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Entretenimento, serviço e educação são os novos pilares do McInternet, projeto de inclusão digital 
realizado pelo McDonald's. Com significativas modificações em relação ao projeto original, a 
iniciativa - promovida em parceria com Hewlett-Packard (HP), Itaú e América Online (AOL) - 
oferecerá aos clientes McDonald's noções de informática, com a ajuda de funcionários 
especialmente treinados, chamados McHosts. Inicialmente, o projeto incluia apenas o acesso 
gratuito à Internet.  
 
A nova fase do McInternet prevê programas tutoriais que apoiarão os usuários em diversos 
estágios de conhecimento em informática. Na primeira etapa, o público receberá noções básicas 
sobre o funcionamento de um computador. Os outros tutoriais - noções de Internet e e-mail - 
serão apresentados somente no ano que vem.  
 
Nos próximos cinco anos, as quatro empresas parceiras irão investir US$ 20 milhões no 
empreendimento. "No final do primeiro semestre do próximo ano, haverá McInternet em todos os 
restaurantes do País", garante Marcel Fleischmann, presidente do McDonald's no Brasil, no 
lançamento da iniciativa, em São Paulo.  
 
- Nos testes realizados entre 2001 e 2002, tivemos 750 mil acessos e constatamos que 26% dos 
usuários nunca tinham acessado a Internet. Acredito que daremos uma contribuição importante 
para o crescimento da inclusão digital no Brasil, já que nossos restaurantes recebem, diariamente, 
1,5 milhão de clientes. Isso sem falar que o conteúdo dos tutoriais será oferecido, em breve, nos 
sites dos quatro parceiros, permitindo, assim, que seja acessado e utilizado por escolas e 
comunidades - explica Fleischmann, acrescentando que a nova fase da McInternet também 
beneficiará os funcionários da empresa, que terão acesso à Internet e noções de informática.  
 
Lanchonetes do rio também receberão programa  
 
Por concentrar a maior parte dos 582 McDonald's no País, o município de São Paulo teve 
prioridade na instalação da McInternet - 75 restaurantes já participam do programa. Na 
seqüência, a iniciativa será implantada no Rio de Janeiro. Simultaneamente, o sistema chegará à 
Grande São Paulo e em Campinas, Santos e Ribeirão Preto, no interior paulista.  
 
Os restaurantes contarão, em média, com quatro PCs cada, nos quais é possível navegar de 15 a 
60 minutos, dependendo da quantidade de pessoas nas lojas. Para ter acesso aos computadores, 
os clientes precisam apresentar um tíquete do caixa, confirmando o consumo de qualquer 
produto, no dia da compra. Caso o usuário não saiba como acessar a Web, ele pode recorrer aos 
McHosts. Os funcionários estão sendo treinados especialmente para o atendimento desse serviço 
e só cumprirão atividades do McInternet. Por conta disso, a rede estuda a contratação de novos 
empregados.  
 
Segundo Marcel Fleischmann, os resultados do projeto-piloto da McInternet foram muito positivos. 
Dos 100 mil clientes que responderam uma pesquisa realizada pela empresa, 91,6% elogiaram a 
iniciativa e 97% disseram que voltariam ao restaurante por causa do acesso à Internet. "Tivemos 
um crescimento de clientes de 1,5% a 2% nessas lojas, mesmo sem divulgação na mídia", 
comenta.  
 
Além de ter preparado um conteúdo especialmente desenhado para os terminais da McInternet, a 
AOL oferecerá descontos para público do Mc Donald's nos planos AOL Total, AOL Jovem, AOL 
Executivo e AOL Lite. De acordo com o presidente da AOL Brasil, Milton Camargo, a empresa irá 
doar um terço da primeira mensalidade das assinaturas adquiridas na McInternet para o Instituto 
Ronald McDonald, que apóia crianças e adolescentes com câncer.  
 



conversa rápida  
 
Marcel Fleischmann, presidente do McDonald's no Brasil  
 
Novos sucos e sanduíches  
 
Apesar de só ficar no cargo até janeiro do ano que vem, o presidente do McDonald's no Brasil, 
Marcel Fleischmann, têm vários planos para a empresa. Além da McInternet, lançada esta 
semana, o executivo adianta que a companhia lançará produtos em novembro e prepara uma 
ofensiva de marketing para o Verão. Em entrevista ao Jornal do Commercio, Fleischmann falou 
ainda sobre os projetos do McDonald's na área de responsabilidade social.  
 
Jornal do Commercio - A empresa está preparando alguma estratégia específica para o próximo 
ano, com a possível entrada da concorrente Burger King?  
 
Marcel Fleischmann - Depois de investir em ações como a McEntrega, McInternet e horário 
estendido em alguns restaurantes, vamos trabalhar nossa plataforma de produtos. No próximo 
mês, lançaremos dois frangos especiais e, até o final do ano, reformularemos nosso cardápio de 
sucos. A campanha de Verão também será forte, mas prefiro não antecipar nada, por enquanto.  
 
Quais as estratégias de marketing que serão utilizadas para a divulgação da McInternet?  
 
- Faremos divulgação no próprio ponto-de-venda e por meio dos sites dos nossos parceiros - Itaú, 
HP e AOL. No próximo ano, pretendemos investir, também, em outdoors. Trabalharemos da 
mesma maneira que usamos no lançamento do McCafé.  
 
Além da McInternet, quais são os outros projetos significativos do  
 
McDonald's na área de responsabilidade social?  
 
- Um dos mais importantes é o projeto Brasil, voltado para a cura do câncer infanto-juvenil. 
Temos 7,1 mil casos por ano, sendo que 4,6 mil são tratados. Queremos curar os 2,5 mil 
restantes. Outro problema que queremos resolver é o fato de que, hoje em dia, só determinados 
municípios e estados oferecem tratamento para essa doença. Quem mora em Manaus, por 
exemplo, tem que se deslocar para Brasília para se tratar. Queremos minimizar essa migração.  
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