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Enquanto o McDonald’s se esforça para  
aumentar as vendas, está também in-

cendiando as agências que administram a 
própria conta de US$ 1,4 bilhão no merca-
do norte-americano. De acordo com ana-
listas que estiveram neste mês na reunião 
bianual entre investidores da empresa, o 
CEO Don Thompson afirmou que a rede 
varejista espera que as agências que aten-
dem o anunciante melhorem o trabalho re-
alizado para a marca. Nos Estados Unidos, 
o McDonald’s é atendido por Leo Burnett 
(Publicis) e DDB (Omnicom).

“Acreditamos que alguns anúncios vei-
culados nos últimos trimestres nos Esta-
dos Unidos não repercutiram bem entre 
os consumidores como a empresa espe-
rava”, disse o analista Mark Kalinowski. 
“Este não é o único desafio que a empresa 
enfrenta nos Estados Unidos, é um deles. 
E, para superá-lo, aconteceram algumas 
mudanças internas e não está descartada 
a possibilidade de mudanças nas agên-
cias de publicidade em algum momento.” 

Uma porta-voz do McDonald’s negou 
que qualquer troca entre agências vem  
sendo considerada. “Nossa habilidade em 
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anos. Nos Estados Unidos houve cresci-
mento de 3,3% em 2012, mas com índice 
inferior à alta de 4,8% de 2011. As vendas 
globais do ano passado cresceram 3,1%. 

Outro problema reconhecido pela em-
presa foi o grande número de novidades 
no menu em um tempo curto. No encontro 
de investidores, executivos do McDonald’s 
disseram que, entre março e julho, a rede 
lançou quatro produtos nos Estados Uni-
dos, em um ritmo rápido e complexo, o 
que desacelerou as operações. 

As mudanças internas na companhia 
incluem a saída do CMO dos EUA, Neil 
Golden — principal executivo de marke-
ting da empresa desde abril de 2008 —, 
anunciada em setembro. Em fevereiro, o 
McDonald’s nomeou o global brand officer, 
Kevin Newell, como brand e strategy offi-
cer nos EUA, posição nova à qual o CMO 
deve reportar-se. Newell, que passou pela 
Leo Burnett, está acumulando as funções 
de marketing enquanto a empresa busca 
por um substituto para Golden. Marlena 
Peleo-Lazar continua como CCO da rede. 

As trocas não aconteceram somente na 
área de marketing. Em dezembro do ano 
passado, o McDonald’s nomeou  Jeff Strat-
ton presidente nos EUA, substituindo Jan 
Fields. Em outubro, a rede anunciou Atif 
Rafiq o seu primeiro global digital officer. 

Embora considere morno o trabalho 
recente de suas agências norte-america-
nas, o McDonald’s tem ido bem no fron-
te criativo global. A rede foi um dos dez 
maiores anunciantes do Advertising Age 
Award Report, principalmente pela força 
do trabalho em Austrália e Canadá. 

Tradução Aline Rocha 
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se tornar uma marca líder está em grande 
parte aliada à parceria com aos melhores 
e mais brilhantes profissionais”, argumen-
tou. “Para sermos exatos, não colocamos 
nenhuma de nossas agências em ‘aviso 
prévio’. Não faremos concorrência. E não 

estamos em contato com outras agências.” 
A rede tem estado sob pressão desde 

que suas vendas começaram a desacele-
rar no início de 2012. Em outubro do ano 
passado, o McDonald’s registrou o pri-
meiro prejuízo global de vendas em nove 
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