
McDonald’s amplia mix de preços baixos 
 
Os resultados positivos da política de acessibilidade aos produtos empreendida em 2002 levou a 
rede de lanchonetes McDonald’s a implementar neste ano uma versão ampliada da estratégia. 
"Em 2003 a política se consolida com o consumidor e deve obter uma resposta ainda mais 
satisfatória", diz o diretor de comunicação corporativa da rede, Francisco Carvalho. Dos 6,25% de 
crescimento em faturamento obtidos em 2002, 1,2% se deve à política de acessibilidade.  
 
O executivo diz acreditar que o desempenho de vendas provocado por essa política pode ser ainda 
mais significativo. "Ano passado tivemos de introduzir o conceito, que era inteiramente novo 
nesse segmento; agora, além de partir de uma base de entendimento do consumidor, temos um 
conjunto maior de produtos com preços reduzidos." A primeira fase das reduções de preços 
ocorreu em maio do ano passado, quando o Hambúrger e o Cheeseburger passaram a ser 
vendidos às terças-feiras com descontos superiores a 50%.  
 
Em agosto, a rede lançou "O Barato da Tarde", que garantiu reduções de até 51,46% nos preços 
de 15 produtos, das 15h às 18h, de segunda a sexta-feira. Em 18 de novembro, teve início a 
terceira fase da estratégia, batizada de "Aqui todo mundo pode", que reduziu em 31,26% o preço 
dos sanduíches McChicken e Quarterão com Queijo, de segunda a sexta-feira. Ou seja, em vez de 
R$ 4,35, os clientes passaram a pagar R$ 2,99 pelos lanches nesses dias. Essas ofertas, aliás, 
permanecem na quarta fase.  
 
"Queremos que o comprador sinta que consumir McDonald"s cabe no seu bolso", diz Carvalho. Por 
isso, a campanha que anuncia as ofertas do dia será veiculada de modo a enfatizar essa variação. 
A cada noite da semana, um filme comercial anunciará a oferta do dia seguinte. O material de 
rádio trabalhará com a oferta do dia.  
 
Além disso, a comunicação incluirá outdoors e material no ponto de venda que reforce as 
promoções. Algumas ficam mais baratas de segunda a sexta-feira. Nestes dias, o McDuplo com 
refrigerante pequeno custará R$ 3,99 (desconto de 8,3%), o Quarterão com Queijo e o 
McChicken, R$ 2,99 (31,2%), o Cheeseburger com refrigerante pequeno, R$ 2,49 (29,9%), e o 
McLanche Feliz com Cheeseburger e a sobremesa Chambinho, R$ 5,99 (7,8%).  
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