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de brinquedos e de artigos esporti-
vos", esclarece Daniel Arantes, res-
ponsável pelo marketing do McDo-
nald's Brasil. Ele não tem previsão da
data em que os novos Mcprodutos

chegarão ao Brasil e não
revela o faturamento com

os produtos licenciados.
Conta apenas que há no-
vidades no estoque,

como brinquedos para "playgrounds".
Estimular a prática de esportes se

tornou uma obsessão da rede, depois
que ela passou a ser apontada como
uma das responsáveis pela epidemia
mundial de obesidade. A empresa con-
tratou as tenistas Serena e Venus Wil-
liams e o jogador de basquete da NBA,
Yao Ming, para promover a marca. O
McDonald's é patrocinador oficial da
Copa do Mundo desde 1994, das Olim-
píadas desde 1976 e acaba de renovar o
contrato com o Comitê Olímpico Inter-
nacional por mais dez anos. No cardápio
verde e amarelo, em janeiro de 2004, o
McDonald's incluiu a salada no prato.
Um ano depois, as vendas aumentaram
35%, atingindo l milhão de unidades. E
a água de coco, até agora exclusividade
do McDonald's nacional, em breve será
exportada para ou-
tros países. Tudo
para manter a boa
forma da empresa.

A o chegar aos 40 anos, o homem
começa a controlar melhor a ali-
mentação e aumenta os exercícios.

Foi assim também com o imperador da
fast-food mundial, o palhaço Ronald
McDonald, garoto-propaganda do
McDondald's. No começo do mês, um
Ronald mais magro invadiu as propa-
gandas da rede nos Estados Unidos. Os
atores que encarnam o personagem em
shows no mundo inteiro passaram
a dar aulas de ginástica em suas
apresentações. As refeições ser-
vidas nos mais de 30 mil restau-
rantes McDonald's dos 119
países onde a marca está pre-
sente já incluem saladas, fru-
tas e, por aqui, até água de
coco. Agora, na mais ousada
tacada para vincular sua ima-
gem a um estilo de vida saudável, o
McDonald's lançará, até o fim de
2006, bicicletas, skates e roupas es-
portivas com os arcos dourados.

O nome da rede já é licenciado
há anos para produtos não ali-
mentícios, sobretudo brinquedos,
mas sempre com a intenção de
atrair a garotada às lanchonetes. A
Estrela, por exemplo, chegou a lan-
çar uma mini Mccozinha no Brasil.
Agora, é diferente. Trata-se da pri-
meira vez que o McDonald's coloca
seu logo em artigos para a prática
de esporte, associados à nova polí-
tica de fast-food saudável. "Não
venderemos skate e bicicleta em nos-
sos restaurantes. Os itens são feitos
sob licença e serão vendidos em lojas
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