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O McDonald's, a America Online (AOL) e o banco Itaú preparam-se para promover, no 
Brasil, um cruzamento inédito entre hambúrgueres, internet e serviços bancários. Até 
2008, as três companhias esperam investir US$ 20 milhões para equipar, com 
computadores ligados à web, os 584 restaurantes da rede no país. É o projeto 
McInternet, que pode servir a 1,5 milhão de pessoas, o público total que passa por 
alguma loja do McDonald's todos os dias. 
 
"A previsão é de que metade desse orçamento seja investido ainda este ano", diz 
Francisco de Carvalho, diretor de assuntos corporativos do McDonald's. O plano é, em 
média, dotar cada loja de quatro computadores. O número final vai depender do 
tamanho e da capacidade de atendimento da unidade.  
 
A meta é aumentar o grau de satisfação dos clientes e cooperar para reduzir a 
exclusão digital no país, afirma o executivo. Os consumidores do McDonald's terão de 
15 minutos a uma hora de acesso gratuito à internet, dependendo do horário. A 
"entrada" será o ticket de compra de um produto da loja.  
 
O McInternet, que agora será expandido para as 131 cidades nas quais o McDonald's 
está presente, começou como um projeto piloto no início do ano passado, em 30 lojas 
de São Paulo e 20 do Rio. Nesse período, foram contabilizados 750 mil acessos. "Cerca 
de 26% deles foi de usuários que nunca tinham usado a internet antes", diz Carvalho. 
Pensando nesse público, a AOL vai desenvolver serviços exclusivos, como módulos de 
15 minutos cada que ensinarão aos navegantes de primeira viagem como usar o 
computador e trafegar na web. Os outros dois pilares da programação especial serão 
jogos e notícias, dirigidos ao público jovem, e a prestação de serviços bancários on-line 
pelo Itaú. 
 
O acesso será fornecido pela AOL, que vai criar uma página de abertura para o 
McInternet, de onde os usuários poderão acessar o conteúdo exclusivo. "Mas os 
internautas poderão navegar em qualquer site que desejarem", diz Marise Ribeiro 
Barroso, diretora comercial da AOL. Os pais terão à disposição filtros de controle para 
evitar o acesso de crianças a sites considerados impróprios. 
 
A AOL vai aproveitar o projeto para vender assinaturas de seu serviço nas lojas do 
McDonald's, a preços promocionais que ainda não foram definidos. Um terço da 
primeira mensalidade irá para a Fundação Ronald McDonald's. A previsão, nesta nova 
fase, é de que os primeiros restaurantes estejam preparados em maio e que a maioria 
deles fique pronta até o fim do ano. 
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