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O McDonald's aproveita o verão para lançar campanha sobre novas refeições com cardápio light. 
“Saladas e Muito Mais” soma um investimento de R$ 7 milhões e conta com o apoio de diversos 
fornecedores de ingredientes.  
 
Empresas como Sadia, Coca-Cola, Batávia, Refricon, De Marchi e Amacoco desenvolveram 
insumos e matérias-primas para o novo pacote de produtos da rede. Segundo o diretor de 
marketing do McDonald's, Daniel Arantes, o lançamento não é uma promoção de verão, mas sim 
uma aposta definitiva. “A estratégia é resultado de seis anos de pesquisa e dos bons resultados 
obtidos em 2003 com a salada como opção de acompanhamento”, observa.  
 
Para Arantes, as expectativas de crescimento para 2005 estão acima dos 20% previstos pela 
empresa. “O otimismo se deve a nossas pesquisas, que permitiram ajustarmos o cardápio ao 
paladar do brasileiro, como o lanche de frango, o chá e a água-de-coco”.  
 
Aproveitando a abertura da ação, o McDonald’s apresenta a nova versão de seu Guia  Nutricional, 
com tiragem inicial de 1,5 milhão de exemplares. O material abrange o menu dos lançamentos e, 
ainda, dicas sobre saúde e alimentação. “Acreditamos que, além de oferecer produtos e serviços, 
podemos contribuir com a informação para quem busca o equilíbrio entre suas atividades físicas, 
alimentação e as combinações de refeições do McDonald’s”, destaca Multedo.  
 
A campanha “Saladas e Muito Mais”, criada pela Taterka Comunicações, incluirá três filmes de 30 
segundos, anúncios, painéis e outdoors, além de materiais de PDV e um hotsite. As peças 
começam a ser veiculadas dia 29 de dezembro com o slogan “Caia em tentação numa boa”.  
 
“De forma bem-humorada, nossa campanha convida o consumidor a experimentar os novos itens, 
desenvolvidos com ingredient es que complementam o mix já existente no McDonald’s”, observa 
Mauro Multedo, vice-presidente de Marketing e Comunicação da empresa. 
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