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Ronald McDonald, que vem sofrendo pressão nos EUA para sair de cena, apesar de pesquisa apontar que não tem 
tanta simpatia quanto se imagina 

 
Enquanto centenas de médicos - representando a Corporação de Responsabilidade 
Internacional (Corporate Accountability International) - protestavam, nos Estados Unidos, para 
tentar forçar o McDonald's a abandonar seu adicional palhaço, mascote há quase 50 anos, o 
Ronald McDonald, a agência Leo Burnett finalizava mais uma campanha publicitária utilizando 
o personagem nos Estados Unidos, com foco no estímulo à visitação do website do Happy Meal 
(www.happymeal.com). 
 
Em anúncios publicados nos principais jornais do país, a corporação exigia que a empresa 
parasse de promover produtos entre crianças. Querem que o McLanche Feliz não venha mais 
acompanhado de brindes para as crianças. Criaram inclusive um website para promover suas 
ideias - http://retireronald.org/, onde chegam a comparar Ronald ao finado Joe Camel, o 
personagem lendário dos cigarros Camel. 
 
O ceo do McDonald's, fim Skinner, disse, em uma convenção para shareholders, que Ronald 
McDonald não vai a lugar algum, no que foi apoiado pela maioria. Por meio de comunicado, o 
McDonald's defendeu sua mascote e sua publicidade. Skinner disse que "Ronald é um 
embaixador a serviço do bem, que dá mensagens importantes às crianças sobre segurança, 
alfabetização e um estilo de vida ativo e equilibrado". 
 



Publicidade para o público infantil vem sendo alvo de polêmica - inclusive no Brasil - em vários 
países como Inglaterra, Canadá e Suécia, onde há novas regras e limitações para mensagens 
comerciais dirigidas a crianças. Por aqui, a discussão está em pleno andamento e seminários 
vêm sendo promovidos para debater o Projeto de Lei nº 5.921/2001, que propõe 
regulamentação na área. 
 
NO BRASIL 
 
Procurado no Brasil, o McDonald's informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que 
respeita todos os pontos do código do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária) e dos compromissos públicos assumidos perante Abia e ABA em todas as suas 
iniciativas dirigidas às crianças. 
 
Segundo a empresa, várias medidas foram tomadas como: não utilizar expressões persuasivas 
ou que enfoquem preço dirigidas às crianças; não mostrar crianças comendo perto da hora de 
dormir; apresentar na propaganda o McLanche Feliz completo, mostrando brinquedos de forma 
realista para não iludir as crianças, entre outros pontos. 
 
Quanto ao palhaço, por aqui ele promove os conceitos de saúde, amizade, esportes, vida 
saudável e respeito ao meio ambiente, sem distribuições de brindes ou promoções de qualquer 
natureza. Ronald é representante do Instituto Ronald McDonald, instituição voltada para 
crianças e adolescentes na América Latina. E não vem sendo utilizado na propaganda 
tradicional da empresa - nem mesmo na propaganda da própria casa Ronald McDonald. 
 
Numa pesquisa realizada nos Estados Unidos pela área de marketing do Grupo Omnicom, o 
Davie Brown Index, Ronald é reconhecido por 99% dos consumidores, mas não tem tanta 
simpatia quanto se imagina. Ele vem na posição 2.209 no ranking de celebridades mais 
queridas, em um universo total de 2.800 nomes, entre consumidores acima de 13 anos. Não 
há um registro exato a respeito de sua penetração entre as crianças e alguns especialistas 
dizem que o website Happy Meal - com games e uma série de diversões e a imagem de Ronald 
bem explorada - pode ser um movimento arriscado para a empresa, no momento em que 
sofre tantos ataques. Uma curiosidade: quando se abre o site, no topo esquerdo, lê-se a frase: 
"Ei crianças! Isso é propaganda!". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 maio 2011, p. 6.  


