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Com investimentos de R$ 15 milhões em produção e mídia, a rede de fast-food McDonald’s 
veicula a partir de sábado a campanha "Copa de Sabores", assinada pela Taterka 
Comunicações. Repetirá uma estratégia adotada na Copa de 2002, de venda de sanduíches 
temáticos. A campanha busca valorizar o patrocínio do McDonald’s na competição. Somente na 
TV serão 16 filmes, que ficarão no ar até o fim da competição. A empresa prevê aumento de 
20% nas vendas durante o evento, o mesmo resultado da edição anterior.  
 
McDonald’s estréia "Copa de Sabores" 
   
Com foco no mundial de futebol, a rede de fast-food McDonald’s inicia no próximo sábado a 
veiculação da campanha "Copa de Sabores", criada pela Taterka Comunicações. Segundo o 
diretor de atendimento da agência, Eduardo Simon, a estratégia usada na Copa de 2002, 
quando foram lançados sete sanduíches diferentes, um para cada dia da semana, foi um 
sucesso, tanto que incrementou as vendas da rede durante o período em 20%.  
 
"Aproveitando a boa oportunidade de negócio, a atual campanha tem por objetivo valorizar o 
patrocínio do McDonald’s na Copa de 2006. Coincidentemente, até agora, foram sete os países 
campeões mundiais: Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Uruguai. Assim, 
cada dia da semana terá um sanduíche com as características culinárias de cada um desses 
países, apresentado por um chef de cozinha descendente do país que representa. A figura do 
chef mostra o cuidado e a faceta gourmet dos produtos oferecidos pela rede", diz Simon.  
 
A campanha, que contou com investimentos de R$ 15 milhões desde o desenvolvimento de 
produtos, embalagem e mídia, conta com 16 filmes a serem veiculados na TV aberta e paga - 
em versões de 90, 30 e 15 segundos -, anúncios em revistas, spots para rádio, peças para 
internet, material no ponto-de-venda e mídia externa.  
 
"Nos filmes para a TV, o chef apresenta o sanduíche que será vendido no dia seguinte tendo ao 
fundo a trilha sonora inspirada no sucesso da Copa de 58: ‘A Copa do Mundo é nossa...’, com o 
refrão ‘... com McDonald’s, não há quem possa’. No roteiro dos comerciais, os chefes também 
são torcedores e mostram o sanduíche do país que representam ao mesmo tempo em que 
lançam provocações sobre os times adversários, dando um clima de humor e descontração ao 
filme", diz ainda o diretor de atendimento da Taterka.  
 
Já no rádio e na internet serão veiculados anúncios com o sanduíche do dia. A internet ganhou 
atenção especial. Formatos diferenciados veiculados nos principais portais e sites levarão o 
internauta ao portal McDonald’s, onde será possível encontrar informações sobre os 
sanduíches temáticos e sobre o mundial. O outdoor, por sua vez, servirá como um verdadeiro 
cardápio, já que mostrará os sete sanduíches de uma vez, com informações sobre os dias em 
que são comercializados  
 
Além das versões temáticas de sanduíches, durante o período da Copa do Mundo, o 
McDonald’s terá ainda uma sobremesa especial homenageando o País. Trata-se do McFlurry 
Brasil, um sorvete com cobertura de confeitos verdes e amarelos.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


