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A rede de fast -food faz esforço para vender uma imagem mais saudável e manter a forma no 
mercado  
 
Na pequena cidade de Romeoville, a cerca de 45 quilômetros de Chicago, Illinois, um grande 
galpão industrial guarda muitos segredos. Ali não há placas, nem sinais de identificação. Mas é 
neste imenso prédio incógnito que fica o Centro de Inovação do McDona ld’s. É na área de 1,5 mil 
metros quadrados, com acesso restrito, que são desenvolvidos e testados os projetos para os EUA 
da maior rede de lanchonetes do mundo. São novos sanduíches, acompanhamentos, sobremesas 
e saladas. É isso mesmo. Na terra do Big Mac, a ordem agora é comer salada. Seja em comerciais 
para a televisão, seja em material publicitário dentro da própria loja, o foco é colocar refeições 
mais saudáveis no cardápio. “O McDonald’s se importa com o bem-estar de seus clientes”, disse à 
DINHEIRO Charlie Bell, presidente e CEO da companhia. “Estamos trazendo cada vez mais 
variedades ao menu e informações nutricionais, além de oferecer programas para os nossos 
clientes terem um estilo de vida saudável.” 
 
A obsessão com as saladas ocorre justamente depois do lançamento do documentário Super Size 
Me – A Dieta do Palhaço, do diretor Morgan Spurlock. O filme mostra a bizarra experiência do 
diretor americano que se submeteu a uma dieta radical: ingeriu apenas alimentos do McDonald’s 
por 30 dias. O resultado da experiência é que Spurlock engordou 11 quilos e sua saúde ficou em 
frangalhos. O documentário foi visto no Brasil por 39 mil pessoas em um mês de exibição. Está 
longe de ser sucesso de bilheteria, mas foi o suficiente para mudar a filosofia da empresa. O filme 
é tratado pelos executivos da companhia como mais uma das milhares de críticas que a rede 
recebe. Entre elas a de que a rede é uma das responsáveis pela epidemia de obesidade 
americana. Calcula-se que até 2010 mais da metade da população será obesa. Hoje, 15% das 
crianças dos EUA são gordas. Tais números são alarmantes e Super Size Me é implacável com a 
América gorda.  
 
O fato é que o filme de Spurlock instigou o McDonald’s, que faturou US$ 42 bilhões no mundo ano 
passado, a dar mais visibilidade às saladas, item que andava meio escondido entre os 
hambúrgueres – mesmo porque pouquíssimos clientes iam ao McDonald’s para comer uma porção 
de alface. Pelo menos até agora não iam. A rede lançou no mercado americano o Go Active, uma 
embalagem na mesma linha do McLanche Feliz, do Brasil, que vem com uma salada e uma 
garrafa de água. De brinde, um contador de passos para estimular a atividade física. Na semana 
passada, o McDonald’s também começou uma promoção na qual o cliente que comprar uma das 
saladas recebe um cupom com direito a duas semanas de academia grátis.  
 
O Brasil também está na mira do McDonald’s light. Uma nova linha de saladas chega ao País até o 
final do ano. São as “Salads Plus”, opção em que o cliente pede uma salada e escolhe um 
acompanhamento, como sanduíche ou fritas. Essa idéia, que nasceu na França, onde o padrão de 
consumo se assemelha ao brasileiro, deve resolver de uma vez por todas a indefinição no 
cardápio brasileiro em relação aos pratos à base de alface, que até agora eram oferecidos em 
caráter sazonal.  
 
O estrago que o documentário de Spurlock teria causado na imagem do McDonald’s sequer 
arranhou as finanças da empresa. Desde o começo do ano, as vendas da rede em todo o mundo 
cresceram 7,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Foi o melhor 
desempenho nos últimos 17 anos. No Brasil, onde o McDonald’s faturou R$ 1,7 bilhão em 2003, 
os números também são robustos. O crescimento nos primeiros seis meses de 2004 foi de 6,5%.  
 
 
 
 



Para Bell, este desempenho é uma resposta à implementação do “Plano para Vencer”, estratégia  
que visa a revitalização da marca no mundo, principalmente nos EUA, onde a rede vinha perdendo 
espaço para os concorrentes. É claro que o fator salada entra na guerra dos hambúrgueres para 
ajudar o McDonald’s a manter sua liderança nos EUA. Talvez apenas isso. Resumindo: as saladas 
são muito bem-vindas, mas o reinado do Big Mac está longe de terminar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
IstoÉ Dinheiro  – 22/9/2004 


