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A marca McDonald's é a mais lembrada por freqüentadores de fast food, segundo pesquisa 
realizada na internet pelo instituto QualiBest com 2.097 consumidores. A rede americana foi 
citada por 84% dos entrevistados, seguida pelo concorrente Bob's, com 64% das respostas e 
pelo Habib's, com apenas 6% das menções. Segundo a diretora do QualiBest, Daniela Daud, 
uma explicação possível para a baixa lembrança da marca Habib's pode estar ligada ao baixo 
volume de propaganda realizado pela rede e também por sua maior concentração na cidade de 
São Paulo.  
 
Mas se não vem espontaneamente à lembrança do consumidor, a marca Habib's empata com o 
Bob's quando a pergunta é o restaurante de refeiçóes rápidas mais conhecido e freqüentado 
pelos entrevistados. Aqui novamente o McDonald's lidera com 98% das citações e Habib's e 
Bob's ficam com 96% das respostas. "O que tem relação direta com preço, no caso das duas 
últimas, especialmente no caso do Habib's", diz.  
 
Segundo Daniela, a média de consumo por pessoa nas lojas de fast-food é de R$ 15 e, embora 
36% dos entrevistados tenham dito que o "preço é alto", os consumidores não deixam de fazer 
suas refeições nesses restaurantes por causa do custo.  
 
Entre os principais fatores que fazem com que os entrevistados freqüentem redes de fast-food 
estão a comodidade de gastar pouco tempo comendo (apontado por 54% dos entrevistados), a 
qualidade da comida (42%) e proximidade de casa (para 31% do universo pesquisado).  
 
As três principais marcas citadas - McDonald's, Habib's e Bob's - são também apontadas como 
as melhores redes (com 40%, 14% e 10% respectivamente das citações). Mas eles também 
lideram o ranking dos piores - para 11%, 8% e 14% dos entrevistados também 
respectivamente.  
 
Daniela Daud chama a atenção para o quesito "o que mais gosta no fast-food que considera o 
melhor". Para 36% dos freqüentadores do McDonald's, por exemplo, a qualidade da comida 
vem em primeiro lugar. Vinte e seis por cento são fiéis à marca que escolheram e 16% dizem 
que ser atendido de forma rápida é o que faz a diferença.  
 
Segundo a executiva, a pesquisa desmistifica alguns conceitos relacionados aos restaurantes 
fast-food. "A gente tinha a impressão de que o consumidor não se importa de fazer sua 
refeição sozinho quando está numa rede de comida rápida. Não é bem assim". A maioria dos 
entrevistados (62%) vai acompanhado de pelo menos uma pessoa e apenas 13% dizem 
freqüentar os restaurantes sozinhos.  
 
Shopping center e fast-food parecem ser dois pontos comerciais que andam juntos. Do total de 
entrevistados na pesquisa da QualiBest, 67% dizem comer em restaurantes de comida rápida 
quando vão a shoppings. Dezoito por cento dos entrevistados disseram que vão a fast-foods 
em comemorações especiais.  
 
Daniela Daud diz que o levantamento foi feito para avaliar a percepção que os consumidores 
têm desse tipo de restaurante. E, embora haja a associação deles à comida industrializada, 
68% dos entrevistados disseram que já comeram produtos light em restaurantes de refeições 
rápidas.  
 
A faixa etária mais ouvida nessa pesquisa é a que vai de 19 aos 29 anos de idade - com 65% 
das respostas. Em seguida vêm entrevistados com idades entre 30 e 39 anos - 16% das 
respostas. Quarenta por cento dos entrevistados têm renda mensal individual de até R$ 600 e 
29% ganham entre R$ 601 e R$ 1,2 mil. Quarenta por cento dos entrevistados são do Estado 
de São Paulo.  
 
Daniela Daud diz que o levantamento deve ser repetido dentro de um ano para permitir a 
comparação de hábitos de frequentadores de fast-food. 



 
Leia mais 
 
McDonald's quer preservar imagem e resolver processo  
 
A direção da rede de lanchonetes McDonald's está preocupada em resolver rapidamente a 
pendência judicial em que se encontra envolvida, há pelo menos dois anos, e que levou a 
Justiça brasileira a tornar indisponíveis bens da empresa e de ex-executivos da rede.  
 
A avaliação na empresa, segundo uma fonte da diretoria, é a de que o imbróglio judicial não 
afetou a imagem da rede junto aos consumidores.  
 
Mas, ao mesmo tempo, a direção do McDonald's sente-se desconfortável em propagar valores 
éticos em suas campanhas publicitárias e ver a empresa acusada de subornar funcionários da 
Receita Federal para obtenção de benefícios fiscais.  
 
De acordo com a fonte, para o McDonald's o grande desafio agora é resolver a questão judicial 
para que ela não contamine a percepção de marca que os clientes têm da rede.  
 
"Temos trabalhado na reforma de lojas, no desenvolvimento de novos segmentos, na inovação 
do cardápio e a pesquisa do QualiBest mostra que estamos no caminho certo", diz a fonte.  
 
Segundo ela, a questão judicial está mais ligada à parte corporativa da empresa e não afeta de 
forma imediata a percepção dos clientes sobre a marca. A fonte diz que a empresa não 
pretende alterar seus planos para o Brasil.  
 
Leia mais 
 
Disney não renova contrato com rede americana de fast-food 
 
A Walt Disney não renovará seu acordo promocional com o McDonalds, dentro de seus es 
forços para distanciar-se de assuntos ligados à obesidade infantil e lanches rápidos, segundo 
informou ontem o jornal "Los Angeles Times", citando vários al tos executivos da Disney. 
 
O McDonalds vinha pagando US$ 100 milhões em direitos autorais à Disney e mantinha 11 pro 
moções de filmes, vídeos e programas de TV da empresa, dentro de um acordo de US$ 1 
bilhão. 
 
O acordo, de dez anos, termina depois do lançamento dos filmes da Disney, "Carros" e da 
seqüência de "Piratas do Caribe", previstos para o verão no hemisfério norte. A comida do 
McDonalds, entretanto, continuará sendo vendida nos parques temáticos da Disney. 
 
A empresa de entretenimento também deixou aberta a possibilidade de usar o McDonalds em 
promoções que almejem o público adulto, segundo o jornal. 
 
Algumas franquias do McDonalds estão descontentes com o desempenho dos filmes da Disney 
e criticam a rede de lanchonetes por não ter acesso a outros sucessos produzidos pelos estú 
dios de Hollywood. 
 
Outro ponto negativo é que, durante o período do acordo, a capacidade de a Disney escolher 
as datas de lançamento de seus filmes fica limitada pelo cronograma do McDonalds. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


