de página dupla em revistas como 
Veja, IstoÉ, Época, Contigo, Claudia, Marie Claire e Nova, além de peças para internet. 
 
Em São Paulo, painéis de impressão 3D serão espalhados por estações do metrô da cidade. 
Também foram elaborados cards (postais publicitários), além das lâminas de bandejas. Essas 



últimas buscam ilustrar a transformação de produtos como alface, morango e batata nos 
famosos produtos da rede, Big Mac, batata frita e sundae. "Isso mostra que esses ingredientes 
estão presentes em nossos produtos, que há qualidade alimentícia", apontou Simon. 
 
Os filmes tiveram direção de criação de Dorian Taterka e Marcelo Lucato; criação de Rodrigo 
Vezzá, Marcelo Lucato e Daniel Mattos; produção de Hermano Mundos; direção original de 
Javier Blanco; direção de fotografia de Mex Ledesma e produção de trilha sonora da equipe 
Banda Sonora. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 28 fev. 2011, p. 16.  


