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Rede impõe novo estilo de comunicação mundial a partir de hoje. Moçada com visual descolado, 
no ritmo forte do hip hop, em cenas de ação editadas com cortes secos e uma assinatura 
surpreendente: McDonald’s. A nova campanha mundial da maior rede de restaurantes do mundo 
estréia hoje no Brasil e sinaliza um novo tempo na companhia. "Fizemos uma mudança dramática 
na comunicação sem mexer na essência da marca", disse o principal executivo de marketing da 
corporação, Larry Light, no 13º MaxiMídia. A mudança na linguagem tem como meta resgatar 
uma imagem jovem, atual e dinâmica. "Começamos a campanha no Brasil pelos filmes dirigidos 
aos adolescentes porque queremos deixar bem claro que alguma coisa mudou", diz a diretora de 
marketing no País, Tânia Kulb. No Brasil, a impressão que se tem é que justamente os 
adolescentes se distanciaram da marca.  
 
"A nova linguagem na comunicação corresponde também à nova realidade administrativa da 
empresa", diz Light. Embora tenha faturado US$ 41,5 bilhões em 2002, maior que os US$ 40,6 
bilhões de 2001, a empresa registrou prejuízo ano passado. Por isso, o processo de ajuste interno 
para voltar a crescer. "A mudança de direção ocorreu em 90 dias", diz Light, que prevê resposta 
rápida às novas diretrizes.  
 
"Queremos trazer mais clientes para nossas 31 mil lojas ao redor do mundo". O objetivo não é 
crescer em número de restaurantes - uma meta que a empresa já teve - mas sim em vendas e 
lucratividade. Atualmente a rede mundial realiza 47 milhões de transações por dia, Light pretende 
aumentar este número entre 5% e 10% por ano até alcançar seu sonho: 100 milhões de vendas 
diárias. "Com a chegada das novas embalagens em janeiro de 2004, o cliente sentirá fisicamente 
a atualização da marca", diz o executivo. O layout dos restaurantes também vai mudar. "Algumas 
lojas, inclusive no Brasil, já começaram a receber novo tratamento em iluminação e mobília", 
conta Tânia.  
 
O plano mundial de marketing para os próximos três anos terá como tema o slogan "I’m lovin’ it", 
criado em Munique, que na transcrição realizada no Brasil pela Taterka virou "Amo muito tudo 
isso", que tem em português a virtude de permitir uma espécie de jogo com as palavras e o 
sentido da frase. O processo de "transcrição" reflete um dos pontos fundamentais da atual direção 
do McDonald’s que é "liberdade dentro dos parâmetros". "Isso implica em tirar vantagem da 
globalização. Não acredito em pensamento global e ação local, prefiro dar espaço para as 
propostas criativas de cada mercado", diz Light. Segundo o diretor de criação da Taterka, Glenn 
Martins, a criação de peças a partir de uma orientação mundial permite que dentro do mesmo 
tema cada país se expresse de acordo com sua realidade. "Além disso, as diretrizes mundiais nos 
permitem ousar. Por exemplo, só no Brasil teremos um filme para apresentação em cinema", diz 
Glenn.  
 
Entretanto, à mudança de linguagem não corresponderá um aumento na verba de marketing, que 
no Brasil é de R$ 70 milhões por ano. "Essa campanha ficará com a fração destinada ao quarto 
trimestre", explica Tânia. Segundo Light, a empresa não precisa colocar mais dinheiro em 
propaganda e sim aproveitar melhor o que dispõe. "Todo mundo fala sobre a importância da 
marca, mas nosso plano é multidimensional e vai dos aspectos administrativos até a 
comunicação." Recentemente o McDonald’s fez um estudo para descobrir o perfil do seu público e 
o resultado foi que adolescentes, adultos e famílias têm participação semelhante, mas cada grupo 
freqüenta os restaurantes em horários distintos.  
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