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O McDonald's anunciou on-
tem a formação de uma parceria
musical global com a MTV
Networks, demonstrando o inte-
resse da indústria de fast-food
para alcançar o público jovem
sem a veiculação de propaganda.

A colaboração entre as duas
empresas vai começar com um
programa mensal de 30 minutos
chamado MTV Advance War-
ning, que apresentará novos ta-
lentos musicais combinado com
merchandising do McDonakTs.

A logomarca do programa vai
incluir o nome do McDonald's,
seus famosos arcos dourados e a
frase "I'm lovin' it" (Estou aman-
do tudo isso)—o slogan que vem
sendo usado pela companhia em
seu marketing mundial desde se-
tembro de 2003.

O esforço acontece em meio a
ameaças de autoridades regula-
doras em lugares como a União
Européia, de impor restrições
mais duras à propaganda de ali-

mentos por temores de que esses
comerciais estejam contribuin-
do para o aumento dos níveis de
obesidade nas crianças.

Companhias como o McDo-
nald's vêm tentando resolver es-
sas preocupações oferecendo ali-
mentos mais saudáveis e veicu-
lando propaganda que reforça
uma vida saudável — como a que
mostra o mascote Ronald McDo-
nald jogando futebol com as
crianças e fazendo exercícios.

Larry light, diretor global de
marketing do McDonald's, disse
que a parceria com a MTV é par-
te de um esforço mais amplo de
sua companhia para encontrar
novos meios e mídias diferentes
para promover sua marca, além
da propaganda tradicional em
televisão.

Ele acrescentou que essa nova
forma de marketing multi-di-
mensional pretende exprimir
mensagens mais complexas do
que as que aparecem nos tradi-
cionais comerciais de W de 30
segundos.

Como parte de sua campanha
"I'm lovin' it", o McDonalds se

mostra particularmente ávido
por usar a música, os esportes, a
moda e o entretenimento para
promover sua marca. Este ano,
por exemplo, o McDonald's vai
promover uma turnê mundial
do grupo pop Destiny's Child
que se chamará "Destiny Fulfil-
led and lovin'it".

"A música é uma linguagem
universal", diz Light. O progra-
ma MTV Advance Warning já es-
treou nos Estados Unidos e
América Latina. Versões locais
começarão a ser transmitidas
em 19 de fevereiro na Europa e
21 de fevereiro na Ásia.

Light diz que a parceria com a
MTV, que poderá envolver outras
manifestações, foi o novo passo
do McDonald's na sua primeira
campanha de marketing global
-"I'm lovin'it"

A campanha foi baseada nos
anúncios desenvolvidos pela
Heye & Partner de Unterha-
chüig, Alemanha. Ela apresenta
o que o McDonald's chama de
uma marca registrada de áudio
que impressa soa como "ba-da-
ba-ba-ba".
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