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RESUMO 

 

As empresas por meio de discursos se comunicam com seus públicos emitindo 

mensagens nos mais diversos meios numa tentativa de fixar suas marcas e seus 

posicionamentos. Este trabalho analisou como a marca McDonald’s está se 

comunicando com seu público com a campanha “Muito além da cozinha”, na qual foi 

apresentada a origem da carne, da batata e da alface utilizados na produção dos lanches 

e acompanhamentos da marca. Por meio da análise de discursos, verificando o contexto 

situacional imediato; o contexto institucional e o contexto sociocultural percebeu-se que 

a empresa, impactada pelas pressões sociais e legais, passou por processos de 

reformulação e adequações, na tentativa de construir uma imagem positiva dos produtos 

servidos e a origem dos mesmos, vistos agora, como saudáveis.  
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Introdução 

 

Em meados de 2013 a mídia divulgou que uma empresa de fast food utilizou 

carne de cavalo em seus produtos. Tal fato gerou comentários negativos e possíveis 

percepções equivocadas e generalizadas quanto à origem ruim dos ingredientes 

utilizados por outras redes. Esta enunciação levou o McDonald’s a desenvolver uma 

campanha para se comunicar com a sociedade de forma geral quanto aos seus critérios 

de seleção de insumos para o preparo dos alimentos, ou seja, toda a cadeia de produção.  

O objetivo deste trabalho é analisar como a marca McDonald’s está se 

comunicando com seu público com a campanha “Muito além da cozinha”, que pretende 

mostrar a origem dos alimentos utilizados na produção dos lanches e acompanhamentos 

da marca, compreender como essa comunicação está dialogando com a sociedade em 

                                                 
1 1 Trabalho apresentado no DT 2 – Publicidade e Propaganda do XX Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Sudeste, realizado de 19 a 21 de junho de 2015. 
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3 Docente do curso de Administração e Tecnólogos da Faculdade FATECIE E CESUMAR/PR. 
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geral, por meio dos interdiscursos, qual imagem pretende transmitir ao interlocutor e 

quais intenções estão presentes na campanha. Para isso, utilizou-se uma fundamentação 

teórica sobre comunicação organizacional/empresarial entendida como dialógica4, ou 

seja, aquela que está em constante diálogo com uma parte da sociedade (aquela parte 

que lhe interessa comunicar) e, portanto ideológica, pois tem uma intenção ao dizer, está 

carregada de signos organizados para transmitir uma mensagem, uma imagem e não 

outra. Nesse processo, utiliza-se a intertextualidade, outros textos presentes na 

sociedade, para validar, justificar, responder, se posicionar ou intensificar a mensagem. 

Dessa forma, conta também com o interlocutor para produzir sentido ao que foi 

transmitido. 

Assim, a comunicação organizacional é entendida como todas as ações de 

interação que envolvem a organização e outros atores sociais (OLIVEIRA; LIMA, 

2012). As empresas se comunicam com seus públicos para apresentar suas marcas, seus 

produtos, para se fazer presente ou ainda para comunicar um discurso positivo. Essas 

interações comunicacionais no contexto das organizações podem ser tanto espontâneas e 

não planejadas ou alcançar um certo grau de refinamento e intenção, em que há efetiva 

gestão das ações, como será visto com a campanha do McDonald’s. 

O discurso da marca foi analisado a partir dos textos veiculados nos vídeos da 

campanha em diálogo com o contexto de produção. De acordo com Pinto (2002, p. 26) a 

análise de discurso tem como ponto de partida “produtos culturais empíricos produzidos 

por eventos comunicacionais entendidos como textos” que utiliza a linguagem verbal ou 

outras semióticas. Encontra-se na superfície dos textos pistas ou marcas deixadas pelos 

processos sociais de produção de sentidos que o analista vai interpretar e se faz 

necessário observar três níveis: o contexto situacional imediato; o contexto institucional 

e o contexto sociocultural mais amplo, no interior dos quais se deu o evento 

comunicacional. Desse modo, o trabalho visa a apresentar a dialogia presente nos 

enunciados concretos da campanha do McDonald’s, sendo o enunciado concreto algo 

que se realiza com uma assinatura, um autor, ou seja, a própria marca. 

 

Comunicação Empresarial  

 

A comunicação empresarial, em que as ações de publicidade se inserem, não são 

utilizadas apenas para a simples divulgação de produtos e serviços. Para Kunsch, (1995) 

                                                 
4 Comunicação dialógica será tratada aqui a partir do dialogismo de Bakhtin (2006). 
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a comunicação mercadológica volta-se para a divulgação dos produtos e serviços, 

compreendendo toda a manifestação gerada em torno dos objetivos de venda de uma 

organização. Já a comunicação institucional pode ser entendida como aquela que 

estabelece um conceito público para a empresa, difundindo sua filosofia, sua missão, 

sua visão e seus valores, que serão retratados em suas políticas e práticas (LUPETTI, 

2009). Porém, é importante ressaltar que para Bueno (2009, p. 2) “é preciso mesmo 

tomar cuidado porque, em particular para a Comunicação Institucional, há possibilidade 

iminente de uma leitura equivocada”, ou seja, a mensagem pode não ser compreendida e 

colocar toda a produção da comunicação em situação negativa. 

Desse modo, a comunicação precisa ser pensada em diálogo com o seu público 

específico e com a sociedade em geral, pois a partir do momento em que está no 

mercado, a empresa/marca pode ser alvo de críticas tanto positivas quanto negativas. 

Conforme Biazon; Clementino; Silva (2013) para que a comunicação tenha sentido e 

tenha o efeito desejado é necessário que as necessidades do público de interesse sejam 

identificadas pela empresa que tentará satisfazê-la. Logo, é necessário que as empresas 

estejam atentas aos seus clientes e/ou prospects a fim de desenvolver estratégias para 

conquistá-los e também satisfazê-los em meio a mudanças, discursos e novos discursos 

que vão emergindo na sociedade de modo geral. 

Para que a empresa esteja atenta a todas as mudanças que podem interferir na 

imagem da sua marca, o conceito de dialogismo (BAKHTIN, 2006) é útil no sentido de 

subsidiar a compreensão das mensagens com a escolha de palavras e imagens adequadas 

ao contexto de produção. Para isso, o discurso publicitário deverá ser encarado enquanto 

um gênero, pois a linguagem é pensada nas mais variadas esferas sociais e o gênero 

seria a maneira de se compreender a dialogicidade, a intertextualidade, o ideológico e o 

estilo nos textos, pois carrega certas características.  

Assim, cada esfera da atividade humana estão interrelacionadas e exercem 

influência na formatação dos gêneros no que diz respeito ao tema, estilo e à estrutura 

composicional. Cada esfera da comunicação conhece seus gêneros, que são apropriados 

à sua especificidade e aos quais correspondem determinados estilos: “qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso o que 

denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 O gênero publicitário, portanto, é reconhecido pelo conjunto de características 

que o compõe, pois está inserido de forma cultural, social, histórica e temporal na 
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sociedade refletindo e refratando as mudanças presentes no contexto e, por isso, é 

considerado “relativamente estável” e que, por isso mesmo, reflete as condições de 

produção apresentando composição, temática e estilo adequado ao que se pretende 

comunicar. Para Quessada (2003), “o poder da publicidade encontra sua origem numa 

concepção singular e industrial da primeira de todas as mídias: a linguagem” (p. 119), 

que será analisada enquanto enunciado dado em diálogo com outros discursos. 

Para Bakhtin (2006), dialogismo, diálogo no sentido amplo do termo, sempre 

está em relação a alguma coisa, responde a alguma coisa e não é necessariamente 

linguístico, não é necessariamente apenas textual, pois extrapola o campo dos sentidos, 

podendo as relações dialógicas se estabelecerem com imagens, por exemplo e Quessada 

(2003) diz que toda imagem é fulminante, atrai a convicção, pode gerar a fé, pois 

mobiliza a crença. 

Dialogismo é um princípio inerente ao funcionamento social da linguagem e, 

consequentemente, responsável pela produção de sentidos do discurso. O dialogismo é 

concebido na relação entre o eu e o tu e entre o eu e o outro, ambos socialmente 

organizados. O outro para Bakhtin (2006) tem um papel importante nessa interação, 

visto que ele valida/constitui o sentido, estabelece a alteridade, produz a compreensão. 

As relações dialógicas, ao serem travadas com sentidos e vozes sociais, 

evidenciam a coexistência de uma pluralidade de manifestações discursivas, que se 

materializam na noção de heteroglossia, entendida como a interação de múltiplas 

perspectivas individuais e sociais, representando uma estratificação da linguagem, ou 

seja, mostra o quanto o indivíduo não é autor soberano das palavras que profere. A 

forma como expressa-se está sempre impregnada de contextos, estilos e intenções 

distintas, marcadas pelo meio e pelo tempo em que se vive. 

Ao utilizar a dialogia para a compreensão da comunicação publicitária, Pinto 

(2002) esclarece que a comunicação acontece por meio de uma enunciação como o ato 

de produção de um texto.  Enunciado é o produto cultural produzido, o texto 

materialmente considerado. Qualquer imagem deve ser considerada como um texto, 

assim como as palavras que o acompanham. As mediações são encaradas como práticas 

discursivas e sociais de produção de texto em processos institucionais e de consumo e as 

determinações que o texto sofre por pressão social onde surgiu se fazem por 

intermediações ideológicas, constituição de identidade social e interesses de grupo, 

fazendo-se compreender a lógica do dialogismo. 
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 Portanto, a teoria dialógica permitirá compreender, mais aprofundadamente, os 

anúncios publicitários pelas escolhas do discurso proferido em diálogo com outros 

discursos sociais que tencionam a produção dos enunciados e constroem, com isso, 

efeitos de sentido, além de apresentarem a esfera social de circulação em diálogo com 

outras. 

 

A publicidade do McDonald’s Muito além da cozinha 

 

Para Gobé (2002) o ato de se alimentar é uma forma de intercambio social e para 

muitas culturas está imbuído de um significado especial. Logo, pode-se dizer que a 

marca McDonald’s, tendo como premissa os padrões exigidos para o sistema de 

franquias, proporcionam um ambiente adequado para que esta interação social aconteça 

e que a experiência de consumo relacionada à marca seja positiva.  

 A campanha “Muito além da cozinha”, veiculada durante o ano de 2013, visou 

apresentar a origem dos alimentos consumidos nas lojas McDonald’s e foi veiculada no 

Brasil e em mais 17 países da América Latina (MCDONALDS, 2014a). O objetivo da 

campanha foi tirar dúvidas e mostrar o processo por que passam os produtos, desde o 

seu cultivo ou criação, como a carne para os hambúrgueres, a alface e a batata até sua 

finalização, quando é entregue aos clientes. Além da campanha publicitária, o 

McDonald’s desenvolveu o site http://www.alemdacozinha.com.br, com todas as 

informações sobre a origem dos produtos, além de perguntas de clientes com as 

respectivas respostas e que, atualmente, traz informações sobre a origem do pão e das 

maçãs. 

 A ideia é trazer uma sensação de alimento saudável, cultivado com carinho e 

responsabilidade na tentativa de desconstruir a imagem negativa de alimentos 

produzidos como linha de montagem, fast food, ou seja, uma forma de distribuição de 

produtos processados industrialmente para consumo em refeições rápidas. “O sistema 

fast food constitui a utilização do taylorismo, isto é, da aplicação, divisão e 

racionalização do trabalho em cadeia, que permitiu servir uma refeição completa em 15 

segundos” (SANTOS, 2006, p. 6). 

 Desse modo, é possível pensar nas condições de produção em que o McDonald’s 

se encontrava para a veiculação da campanha. Como proposto por Pinto (2002), 

vejamos o contexto situacional imediato, o contexto institucional e o contexto 

sociocultural mais amplo. 
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 O contexto situacional imediato diz sobre o aqui e agora da situação vivida 

(PINTO, 2002), e no momento há em circulação discursos de alimentação saudável, boa 

alimentação, da origem e cuidado com os alimentos, hábitos alimentares, obesidade e 

principalmente obesidade infantil causada por má alimentação e uma infinidade de 

temas que se relacionam ao mundo nutricional e da saúde. Ao lado dos discursos da boa 

alimentação se encontram discursos negativos sobre a comida servida em fast foods, e 

“esta discussão se agravou quando se tornou público a duvidosa qualidade dos produtos 

que são utilizados nas preparações” (DIAS, 2014), o que evidencia a emergência da 

campanha “Muito além da cozinha”, pois a empresa se posicionou como preocupada 

com os alimentos oferecidos aos seus consumidores e apresentou de forma 

“transparente” a origem dos seus alimentos. Outro fator constitutivo do contexto 

imediato foi que no início de 2013 houve uma repercussão mundial de outra empresa do 

mesmo segmento do McDonald’s, na Europa, que utilizava carne de cavalo na 

preparação do hambúrguer (DIAS, 2014), o que intensifica a preocupação com a 

produção do alimento, desde a criação do gado, como demonstrado na campanha. 

 O contexto institucional mostra a hierarquia, a situação normal de determinada 

situação ou mesmo uma inversão ao que seria a normalidade (PINTO, 2002) e o que se 

percebe é que com a campanha do McDonald’s inverte-se a ideia de comida de fast 

food: é fast food, mas é saudável, existe uma preocupação por parte da marca em 

oferecer produtos de qualidade. Essa inversão na imagem da marca pode ser constatada 

com pequenas mudanças ao longo do tempo. O McDonald’s passou a ser apontado 

como um dos responsáveis pelos índices de obesidade infantil na população norte-

americana, além de ser alvo de protestos antiglobalização, contra alimentos 

transgênicos, gordura trans. etc. e, com isso, entre 2000 e 2003 o valor da marca caiu 

9% (DIAS, 2014). 

Assim, passou a inserir em seu cardápio saladas, frutas, sucos e vegetais e a 

reconstruir, com isso, a imagem da marca, se tornando mais ambiental e mais saudável. 

Também diminuiu a quantidade de sódio e as calorias dos alimentos e em 2006 inseriu 

as informações nutricionais em suas embalagens.  

Em alguns países da Europa, como a Alemanha, há mais de cem restaurantes em 

que o “M” do McDonald’s deixou de ser vermelho e passou a ser verde escuro (DIAS, 

2014), de modo a transparecer a preocupação com o meio ambiente, com a qualidade 

dos alimentos, preservação dos recursos naturais e sustentabilidade. A cor transmite 
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informação, podem ativar memória, pensamento e percepção, seu efeito é estimulado 

pela aculturação e fisiologia, fixa a marca (GOBÉ, 2002). 

 O contexto sociocultural mais amplo é aquele em que mostra movimentos e 

discursos que ajudam a produzir os discursos dominantes ou mesmo a invertê-los 

(PINTO, 2002). Assim, a tentativa de inversão do discurso dominante de que a comida 

de fast food pode ser saudável é evidenciada por alguns movimentos que pressionam 

essas empresas a se posicionarem, como o Slow Food, um movimento que começou em 

1986, na Itália, como reação à possível construção de uma loja do McDonald’s nos 

arredores dos monumentos históricos da velha Roma. O Slow Food é um movimento 

internacional pela educação alimentar e reúne consumidores, representantes de poderes 

públicos, jornalistas, institutos de pesquisa etc. “que produzem trabalhos científicos que 

possam embasar a defesa da boa comida, dos produtos originais e da qualidade dos 

alimentos” (SANTOS, 2006, p. 11).  

Outro discurso que pretende inverter a ideia de que a comida de fast food não faz 

mal à saúde e não causa obesidade infantil foi a redução das calorias em menos de um 

terço para o combo infantil como adequação à recomendação da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e alinhada com resolução RDC nº 24 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa)5, de 15 de junho de 2010, que diz sobre a regulação dos 

alimentos com altas taxas de açúcar, gordura saturada, gordura trans., sódio e bebidas 

com baixo teor nutricional.  

Nessa linha de incentivo a uma alimentação mais saudável para as crianças, em 

2013 foi introduzido no Brasil o personagem Happy, que já fazia sucesso em outros 

países, e tinha o objetivo de incentivar o consumo de frutas e legumes pelas crianças, 

além de ampliar a experiência do McLanche Feliz com o uso do slogan “O bom humor 

começa aqui”. Ávalos (2010) diz que em geral, os slogans ou taglines sintetizam o 

conceito, a essência, promessa da marca. 

É preciso lembrar também do documentário Super size me, na tradução para o 

português: a dieta do palhaço, de 2004, em que o diretor independente Morgan Spurlock 

se submeteu a uma dieta de 30 dias comendo apenas produtos do McDonald’s para 

demonstrar como os alimentos servidos pela rede faziam mal à saúde e poderiam levar à 

obesidade, assunto este tratado como epidemia em 2003 nos Estados Unidos. Spurlock 

                                                 
5 Resolução RDC nº 24 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disponível em:< 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/34565380474597549fd4df3fbc4c6735/RDC24_10_Publicid

ade+de+alimentos.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em 11 nov. 2014. 
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era uma pessoa saudável e engordou cerca de onze quilos, teve sua massa corporal 

alterada, além de mudanças no humor, disfunção sexual e danos no fígado. 

 Com isso, percebe-se que há discursos, movimentos e instituições que acabam 

pressionando o mercado de comidas rápidas e, com isso, é preciso se posicionar, se 

defender e se adequar para não perder mercado e estar de acordo com os novos 

movimentos de discursos dominantes e, nessa relação é que se percebe o dialogismo, 

pois “todo texto se constrói por um debate com outros” (PINTO, 2002, p 31). 

 Feita essa exposição sobre os contextos e condições de produção do discurso 

“invertido” do McDonald’s, será analisado na sequência a narrativa dos vídeos sobre a 

origem da carne, da alface e da batata, na tentativa de compreender a intenção de gerar 

no consumidor uma ideia de transparência e de segurança com os alimentos 

consumidos. 

 Em “A origem da nossa carne”6, a empresa transmite a segurança e o 

comprometimento ao falar que cria o gado Nelore e que essa qualidade de gado é a que 

melhor se adapta às condições do Brasil, além de dizer que a produção animal de boa 

qualidade foca em quatro pilares que são “bem estar animal, genética, manejo e 

sanidade”, sendo então, a carne que o McDonald’s procura. Se baseia num discurso 

veterinário de cuidado de produção, ou seja, mostra profissionalismo e desenvolvimento 

científico legitimado na palavra do criador; diz também sobre o modo de criação em 

pastagens, ou seja, o gado não é confinado e alimentado com ração, “o sistema de 

pastagem onde os animais são criados soltos alimentando-se basicamente de capim”, o 

que demonstra cuidado, responsabilidade e carinho no trato com os animais. Esse 

carinho é demonstrado ao falar da vida no campo com paixão e com relação à natureza: 

“o trabalho da criação do gado vai muito além do que se imagina, a gente acorda aqui 

ao nascer do sol e terminamos aí ao pôr do Sol neste contato com a natureza e tudo dá 

muito prazer na vida da gente”, ou “não é possível você ter uma carne de qualidade 

sem você ter paixão pelo que você tá fazendo dentro da porteira”. Percebe-se que o 

texto está em relação com a imagem de empresa responsável e preocupada com a 

produção do alimento que serve, além de mostrar que há paixão e carinho com a 

produção, deixando de lado a imagem mecânica da produção em série, própria do fast 

food. E tudo isso deve estar alinhado com outras normas, como: “a parte de bem estar 

                                                 
6 Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=P7oKUS6XGE4>. Acesso em 7 nov. 2014. 
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animal, parte social dos funcionários e toda a parte ambiental também”, o que 

demonstra uma preocupação holística com toda a sua cadeia produtiva. 

 No filme “A origem da nossa alface”7, a figura que narra o processo de cultivo 

da hortaliça é uma agrônoma, o que passa a sensação de profissionalismo e seriedade 

com a produção, além de ser cultivada em fazendas e o uso do termo fazenda dá o 

sentido de grandiosidade, apesar de o texto falar também em agricultura familiar. A 

escolha do tipo da alface e da preocupação com a água para a irrigação é transmitida na 

fala da agrônoma: “a alface utilizada pelo McDonald’s é a alface americana, ela não 

desmancha que nem as outras alfaces e ela garante a característica de crocância e de 

frescor. A minha função se estabelece no campo fazendo o acompanhamento dessa 

produção. É importante que a água usada para irrigação venha de uma condição boa, 

até porque a composição de uma alface é 95% feito de água”. Além disso, depois de 

colhida a alface vai de caminhão refrigerado até as lojas e “tem um prazo de 2 dias para 

chegar no sanduiche”, o que demonstra que os produtos utilizados são frescos, 

distanciando-se da ideia de comida pré-fabricada. Outro fator de cuidado e carinho 

aparece na fala do agricultor quando explica que a colheita é feita no período da manhã, 

o que garante um produto de melhor qualidade: “a colheita é de manhã porque daí ela 

está bem viva né. A gente vai na melhor né”. Isso pode ser constatado por ser num 

sistema de agricultura familiar, em que “o olho do dono é o que faz crescer o produto” 

ou “da família todo mundo trabalha unido, mais carinho, mais amor no que faz né”. 

Assim, temos a transparência na produção e profissionalismo na fala da agrônoma; e 

amor e carinho na fala do agricultor, que trata toda a produção com amor “amor pelo 

que faz” e, tendo na agricultura familiar o suporte para uma produção não mecanizada 

“a essência disso é a agricultura familiar”. 

 Em “A origem das nossas batatinhas”8, o consumidor é interrogado a 

compreender por que as McFritas são tão gostosas. Assim, é apresentada uma fazenda 

na Argentina, em Balcarce, pois tem o clima, o solo e a água ideais para o padrão de 

qualidade do McDonald’s. Nas palavras do produtor: “o solo de Balcarce é muito 

apropriado para o cultivo de batata, porque é profundo, úmido e fresco, o que nos 

permite obter batatas de melhor qualidade”. Além disso, mostra que o processo leva 

meses, com retirada de amostras para inspeção para que se possa definir um padrão de 

                                                 
7 Vídeo disponível em:<http://www.youtube.com/watch?v=YoIFmOL2Res>. Acesso em 7 nov. 2014. 
8  Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=qTq-N-kV4Ko>. Acesso em 7 nov. 2014. 
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qualidade. Todo esse processo realizado pelo produtor proporciona o efeito de sentido 

de qualidade, responsabilidade e profissionalismo, porém, entra o discurso da 

dedicação, do amor e paixão pelo que faz: “mas uma boa terra não é tudo. Para 

conseguir batatas de alta qualidade é necessário muita dedicação. O tempo e o cuidado 

são fatores essenciais”. E isso é conseguido por meio de uma produção familiar, 

distanciando-se, novamente, da ideia de mecanização, produção em série, de algo 

desumanizado: “somos uma empresa familiar, meu filho, minha esposa e meu irmão 

que me ajudam e realmente todos os dias acompanhamos o cultivo buscando melhorar 

sempre com muita paixão e amor.” 

 Desse modo, os textos utilizados nos vídeos dizem sobre a cadeia produtiva dos 

alimentos sempre atrelado a união familiar, cujos integrantes trabalham juntos com 

“amor” e “paixão” pelo que fazem. Vale ressaltar ainda que para esta comprovação 

foram utilizadas imagens e texto escrito. Nas imagens ressalta-se as cenas iniciais do 

comercial da carne em que aparecem animais deitados com as cabeças próximas dando 

uma impressão de formar um “coração” e também no vídeo da alface o surgimento de 

um arco-íris para expressar a natureza e a beleza. No texto as palavras “amor” e 

“paixão” surgem em todas as peças para fixar este sentimento e este posicionamento de 

prazer em trabalhar oferecendo produtos de boa qualidade. 

 

Considerações 

 Com um discurso que convida o consumidor a conhecer onde e como são 

produzidas a batata, a alface e de como vive o gado de corte, a campanha pretendeu 

estreitar o relacionamento com seus consumidores, promover interação e desmistificar a 

generalização de que os ingredientes utilizados têm origem duvidosa, visto que, além da 

campanha impressa e de vídeos, há um site permanente com todas as informações sobre 

a origem dos alimentos utilizados pela empresa. Percebe-se, então, a preocupação com a 

qualidade e segurança alimentar e, ainda, procura estabelecer um elo entre trabalho e 

paixão, amor pelo que se faz. 

 Porém, é preciso ir além do texto para compreender o porquê da campanha e 

como o discurso se organizou. Assim, “é na superfície dos textos que podem ser 

encontradas as pistas ou as marcas deixadas pelos processos sociais de produção de 

sentidos que o analista vai interpretar” (PINTO, 2002, p. 26) e, desse modo, percebe-se 

que os discursos dos contextos situacional, institucional e sociocultural mais amplo 
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definem a escolha pelo lançamento da campanha “Muito além da cozinha” por uma 

questão estratégica de modo a justificar a seu público a qualidade dos seus alimentos e, 

para isso, buscou aliar os discursos profissionais de quem lida com atividades no campo 

como o criador de gado, o produtor e a agrônoma com o discurso de carinho e amor 

pelo que faz proporcionado pela agricultura familiar, o que dá o sentido de algo que é 

cultivado de perto, com mais cuidado e não como empresas de agribusiness, cujos 

processos produtivos (cadeia de produção) se dá de forma mecanizada ou Taylorista. 

 Essa campanha apresenta um novo olhar sobre a ideia de fast food por mostrar a 

produção dos alimentos de maneira quase lúdica e por demonstrar uma preocupação 

com a comida, mesmo sendo industrializada para consumo rápido. Desse modo, pensar 

a comunicação da empresa em diálogo com a sociedade mostra que a análise se 

interessa em “como e por que o diz e mostra” no texto, ou seja, qual a intenção (PINTO, 

2002, p. 27) e, nas palavras de Gnypek, diretor de marketing da Arcos Dourados 

(empresa que administra a marca McDonald’s no Brasil): 

 

percebemos que hoje o consumidor está cada vez mais preocupado não só 

com a qualidade, mas com a origem do produto e como a toda a cadeia 

produtiva afeta o meio ambiente. Por isso decidimos lançar esta campanha, 

que é o símbolo máximo da nossa transparência e preocupação em oferecer 

produtos de qualidade (MCDONALDS, 2014a). 

 

 A publicidade do McDonald’s reflete uma certa realidade de discursos que 

circulam na sociedade como a preocupação com a origem dos alimentos, como os 

veganos9, a boa alimentação, a alimentação para a saúde, a humanização das refeições 

em detrimento do processo industrializado e mecanizado e, desse modo, dialoga com 

diversos públicos, desde os pais preocupados em se divertir com seus filhos e oferecer 

uma refeição saudável e que não causará obesidade ou excesso de gorduras, açúcares 

etc., até os ativistas que são contra o tipo de alimentação servida pela empresa e mesmo 

todo o público consumidor e sociedade civil, pois transmite a ideia de compromisso e 

responsabilidade pública.  

 Para Quessada (2003, p. 25), “o discurso dissolve fronteiras”, e é possível 

analisar essa campanha como uma tentativa de diluir a ideia de que a comida de fast 

food, apesar de ser saborosa não é saudável, pode ser feita com carinho e ser saudável. 

Não se trata de vincular a ideia de que o McDonad’s agora é orgânico, natural, caseiro, 

                                                 
9 “Veganismo é uma filosofia de vida motivada por convicções éticas com base nos direitos animais, que 

procura evitar exploração ou abuso dos mesmos, através do boicote a atividades e produtos”. Disponível 

em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Veganismo>. Acesso em 11 nov. 2014.  
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mas de que sua imagem passe a ser vinculada como a de empresa socialmente 

responsável, que serve alimentos de qualidade e cultivados com todo o cuidado possível 

e não como empresa que para obter lucro ultrapassa as barreiras éticas na produção e 

venda de alimentos. A elaboração das imagens, alinhada aos textos escritos e falados, os 

discursos gerados pela publicidade, passa uma ideia positiva e pode-se fazer crer pelo 

receptor, conforme afirmado por Quessada (2003).  

 Para finalizar, acredita-se que os discursos operam tensionando certos modos de 

dizer e mostrar certas coisas e, com isso, foi possível perceber a adequação da rede 

McDonald’s à essa pressão com relação à alimentação saudável. Seria possível, quem 

sabe, daqui a alguns anos, pensar em uma reformulação total da cozinha e da comida 

oferecida pela rede e, consequentemente, sua marca, seu slogan e seu discurso? Para 

obtermos uma resposta será preciso atentar-se para as modificações ao longo do tempo, 

mas não podemos nos esquecer de que o interlocutor é que dá o fechamento aos 

sentidos transmitidos e que, uma possível modificação da rede deverá ser percebida e 

aceita pelo seu público.  
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