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São Paulo, 5 de Janeiro de 2005 - O McDonald’s investiu R$ 7 milhões numa campanha 
publicitária recém-lançada para mostrar-se menos calórico e mais saudável. Seu novo 
"cardárpio de verão", resultado de quatro anos de pesquisas e organização logística, 
tem como protagonistas, ao lado dos criticados hambúrgueres e batatinhas fritas, três 
novas saladas, sanduíche de frango grelhado, chá com zero caloria, água de coco e 
iogurte com frutas frescas. Criticada por nutricionistas, a líder mundial em fast food 
busca nitidamente melhorar o menu e a imagem.  
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McDonald’s investe para mostrar-se saudável 
 
  
São Paulo, 5 de Janeiro de 2005 - Maior rede de fast-food no País lança campanha de 
R$ 7 milhões para divulgar novos produtos com baixa caloria. Saladas variadas, 
sanduíche de frango grelhado, chá gelado com zero calorias, água de coco e iogurte 
com frutas frescas. O novo "menu de verão" do McDonald’s no Brasil soa tão 
inacreditável para uma rede que sempre esteve no olho do furacão na discussão sobre 
os malefícios do fast food para quem procura uma alimentação saudável, que a própria 
campanha publicitária de lançamento do novo cardápio usa este elemento de surpresa 
como tema.  
 
A campanha "Saladas e Muito Mais" que apresenta os sete novos (e saudáveis) itens 
do cardápio chegou à mídia no domingo. Assinada pela Taterka Comunicações, a 
campanha conta com investimentos de R$ 7 milhões e inclui três filmes de 30 
segundos para TV, anúncios em mídia impressa, painéis e outdoors, além de um 
hotsite.  
 
A nova campanha, entretanto, não releva o cardápio tradicional, de hambúrgueres e 
batatas fritas e suas ações de marketing, sempre assinadas com o slogan "Caia em 
tentação numa boa", procuram destacar as opções de combinações de refeições com o 
cardápio tradicional. Assim, o Big Mac, que responde por 30% do faturamento anual da 
rede no Brasil e é o campeão mundial de vendas continua com sua estrela brilhando. A 
estratégia, agora, é acompanhá-lo de uma saudável salada e, segundo a rede, 
"agregar valor ao produto".  
 
"Embora a nova campanha possa parecer alguma resposta imediatista, não é esta a 
intenção. O intuito do McDonald’s é dar continuidade à defesa de uma refeição 
balanceada, campanha iniciada oficialmente em 1998 quando foi lançada a primeira 
tabela nutricional da companhia", garante Daniel Arantes, diretor de marketing do 
McDonald’s Brasil, referendado pelo site da empresa que vem destacando temas como 
nutrição, combate à obesidade e vantagens dos exercícios físicos.  
 
Entretanto, apesar dos esforços desenvolvidos até agora, o conceito de alimentação 
fast-food continua encontrando resistências de médicos, nutricionistas (e também de 
gourmets). Um exemplo explosivo disso foi o filme "Super Size Me", do cineasta norte-
americano Morgan Spurlock, que causou polêmica durante sua exibição no ano 
passado. O filme mostra os problemas que uma dieta baseada em fast-food da rede 
pode causar à saúde, o que não inclui as saladas e frangos grelhados do novo 
cardápio.  



 
"Nossa decisão ao adotar estes novos itens é de atender a um novo comportamento do 
consumidor, que cada vez mais se alimenta fora de casa mas por outro lado quer de 
volta a comida caseira", avalia Arantes. Ele lembra que o McDonald’s Brasil lançou a 
primeira salada em seu cardápio em 2000. "Tivemos bons resultados com a salada que 
era vendida em copos, mas pesquisas nos mostraram que o consumidor queria mais 
volume e que a salada fosse servida no prato, o que passamos a fazer em seguida", 
relembra  
 
Junto com a nova campanha, o McDonald’s lançou também a nova versão de seu Guia 
Nutricional que pode ser acessado pela internet, além de ter sua tabela nutricional 
impressa nas lâminas de bandeja, com uma tiragem média de 10 milhões de 
exemplares por mês.  
 
O novo cardápio, que está sendo servido desde 29 de dezembro, tem sete itens: o 
sanduíche Chicken Grill; o iogurte Parfait; o chá gelado Nestea light sabor pêssego 
(zero caloria), uma água de coco e três novas saladas: Premium Salad, Premium Salad 
Grill e Pre mium Salad Crispy, que trazem um mix de hortaliças frescas, como alface 
americana, alface romana, cenoura, repolho roxo, radicchio e tomate vermelho que 
podem ser acompanhadas de peito de frango crispy ou grelhado. Há ainda dois novos 
molhos: "Vinagrete balsâmico" e "Limão".  
 
"As saladas ganharam em valor nutricional, sabor e cor, pois, como ensinam os 
especialistas, quanto mais colorida, melhor é a refeição", defende Arantes, que destaca 
a aceitação dos novos produtos por parte do público, nos testes qualitativos realizados. 
"Fizemos uma avaliação em dois restaurantes de São Paulo e os resultados foram 
excelentes", conta. "Lançar este cardápio de verão agora significa um trabalho de mais 
de quatro anos, na seleção dos pratos, nas parcerias com fornecedores novos e 
antigos para o desenvolvimento de novos produtos e na montagem de uma verdadeira 
operação de guerra em logística para garantir produtos que são de natureza perecível 
em 548 restaurantes em todo o País", explica. "Só de alface, são mais de 50 hectares 
plantados".  
 
Para o novo cardápio, a Sadia criou especialmente a fatia de frango grelhado da 
Premium Salad Grill e do Chicken Grill. Para reforçar o mix das saladas, técnicos da 
Refricon, que fornece todas as hortaliças utilizadas nos produtos McDonald’s no País, 
trouxeram da Europa sementes de quatro novas variedades de verduras "babies", que 
são colhidas antes do final do processo de crescimento e consideradas por chefs e 
gourmets como essenciais numa boa salada.  
 
Outros dois fornecedores participaram do desenvolvimento do iogurte Parfait: a 
Batávia produziu o iogurte, enquanto as frutas vermelhas - morangos e framboesas - 
vêm de um novo parceiro do McDonald’s Brasil, a De Marchi uma empresa nacional, 
com mais de 50 anos, que desenvolveu tecnologia no processo de congelamento de 
frutas.  
 
Outra estreante no time de fornecedores do McDonald’s é a Amacoco – Água de Coco 
da Amazônia. Localizada no Distrito Industrial do município de Ananindeua, na Grande 
Belém, a empresa será a responsável pela introdução da brasileiríssima água de coco. 
A Coca-Cola, antiga fornecedora da rede, passa a vender o chá Nestea light.  
 
Toda a campanha foi criada no Brasil. "Aproveitamos casos de sucesso na Austrália e 
na Europa, mas todo o trabalho foi desenvolvido aqui, com equipe local e ampla 



liberdade de criação", diz Arantes. A salada com frango grelhado mais chá ou suco 
custa R$ 13,45 e o tradicional Big Mac mais batata frita e refrigerante sai por R$ 9, 45.  
 
O McDonald''s tem no Brasil um total de 1.205 pontos-de-venda (além de dois 2 
McMóveis). São 548 restaurantes, 609 quiosques, 48 McCafés. A rede está presente 
em 149 cidades em 21 estados e no Distrito Federal. A freqüência nos restaurantes é 
de 1,5 milhão de clientes/dia. Em 2004 a rede faturou R$ 1,9 bilhão. "Estamos 
fechando os números hoje, mas tivemos em 2004 um crescimento entre 10% e 12%", 
projeta o executivo.  
 
"Depois de um 2003 difícil, tivemos um excelente desempenho em 2004 e as previsões 
para 2005 com os bons resultados da economia é de um crescimento em torno de 
5%", prevê. No mundo o McDonald’s está em 119 países, com 31.129 restaurantes, 
tem 1,5 milhão de funcionários e uma freqüência de 46 milhões de clientes/dia, com 
um faturamento de US$ 45,932 bilhões (2003) e lucro de US$ 1,471 bilhão.  
 
A chegada da concorrente Burguer King, por enquanto apenas na capital paulista, é 
encarada com tranqüilidade, garante Arantes. "Somos a rede número um e 
acompanhamos com atenção a concorrência, como o segundo colocado, a rede 
brasileira Bob’s, que tem cerca de 300 lojas, assim como observamos regionalmente 
os concorrentes regionais", diz ele, para quem a concorrência estabelecida é saudável. 
"Nosso maior problema é a concorrência informal".  
 
Nova campanha  
 
Só alguns dias após o lançamento da campanha "Saladas e Muito Mais", o McDonald’s 
estará na mídia também com outra campanha que representa investimentos de R$ 1,2 
milhão, neste caso voltada para o público infantil. Segundo Arantes, famílias com filhos 
pequenos representam de 30% a 40% do movimento das lojas da rede.  
 
A série infantil divulga a chegada de dois clássicos do universo infantil, os bonecos 
Transformers, voltados para os meninos e a coleção de bonecas Moranguinho – que 
fazem a festa da garotada desde a década de 80 – para as meninas. Os brindes vão 
acompanhar o McLanche Feliz a partir de amanhã, quinta-feira,  
 
"Esperamos repetir o êxito das as promoções anteriores, como o Planeta Dog e Os 
Incríveis", diz Arantes "Devemos alcançar a venda mensal de quatro milhões de 
McLanche Feliz", calcula. O consumo a atual está entre 3 milhões e 3,5 milhões desses 
lanches.  
 
A campanha publicitária, igualmente assinada pela Tarteka, prevê a exibição de um 
filme de 15 segundos de duração nos canais de TVs a cabo infantis e em alguns outros 
de variedades.  
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