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Resum 

Des de la seva creació l'any 1940, McDonald's s'ha expandit de forma 

exponencial fins a convertir-se en líder del sector del menjar ràpid. La publicitat, el 

màrqueting i la voluntat de garantir la satisfacció del client, han posicionat la marca 

com a una de les més exitoses i reconegudes en l'àmbit mundial. Aquest projecte 

neix de la motivació de conèixer l'eficàcia que tenen les tècniques de publicitat i 

màrqueting a l'hora d'incidir en el comportament dels consumidors malgrat ser 

conscients que el menjar de McDonald's no és saludable. 

Aquest estudi d'investigació vol fer visible la necessitat d'estimular el 

sentiment crític davant la persuasió publicitària i aprendre a interpretar-la, sobretot 

pel que fa a la cadena McDonald's, ja que la invasió de publicitat d'aquest sector és 

un dels estímuls més freqüents. 

Resumen 

Desde su creación en 1940, McDonald's se ha expandido de forma 

exponencial hasta convertirse en líder del sector de la comida rápida. La publicidad, 

el marketing y la voluntad de garantizar la satisfacción del cliente, han posicionado 

la marca como una de las más exitosas y reconocidas en el ámbito mundial. Este 

proyecto nace de la motivación de conocer la eficacia que tienen las técnicas de 

publicidad y marketing a la hora de incidir en el comportamiento de los 

consumidores a pesar de ser conscientes que la comida de McDonald's no es 

saludable. 

Este estudio de investigación quiere hacer visible la necesidad de estimular 

el sentimiento crítico ante la persuasión publicitaria y aprender a interpretarla, sobre 

todo en cuanto a la cadena McDonald's, puesto que la invasión de publicidad de 

este sector es uno de los estímulos más frecuentes. 

Abstract 

Since its creation in 1940, McDonald's has expanded exponentially to 

become a leader in the fast food sector. Advertising, marketing and the desire to 

guarantee customer satisfaction, have positioned the brand as one of the most 

successful and recognized in the world.  
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This project is based on the motivation to know the effectiveness of 

advertising and marketing techniques when it comes to affecting the behaviour of 

consumers, despite being aware that McDonald's food is not healthy. This research 

study wants to make visible the need to stimulate the critical sentiment towards 

advertising persuasion and learn to interpret it, especially with regard to the 

McDonald's chain, since the invasion of advertising in this sector is one of the stimuli 

more frequent.  
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1. Introducció 
Sense prendre consciència, el menjar ràpid és present al nostre dia a dia, i és 

per això que una bona educació nutricional és clau perquè aquest tipus de menjar es 

redueixi a la base de la nostra dieta. Però, per què és difícil d'evitar aquest tipus de 

menjar? La resposta és: la publicitat1. 

Aquesta recerca s'adreça a la problemàtica concernent en la influència que té 

la publicitat i el màrqueting dins del sector del menjar ràpid. Nosaltres hem decidit 

centrar-nos en la cadena de restaurants McDonald's. Segurament, tothom s'ha 

preguntat a si mateix: "Si el menjar de McDonald’s és poc saludable i, en general, de 

mala qualitat, per què el consumim i és tan popular?". 

La influència de la publicitat provoca que esdevinguem el producte dins 

d'aquest sector. Així doncs, la seva gran incidència en quant el comportament dels 

consumidors observada en el context d'estudi fan d'aquesta recerca una finestra per 

observar com la població de 18 a 30 anys de la ciutat de Vic es veu afectada per 

aquestes tècniques de màrqueting2 i publicitat, com influeixen en els seus hàbits 

d'alimentació i els persuadeix. També, aquesta recerca serveix per identificar les 

diverses campanyes de publicitat, tècniques de màrqueting, neuromàrqueting3, etc. 

 

 

 

 

 

																																																													
1	Publicitat: és una activitat comunicativa encaminada a aconseguir uns objectius dintre de la comercialització, procés 
de posar un producte en venda utilitzant el màrqueting, tècnica de conèixer el mercat, i així mitjançant canals de difusió, 
difondre missatges de promoció del producte a comercialitzar. La publicitat s'ha establert com una tècnica de 
comunicació massiva imprescindible per al funcionament dels mitjans de comunicació moderns. (Viquipèdia, 2018) 

2	Màrqueting: és el procés social i administratiu pel qual els individus i els grups satisfan les seves necessitats al crear 
i bescanviar béns i serveis, segons Philip Kotler (considerat per alguns "pare del màrqueting"). (Viquièdia, 2018) 

3	Neuromàrqueting: consisteix en l'aplicació de tècniques neurocientífiques (ressonàncies magnètiques, 
electroencefalogrames, seguiment ocular, etc.) per a estudiar els efectes que la publicitat i altres accions comunicatives 
tenen en el cervell humà, amb la intenció de poder arribar a preveure (i potser, a la llarga, dirigir) la conducta del 
consumidor. (Viquièdia, 2018) 
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Els objectius generals de la recerca són: identificar les diferents tècniques de 

publicitat i màrqueting de la cadena McDonald’s i investigar com incideixen i 

modifiquen el comportament de la població de Vic que en són consumidors. Per donar 

resposta a aquest objectiu, s'han plantejat diversos objectius específics que s'exposen 

més endavant. D’altra banda, aquesta recerca serà útil perquè la població de Vic 

s’assabenti del gran impacte que té la publicitat de McDonald’s en el seu dia a dia. 

També, realitzarem una recerca en quant la incidència de les tècniques de 

neuromàrqueting en el subconscient del consumidor, la relació qualitat-preu del menjar 

i les estratègies publicitàries, entre altres.  

També hi ha una justificació de realitzar aquesta recerca des del punt de vista 

nutricional, ja que els experts adverteixen que no és bo consumir-ne amb freqüència. 

No obstant això, McDonald’s segueix sent líder dins del sector del menjar ràpid. 

Per últim, creiem que aquesta és una investigació molt interessant des del punt 

de vista periodístic perquè hi ha molts temes per investigar, s’ha de seleccionar molt 

bé la informació, ja que n’hi ha molta i no tota és útil, i és un tema d’interés públic a 

través del qual se’n pot obtenir un benefici per la societat. A més, sempre és 

interessant una investigació com aquesta, ja que pots desmentir i confirmar molts 

mites en relació a la marca i t’adones de la gran confidencialitat que hi ha per part dels 

dirigents de la multinacional i la dificultat d’accedir a segons quines informacions. 
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2. Objectius  
A continuació, exposarem els diversos objectius del nostre treball:  

PROBLEMA OBJECTIU GENERAL OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Com incideixen les 
estratègies de màrqueting i 
publicitat  de McDonald’s en el 
comportament de la població 
de 18 a 30 anys de la ciutat de 
Vic? 

1. Conèixer 
les tècniques que utilitza 
l’empresa McDonald’s per 
tal d’augmentar les seves 
vendes. 

1.1. Investigar 
quina incidència té la seva 
aplicació per smartphone. 

1.2. Comparar els 
preus amb altres 
restaurants “fast food” com 
Burger King. 

 2. Descobrir quin tipus 
de     tècniques utilitza 
McDonald’s per incidir en el 
comportament dels 
consumidors. 

2.1. Examinar les 
experiències dels 
consumidors a l’hora de 
consumir els productes. 

2.2. Comprendre 
les circumstàncies que 
envolten l’àmbit dels 
consumidors, és a dir, què 
els empeny a consumir 

2.3. Descobrir per 
quina raó els nens són 
més influenciables per 
certes campanyes 

 3. Analitzar les 
diferents campanyes 
publicitàries de la cadena 
McDonald’s. 

3.1. Descobrir a 
qui van dirigides (als nens, 
als joves o als adults). 

3.2. Identificar quin 
tipus de campanya és, com 
evoluciona amb el pas del 
temps i quins elements es 
mantenen. 
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3. Marc teòric 
Des dels seus inicis McDonald’s ha utilitzat milers de campanyes publicitàries 

per tal d’estar present a la vida dels consumidors i crear un vincle sòlid. Els cartells 

publicitaris, els anuncis televisius, campanyes de màrqueting, campanyes de 

neuromàrqueting, la seva pàgina web, l’App de McDonald’s, etc., han estat uns dels 

seus recursos més utilitzats i més efectius.  
Per aquest motiu, dins el marc teòric, farem un recull de la informació que s’ha 

publicat prèviament de McDonald’s, centrant-nos, sobretot, en allò relacionat amb les 

campanyes de màrqueting, més concretament en la publicitat i tot el que envolta el 

món del neuromàrqueting. 

 

Informació sobre la publicitat de McDonald’s 

Abans de començar a parlar sobre la publicitat de McDonald’s, un dels temes 

principals d’aquest treball, és necessari definir el concepte de publicitat. Segons 

Germán Milich Escanellas al seu article publicat a la pàgina web Marketing de 

Contenidos afirma que “la publicitat es defineix com l'eina tradicional i directa del 

màrqueting, que té com a fi, atorgar un missatge a través de canals pagaments de 

difusió per incrementar el consum, posicionar una marca al mercat i treballar tant amb 

la imatge com amb reputació; usant, al seu torn, la recerca, l'anàlisi i sabers tals com 

la psicologia, antropologia, economia, disseny, entre altres.” 

La marca McDonald’s és una de les més potents a nivell mundial. Tots 

reconeixem els seus elements que el diferencien amb els seus arcs daurats i el seu 

personatge característic, el pallasso Ronald McDonald’s. A l’últim rànquing global 

publicat pel Departamento de Marketing i Comunicación T2O Media (un equip 

multidisciplinari de professionals de la Comunicació i el Màrqueting Digital) l’11 

d’octubre de 2016, observem que la marca McDonald’s ocupa la 12a posició. 

Infografia de Interbrand 

Tot això, és gràcies a un constant creixement (tot i que hi ha una petita 

davallada d’un 1% respecte a l’any anterior 2017), a l’evolució dels seus serveis, però 

sobretot a les seves potents campanyes de publicitat al llarg dels anys. 
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Però, com tota empresa, té els seus inicis. El 16 de maig de l’any 1940, els 

germans Dick i McDonald’s van decidir obrir una cadena de menjar ràpid que, 76 anys 

després, és la més gran del món. Aquestes són algunes de les dades actuals més 

rellevants: 

- 120 països amb restaurants McDonald’s. L’últim país en obrir un 

restaurant de la cadena ha estat Ciutat del Vaticà, el 31 de desembre del 2016. 

-  Més de 58 milions de clients al dia. 

-  Aproximadament 31.000 restaurants a tot al món. 

-  Donen feina a més de 1,5 milions de persones. 

La cadena americana és una de les marques que més inverteix en publicitat. 

Des dels seus inicis ha desenvolupat tota mena de campanyes a través dels diferents 

mitjans de comunicació. Un dels seus símbols d’identitat són els arcs daurats que es 

reconeixen fàcilment i es relacionen amb la marca. 

Luis López, publica a la pàgina web “Creadictos”, tots els eslògans que ha 

utilitzat la marca al llarg de la seva història: 

- 1967: McDonald’s is Your Kind of Place 

- 1971: You Deserve a Break Today 

- 1975: We Do it All for You 

- 1979: Nobody Can Do It Like McDonald’s Can 

- 1981: Nobody Makes Your Day Like McDonald’s Can 

- 1988: Good Time, Great Taste, That’s Why This is My Place 

- 1992: What You Want is What You Get 

- 2000: We Love to See You Smile 

- 2003: I’m lovin’ it 

Les campanyes de McDonald’s s'han convertit en la millor imatge de la 

companyia, amb peces guanyadores de premis de publicitat a nivell mundial o que han 

quedat marcades en la ment de la comunitat i sobretot dels clients. 

L’any 2014, tal com ens explica la pàgina marquetingdirecto.com, la cadena de 

menjar rebia un dels seus últims premis per la publicitat, el prestigiós “marketero 

creativo del año”. Cannes Lions, el festival de creativitat en comunicació més important 

del món que se celebra anualment a França, va decidir honrar a McDonald’s, la 

cadena de restauració més gran del món amb el premi de “marketero” creatiu de l'any. 
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Aquest prestigiós guardó premia a les marques que es diferencien per tenir una 

estratègia de màrqueting innovadora que incentiva la creativitat en la seva 

comunicació de marca i McDonald’s n’és un gran exemple. 

 La popular marca nord-americana és coneguda per tenir com a pilar la 

creativitat en la seva publicitat i comunicació, la qual cosa ha portat al fet que s'hagi 

convertit en una marca molt habitual en les llistes de premiats de Cannes Lions. 

 El CEO del festival de Cannes, Philip Thomas 

realitzava les següents declaracions sobre aquest tema 

després que es conegués el guanyador del premi: 

“McDonald’s i les seves agències han corregut riscos per 

produir treballs importants que esperem que inspirin a altres 

marques. Esperem amb ganes felicitar a l'equip de 

McDonald’s oferint-los aquest prestigiós premi”.  

McDonald’s va guanyar el seu primer premi a Cannes en 1979, i des d'aquest 

any ha aconseguit 77 Lleons en multitud de categories i diferents països.  

El vicepresident executiu i CEO de McDonald’s, Steve Easterbrook mostrava la 

seva gratitud per aquest premi: “ens sentim molt orgullosos per haver estat triats com 

el “marketero” de l'any que reconeix les inspiradores relacions que tenim amb totes les 

agències col·laboradores al voltant del món”. 

Les populars campanyes i reconeguts eslògans de la marca han aconseguit 

introduir a McDonald’s dins de la cultura popular de nostra era, i sembla que 

McDonald’s seguirà oferint creativitat i originalitat en el futur. 

Com ja hem comentat abans, una de les icones de la marca és Ronald 

McDonald’s, el pallasso de color vermell, groc i blanc, el qual vol que es relacioni amb 

un món de diversió pels nens i de nostàlgia pels adults. Tot i així, és un personatge 

molt polèmic, el qual ha estat denunciat en vàries ocasions perquè, segons defensen 

els seus detractors, representa l’obesitat i els mals hàbits alimentaris. Tot i ser una de 

les seves icones, fa anys que no apareix a les seves campanyes publicitàries, però el 

seguim tenint a les nostres ments quan es parla de la marca. 

 

Aquí veiem alguns dels cartells publicitaris més famosos que recull la pàgina 

“Creadictos”: 
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Cartell de 1960-1970: Creadictos, 2011  Merry Christmas: 

Creadictos, 2011 

 

 
Open 24 hours: Creadictos, 2011 
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Come as you are: Creadictos, 2011 

 

  

Summer Olympics (2008): Creadictos, 2011        Re-opens: Creadictos, 

2011 
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  McCafé: Creadictos, 2011 

 

  
Love Free Wifi: Creadicos, 2011             Rock’n’Fries: 

Creadictos, 2011  

 

 

Què és el màrqueting? 
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Dins el món de l’administració el concepte ‘mercadotecnia’ o ‘mercadología’, 

més conegut pel seu nom en anglès ‘marketing’, té diverses definicions. Segons Philip 

Kotler, considerat per alguns el pare de la mercadotecnia moderna, és “el procés 

social i administratiu pel qual els grups i individus satisfan les seves necessitats al 

crear i intercanviar béns i serveis”. Per la seva banda, AMA (American Marketing 

Association), defineix el màrqueting com “una activitat, un conjunt d’institucions i 

processos per crear, comunicar, entregar, i l’intercanvi d’ofertes que tenen valor pels 

clients, socis i la societat en general”.  

 

Per últim, també se l’ha definit com “una filosofia que defensa que la clau per 

aconseguir els objectius de l’organització està a identificar les necessitats i desitjos del 

mercat objectiu i adaptar-se per oferir les satisfaccions desitjades pel mercat de 

manera més eficient que la competència”. 

 
Estratègia de publicitat amb nens 

Segons el Treball de Final de Grau “McDonald’s: un exemple de publicitat 

dirigida als nens” elaborat per Maria del Pilar Acosta Rojas i Julián Acosta Silva l’any 

2009 a Bogotà, la publicitat de McDonald’s és una de les més controvertides, però al 

mateix temps, una de les més efectives. Per dècades, les tècniques van ser agafant un 

rumb interessant en el qual el “target” va deixar de ser el que té el poder adquisitiu per 

convertir els “nens” en el futur client. Les empreses dirigides a aquest sector han trobat 

una important oportunitat de negocis basada en conceptes molt definits, la qual també 

atrau els consumidors passius, és a dir, els pares.  

Avui dia, es calcula que les grans empreses gasten grans quantitats de dòlars 

anuals en publicitat dirigida als nens, per aconseguir que sigui efectiva la venda dels 

seus productes. “En 2005 les companyies més grans van gastar: $8.129 mil milions de 

dòlars en publicitat d'aliments, $3.971 mil milions de dòlars en publicitat de begudes i 

$1.109 mil milions de dòlars en publicitat de dolços”, segons l’Informe Consumers 

International: la veu dels consumidors l’any 2008. 

Segons un estudi realitzat per la publicació HealthDay News, als Estats Units, 

va determinar que les hores i el temps que els nens li dediquen a la televisió, en 

general, són cada vegada més llargs a comparació del temps que destinen a activitats 

físiques o lúdiques. 
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“Es va revelar que 1/3 dels nens menjava en McDonald’s més d'una vegada 

per setmana i més del 75% tenia joguines de McDonald’s a les seves cases. També, 

més de la meitat dels nens tenia una televisió a la seva cambra” (“Fast food Nation 

Building- Preschoolers Prefer McDonalds”, 2007).  

Aquestes xifres ens serveixen per establir un panorama en el qual interactuen 

els nens, la publicitat, el nucli familiar i el seu entorn. Aquest tema es relaciona 

completament amb l'aspecte d'estils de vida que esmentem en el començament 

d'aquest treball, ja que són molts els factors que determinen que els hàbits es vagin 

transformant, com a resultat de la modernitat. 

Els ninots que es regalen en els happy meals 4(conegut també com les 

capsetes felices) han aconseguit ser una de les tècniques més efectives de la indústria 

de menjars. L'estratègia va aconseguir que en un any augmentessin les vendes del 

producte de 10 milions a 100 milions, només amb la incorporació de ninots de moda. 

L'estratègia és tan bona que fins a molts col·leccionistes adquireixen el menjar, es 

queden amb els ninots i la resta ho boten a les escombraries.  

Aquesta forma de venda va aconseguir incentivar altres indústries perquè 

fessin el mateix amb igual grau d'efectivitat. De les quals més es destaquen són els 

cereals, gelats, revistes, etc. McDonald's va marcar una pauta de consum infantil a 

través de la invenció d'un incentiu, per simple que sembli. Clarament, la tàctica genera 

consumisme per part dels petits. 

McDonald’s s'ha aconseguit situar en la ment dels nens, esdevenint “el número 

1” en aliments de menjar ràpid a causa de les seves efectives estratègies de 

comunicació a través de la publicitat. “Ronald McDonald”, el pallasso que representa la 

imatge del restaurant, és més reconegut que el mateix President dels Estats Units per 

als nens. Exactament el 98% dels nens aconsegueixen reconèixer-ho. Aquest fet s’ha 

aconseguit gràcies a programes de televisió que s'han produït entorn d'aquesta figura, 

infinitats de comercials, elements de marxandatge, etc.  

																																																													
4	Happy Meal: Happy Meal és el nom que rep el menú infantil de McDonalds. Es caracteritza per incloure 
una petita joguina juntament amb el menjar, i serveix dins d'una petita capsa sobre la joguina. L'Amèrica 
Llatina aquest menú és conegut com a "Capseta Feliç", mentre que a Espanya manté la seva 
denominació original dels Estats Units. (Viquipèdia, 2016) 
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Una altra de les tendències que s'han presentat al voltant dels restaurants de 

menjars ràpids, modalitat en la qual McDonald's des de fa dècades és pioner, és el 

desenvolupament d'infraestructures prou atractives per als nens. Aquest aspecte s'ha 

convertit en un altre dels elements clau al moment en el qual un nen decideix per un 

restaurant per sobre d'un altre. Les instal·lacions dels McDonald's d'avui, com també 

dels altres restaurants d'aquesta mateixa indústria, són el més proper possible a un 

parc de diversions, o almenys això intenten. Sense cap dubte, aquest factor representa 

un atractiu més per als nens i, segurament, també per als pares que busquen tenir 

entretinguts per determinat temps als seus fills. En un només lloc troben no solament 

el lloc per menjar, sinó també l'escenari perfecte perquè els petits juguin i es 

diverteixin. 

 

Estratègia de màrqueting per a recuperar clients 

Segons el blog anomenat Gerencia Estratégica de Marketing en el seu post 

titulat “Les estratègies de marketing de McDonald’s”, publicat el dia 8 d’agost de l’any 

2009, s’afirma que l’empresa McDonald’s és mundialment reconegut, tant per ser una 

organització comercial d'alta qualitat, com per ser una de les millors oportunitats 

d'oferta de Franquícies. La clau de l'èxit de McDonald’s és tenir una base molt ferma 

de persones: els seus franquiciats. 

McDonald’s i les seves franquícies constitueixen l'organització més important 

en Locals de Menjar de Servei Ràpid. Actualment, són més de 26.000 establiments, 

126 els països al món i cinc els continents on fan presència, i a més venen unes 145 

hamburgueses per segon. 

El seu èxit és molt gran, de fet és l'empresa comercial més rendible dels Estats 

Units des de fa 10 anys. I està creixent ràpidament, obrint una mitjana de 3 a 8 locals 

per dia al mercat mundial. 

Les últimes enquestes sobre imatge i percepció de marca publicades per 

mitjans independents col·loquen a McDonald’s entre les 10 primeres empreses del 

mercat local i líder absolut en la seva categoria. 

Per entendre millor el pla estratègic de l'organització és important revisar la 

seva missió i la seva visió. Pel que fa a la seva missió, consisteix a servir amb 

rapidesa un menú limitat de menjar calent apetitós en un restaurant net i agradable per 
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un bon preu. En canvi, la visió empresarial consisteix a dominar la indústria global de 

serveis alimentaris, a través de la satisfacció del client. Ser reconeguts pels empleats, 

clients, competidors, proveïdors, inversors i públic en general. Promoure la innovació i 

creativitat. Anticipar-se als canvis del mercat, i als possibles problemes que poden 

generar-ne. Per últim, estableixen com a objectiu corporatiu aconseguir el 100% de la 

satisfacció total del client cada dia en cada restaurant.  

Entre les seves metes es troba augmentar la quota i els beneficis del mercat i 

contribuir socialment i econòmicament amb els països, per aconseguir la satisfacció 

del 100% de la clientela. 

McDonald’s en el seu informe anual l’any 1995 anuncia orgullós les seves 

"estratègies per a la dominació global". Afirmava que la "visió de McDonald’s és 

dominar la indústria global del servei d'alimentació. La dominació global significa fixar 

l'estàndard de funcionament per satisfacció de client mentre que augmenta la quota i 

beneficis de mercat amb les seves estratègies de conveniència, del valor i de 

l'execució”. 

McDonald’s aplica la mateixa estratègia competitiva en tots els països: ser la 

primera al mercat i establir la seva marca al més aviat possible per mitjà d'una intensa 

publicitat. L'empresa tracta de diferenciar els seus productes i serveis creant 

característiques percebudes com a úniques i importants pels consumidors. La seva 

participació en el mercat i els seus beneficis van créixer a causa de les estratègies de 

conveniència, valor i execució. McDonald´s igualment realitza activitats de valor de la 

manera més eficient possible de manera de reduir costos operatius, incrementant-ne 

així els seus beneficis. 

La màxima prioritat de McDonald’s és la seguretat dels seus clients, només 

usen productes i matèries primeres que compleixen amb els més estrictes estàndards 

de qualitat i seguretat que estan testades i aprovats per les autoritats competents del 

govern, com el SENASA (Servei Nacional de Sanitat i Qualitat Agroalimentària). 

McDonald´s necessita situar-se en llocs amb molta clientela de pas, per la qual 

cosa triguessin a veure's locals en zones poc poblades; encara així estan apareixent 

establiments amb un disseny adaptat a l'arquitectura de la zona. 

La política de McDonald's pel que fa als seus proveïdors és el 

desenvolupament de relacions a llarg termini i mútuament beneficioses, que permetin 
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mantenir els estàndards de qualitat de la companyia. Des de les matèries primeres, i 

durant tot el procés de producció (cadena de valor), McDonald's es compromet a 

brindar sempre la màxima qualitat, seguretat, frescor i sabor, en tots els seus 

productes. 

Posseeixen plans ambiciosos per ampliar el seu programa de franquícies, amb 

el qual proporcionen suport total per a la seva consolidació, i per mantenir els 

estàndards requerits per McDonald. Té èxit perquè compta amb un sistema de normes 

corporatives i oportunitats individuals i el Franquiciado s'integra al mateix amb valors i 

expectatives clares i compartides. Conceben el sistema de Franquícies com una 

autèntica associació entre un empresari independent i la Companyia, el prestigi de la 

qual i experiència estan reconeguts a tot el món. 

McDonald’s vigila la qualitat del producte i del servei per mitjà de constants 

enquestes als clients i dedica molt esforç a millorar els mètodes de producció 

d'hamburgueses a efecte de simplificar les operacions, baixar els costos, accelerar el 

servei i lliurar major valor als clients. 

La marca empra un sistema d'operacions summament rígid. Existeixen regles 

específiques per fer tot, des d'establir la distància entre la paret i el refrigerador i la 

temperatura exacta en què s'han de fregir les papes. Tots aquests mètodes es troben 

detallats en manuals especials. L'empresa va portar a aquest nou mercat un concepte 

de servei ràpid original, on els detalls són cuidats minuciosament per brindar al 

consumidor un producte excel·lent. 

McDonald’s aconsegueix diferenciar-se dels seus competidors a través de la 

integració de la seva cadena de valor amb la dels seus proveïdors i dels seus 

compradors, formant així tot un sistema “inter-relacionat”, que li permeti aconseguir 

màxims beneficis. 

D’altra banda, McDonald’s es gasta més de 2 bilions de dòlars a l'any arreu del 

món en campanyes publicitàries i de promoció, en un intent per conrear la imatge de 

ser una empresa ‘verda’ i ‘acurada’ en el qual a més és divertit menjar. Els nens entren 

seduïts (arrossegant als seus pares) amb la promesa de ninots i altres estratègies. 

Aquests avisos bombardegen al seu principal: nens. 

Utilitza una estratègia publicitària que s'aprofita dels nens, per la qual és molt 

criticada. Les tècniques publicitàries de McDonald's estan orientades acuradament al 
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públic infantil, fàcilment impressionable, amb els seus cridaners colors i ambient de 

circ s'impulsa als nens a entrar, la qual cosa constitueix una pressió enorme per als 

pares, pressió amb la qual McDonald's explica per assegurar els seus guanys. 

D'aquesta forma s'utilitza als nens com a còmplices innocents d'aquesta indústria. 

La responsabilitat de McDonald's és una actitud contínua per als seus clients, 

transformada en constant preocupació per la qualitat, la innovació i el compromís amb 

les comunitats en les quals participa. La qualitat, el servei, la neteja i el valor són els 

pilars del treball diari, fonaments que li han permès oferir una experiència única. 

L'empresa va portar a aquest nou mercat un concepte de servei ràpid original, 

on els detalls són cuidats minuciosament per brindar al consumidor un producte 

excel·lent. Per a això s'utilitzen ingredients d'alta qualitat, locals amb estàndards 

d'higiene estrictes, servei superior al client i un ambient familiar on nens, joves i adults 

tenen el seu propi espai. 

McDonald's genera una revolució silenciosa en entrar a un nou mercat. 

Immediatament, estableix un nou estàndard en servei ràpid de menjars, brinda 

oportunitats a la gent jove i es destaca per oferir un nou patró en el sistema 

d'entrenament del personal. 

La creació de l’eslògan “I’m lovin’it” (m'encanta) pretenen aprofundir la relació 

amb els clients. Aquesta és una campanya educativa per ajudar al fet que els 

consumidors entenguin millor les claus d'un estil de vida equilibrat i actiu, estableix una 

relació entre menjar bé i romandre actiu. És un enfocament innovador i educatiu 

relacionat amb la publicitat i el màrqueting. 

En el sentit de responsabilitat social creen la fundació infantil Ronald 

McDonald. La qual és una institució sense finalitats de lucre, amb autonomia pròpia, 

funcionament independent i apolític, que treballa per al benestar dels nens i les seves 

famílies. La qual cosa estableix un vincle especial entre els clients d'aquests 

restaurants. 

Les estratègies de màrqueting de McDonald's la posicionen com a empresa 

capdavantera en l’àmbit mundial servint d'exemple per a altres organitzacions que 

volen posicionar-ne al món d'una manera solguda aconseguint diferenciar-se de la 

resta. 



Treball de Fi de Grau 

21 

	

Les campanyes amb més èxit de McDonald’s 

Segons la pàgina web Channel, en un post publicat l’any 2015 per Paula 

González, les campanyes de màrqueting amb més èxit protagonitzades per 

McDonald’s són les següents: 

FryFutbol Brasil (2014): 

Aquesta campanya consisteix a crear 30 

vídeos durant el Mundial, recreant els moments 

especials de cada partit on els protagonistes 

eren les patates fregides de McDonald’s. 

(McDonald’s Corporation, 2014). L’objectiu era 

posicionar-se com a marca “top of mind”. 

El concepte era Mundial de Brasil “French Fry” i l’estratègia utilitzar la recreació 

de moments del mundial utilitzant els elements de McDonald’s. Mitjans: Facebook 

Resultats: 400 milions d'impressions, abast de 125 milions de persones, impacte en 

158 països (80% de països a tot el món). 

Alianza amb All you need is Ecuador (2015): 

Aquesta "activació" és part de la campanya 'Loving Win', la qual busca 

representar que l'amor no té preu i amb l'amor s'aconsegueix tot. En aquesta 

campanya McDonald's a través d'un retuit regala un viatge a l'Equador. L'objectiu 

d'aquesta campanya és generar "engagement" a Twitter compaginant la seva marca 

amb l'amor (en aquest cas cap a l'Equador) per col·locar-s'en avantatge a la 

competència, la qual venia sensualitat i sabor en els seus productes. Així doncs, 

l'estratègia és generar presència en un dels espots publicitaris més vists del 

SuperBowl "All You Need Is Equador", que transmeten el sentiment l'amor per la 

naturalesa d'un país. El resultat va ser 8.700 retuits i 1.237 favorites. 

El sonrisómetro Espanya (2014) – Neuromàrqueting: 

McDonald's va col·locar a Barcelona una màquina de tiquets en parades 

d'autobús, la qual consisteix tan bon punt una persona s'acostava i somreia, la 

màquina desprenia olor a cafè acabat de fer mentre que un got de cafè s'anava 

omplint. Així doncs, quan el got estava completament ple es desprenia una olor de 

cafè i al costat del got hi havia un 'un cupó per a cafè gratis. L'objectiu d'aquesta 



Treball de Fi de Grau 

22 

	

campanya era posicionar els esmorzars de McDonald's com alguna cosa positiva en el 

teu dia a dia. El concepte d'aquesta campanya despertava el teu somriure amb un 

cafè. L'estratègia era utilitzar tècniques de neuromàrqueting olfactori per posicionar els 

seus esmorzars de com un element del dia que et fa feliç. Això s'aconsegueix 

mitjançant l'estímul del sentit de l'olfacte, ja que a l'hora de percebre una olor 

agradable estimula la dopamina, la qual cosa fa que l'ànim de les persones incrementa 

en un 75%, somriguin més i generin emocions positives que donin impuls a la compra 

del nou producte, ja que pensen que aquest els fa feliços. Així doncs, el resultat va ser 

col·locar el hashtag #DespiertaTuSonrisa com a trending topic, a prop de 85.000 

visualitzacions a Youtube, segons l'estudi Advertising and Public Relations l'any 2014. 

Track My Macca’s Australia (2013): 

Moltes persones al món van començar a dubtar sobre els ingredients que 

utilitza McDonald's en els seus productes. La finalitat d'aquesta campanya buscava 

resoldre els seus dubtes i proporcionar tranquil·litat als clients mitjançant una App que 

en prendre la fotografia del producte comprat, els hi va donar als clients un rastreig ple 

d'informació de la cadena de processos per la qual van passar els ingredients 

específics del seu producte abans d'arribar a les seves mans segons l'estudi 

"Swedbrand" publicat l'any 2013. L'objectiu era generar una eina útil per brindar als 

seus clients tranquil·litat en ingerir els seus productes en temps real. L'estratègia era 

generar una App que indiqui el procés complet pel qual cada producte de McDonald's. 

Els mitjans utilitzats van ser l'App per a cel·lular, Facebook i Espot Youtube. Finalment, 

els resultats van ser 45.000 descàrregues de l'App, maneig de tota la campanya per 

PR, 600 milions d'impressions a Facebook, l'App es va posicionar com núm. 1 en la 

categoria de begudes i aliments segons l'estudi Warren-Payne l'any 2013. 

 

McDonald’s adapta els seus productes a cada país 

Segons afirma una notícia publicada pel diari El Mundo l’any 2007, McDonald’s 

s’adapta a les diverses cultures llençant productes especials relacionats amb la cultura 

de cada país, en aquest cas relacionats amb la cultura asiàtica. 

La cadena de menjar ràpid intenta trobar la forma de vendre els seus menús a 

la Xina, gràcies a l'exportació del ‘McAuto’ a un país que viu la febre de l'automòbil, i 

Índia, on encara ha de bregar amb un animal sagrat: la vaca. 
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Els mercats d'Àsia i Oceania són un important filó que el gegant de 

l'hamburguesa no pot deixar escapar, però l'adaptació als costums de cada país són 

vitals per poder triomfar. 

Per fer-se una idea del que aquest mercat suposa n'hi ha prou amb esmentar 

que des de l'estret del Bósforo, Turquia, fins a Tasmània, Austràlia, el sector de carns 

consumides fora de casa factura 580.000 milions de dòlars anuals, uns 170 milions 

més que als Estats Units i el doble que a Europa. 

En aquesta àrea geogràfica la cadena compta amb 8.000 restaurants, però 

McDonald's vol seguir creixent. A la Xina, davant la important fita que suposen els 

Jocs Olímpics de 2008 a Pequín, McDonald's té previst ampliar a 1.000 els seus 758 

restaurants actuals, amb els restaurants per a automòbils com a principal reclam. A 

mitjans de gener, el grup va obrir el seu primer restaurant xinès amb servei per a 

automòbils als afores de Pequín, segons recull el mitjà Hispanicbusiness.com. 

El gegant asiàtic és el mercat de l'automòbil amb major futur, si s'ha de jutjar 

per les seves xifres de creixement -ja és el segon mercat mundial del sector-. Així 

doncs, gairebé la meitat dels restaurants de la cadena serviran menjar a conductors. 

"Entre un 25% i un 50% més que la mitjana del nostre país", afirma Tim Fenton, 

president de McDonald's a Àsia-Pacífic, Orient Mitjà i Àfrica. 

Un altre mercat de gran rellevància i peculiar és l'indi. 'Aghnaya', 'la que no ha 

de ser matada', és el nom reverencial amb el qual els indis criden a les vaques. En un 

país amb milions d'habitants morint de gana, aquestes criatures passegen pels carrers 

entre el respecte absolut d’hinduisme. 

Conscients d'això, els directius de McDonald's han buscat la millor forma 

d'oferir els seus productes sense ferir la sensibilitat de la població, molt propera a la 

dieta vegetariana. Per això, l'aposta gira entorn del peix, el pollastre i el porc per 

substituir el boví, encara que la verdura cobra encara major protagonisme gràcies a 

l'èxit de productes com McCurry Pa (bròcoli i bolets) i l'hamburguesa McAloo Tikki, de 

patata fregida empanada amb pèsols. 

La cerca de mercats també afecta altres regions. A Malàisia i Sud-àfrica triomfa 

en aquests últims anys un menú originari d'Orient Mitjà: el ‘McArabia’. Un filet de 

pollastre amb espècies, ceba, maionesa d'all en format hamburguesa. 
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No se li escapa al gegant de l'alimentació el truc visual, com la Pasta Zoo 

australiana, producte amb forma d’animalons dirigit als nens, sense cap condiment 

secret. 

 

‘MyCombo’ de McDonald’s com a estratègia de publicitat 

Segons publica la pàgina web Control publicidad 

l’any 2016, McDonald´s Espanya ha engegat la nova 

plataforma de consum anomenada MyCombo. A través 

d'ella, la companyia de restauració posa a la disposició 

dels seus consumidors més de 200 noves opcions per 

combinar els seus productes preferits, adaptant la seva 

oferta amb noves i delicioses opcions, i amb preus 

també més flexibles i a l'abast de tots. D'aquesta 

manera, el consumidor podrà dissenyar un menú al seu 

gust triant entre 3 productes nous desenvolupats 

específicament i els tradicionals McNuggets i una àmplia varietat de complements, per 

2,90 € i 3,90 €. 

Segons ha destacat Beatriz Faustino, directora de màrqueting i comunicació de 

McDonald’s Espanya, “cal adaptar-se als nous temps i respondre a les necessitats del 

consumidor. Ara com ara, aquests exigeixen flexibilitat, varietat de productes i llibertat 

per poder triar el que volen consumir en diferents moments de consum. MyCombo 

suposarà un abans i un després en el procés de decisió de compra dels clients de 

McDonald´s”. 

Per donar a conèixer ‘MyCombo’, McDonald’s Espanya ha engegat una 

campanya de comunicació en televisió amb un to directe i disruptiu, suports de 

publicitat exterior, televisió, ràdio i digital. De la mà de l'agència TBWA, s'ha iniciat una 

campanya protagonitzada per joves que, en primera persona, posen de manifest la 

importància que el poder d'elecció té per a ells en qualsevol faceta de la seva vida. 

 

McDonald’s i l’èxit de les seves estratègies de màrqueting 

La pàgina web Merkactiva explica, en una publicació l’any 2013, l’èxit de les 

estratègies de màrqueting de McDonald’s. Com molts sabem McDonald’s és una de 

les operadores de restaurants de menjar ràpid més gran del món, actualment va per 
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les gairebé 35,000 unitats i també és una de les marques amb el major “Top of mind”. 

Però, després de conèixer els seus preus i la qualitat dels seus productes les 

preguntes que sorgeixen són: Com ho fan per tenir èxit en les seves estratègies de 

màrqueting? Per què és que es venen tant les seves hamburgueses? Com han 

aconseguit conquistar mercats tan diversos? 

La resposta és diversa i no és tan simple com sembla, ja que així com ha tingut 

èxits rotunds com els de Mitjà Orienti i Àsia, en Alguns països de Llatí Amèrica les hi 

ha vist “negres”, i això ha servit a la companyia per anar acumulant experiències i 

seguir sent líder en el seu ram; ara enumerarem alguns dels punts clau que fan de 

McDonald’s una empresa d'èxit. 

- Geolocalització: McDonald’s adapta tots els seus productes als 

mercats als quals vol atacar, Hamburgueses amb guacamole a Mèxic, 

hamburgueses vegetarianes o de pollastre a Índia, pizza McPuff a Itàlia, línia 

de productes “frescos” com a amanides per a aquells saludables, o la tan 

posicionada capseta feliç (happy meal, per a molts) per als nens. 

 

- Màrqueting amb visió al futur: La famosa “capseta feliç” és 

sens dubte la més gran i important estratègia de McDonald’s per a garantir la 

seva continuïtat al mercat, ja que al seu pas va sembrant “nens consumidors” 

que en el futur pròxim seran consumidors habituals els quals que portaran als 

seus fills als restaurants i el cicle es tornarà infinit. 

 

- Responsabilitat Social Corporativa5: Aquesta estratègia té 

diversos vessants però les principals són la Fundació Ronald McDonald’s que 

localment recolza a institucions de beneficència a través de donatius monetaris 

i/o en espècie, campanyes ecològiques, patrocinis, etc. i d'altra banda la 

utilització i compra de matèria primera i subministraments del país on estiguin 

els seus restaurants, això amb la finalitat de tenir un respatller dels governs 

locals i un “agraïment” de les indústries nacionals. 

 

																																																													
5	Responsabilitat Social Corporativa (RSC): La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també 
anomenada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el compromís de l'organització envers les 
necessitats dels seus grups d'interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i 
entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d'una implicació voluntària i solidària més 
enllà del que estableix la legislació vigent. (Viquipèdia, 2018) 
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- Publicitat amb molta “producció” darrere: No és un secret ni 

molt menys que en tota la publicitat de McDonald’s les seves hamburgueses 

s'observen grans, delicioses, fresques, sucoses i sobretot vénen de gust; però 

quan qualsevol compra el producte l'encant visual s'esvaeix en veure que no 

llueixen. 

 

- Procés d'expansió: L'estratègia fonamental en aquest aspecte 

és el seu sistema basat en franquícies la qual cosa ha dotat a McDonald’s 

d'una velocitat poc comuna en els seus plans d'expansió, atès que té milers de 

socis locals que són els que al final realment inverteixen el capital per 

l'arrencada dels restaurants, deixant a la companyia només amb la 

responsabilitat de el “Know How” i de la regulació i supervisió de les normes de 

la franquícia. 

 

- Estandardització: Després del punt anterior ve la part en què el 

producte i el servei ha de ser idèntic en totes i cadascuna dels restaurants (o 

almenys així ho dicta la franquícia) i això s'aconsegueix a través de la 

capacitació del personal, el desenvolupament del capital humà dins de les 

seves unitats però sobretot la “formació educativa” del ‘franquiciatario’ a la 

denominada “Universitat de l'Hamburguesa” això amb la finalitat que l'amo del 

restaurant tingui la paella pel mànec pel que fa als processos i sistemes 

d’aquest. 

 

- Branding6: A la gran majoria de nosaltres ens ve en automàtic al 

capdavant alguna imatge si esmentem, Big Mac, Capseta Feliç, Ronald, 

‘McFlurry’, entre altres; i això és hagut de precisament a les estratègies de 

branding d'aquesta gran corporació, que han estat executades de la mà de 

campanyes publicitàries que han posicionat i arrelat els seus noms comercials 

en la ment del consumidor i no per res McDonald’s està en el Top 10 de les 

marques més valuoses del món. 

 

																																																													
6	Branding: La marca personal (en anglès personal branding) és un concepte de desenvolupament 
personal consistent en considerar-se a un mateix com a marca comercial. Es tracta d'elaborar, transmetre 
i protegir la marca amb ànim de diferenciar-se i aconseguir el major èxit possible, tant en les relacions 
socials com en les professionals. Una marca és una promesa de valor. Les marques desprenen valors i 
generen expectatives. (Viquipèdia, 2017) 
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McDonald’s App móvil 

Segons la publicació de la pàgina web Marketing news l’any 2014, McDonald´s 

llença una App per fer comandes a través del teu dispositiu mòbil.  

La cadena de restauració McDonald’s ha llançat un nou sistema de comandes 

pel qual els consumidors poden realitzar una comanda a través del mòbil i recollir-ho 

en un dels dos establiments que actualment ofereixen aquesta possibilitat (Les Taules 

i Carrefour d’Alcobendas, tots dos a Madrid). 

Per utilitzar aquest servei, els consumidors han 

de descarregar l'aplicació mòbil gratuïta Mc Demanats 

(amb sistema iOs o Android), des de la qual una 

vegada seleccionats els productes de la comanda, han 

de triar el lloc (‘McAuto’, portar o prendre) i l'hora per 

recollir-ho. Els dos restaurants citats han habilitat 

zones especials de recollida ràpida en el restaurant, 

tant a ‘McAuto’ com a l’aparador. El sistema permet 

realitzar la comanda en menys d'un minut.  

A més l'aplicació permet la personalització dels productes, llevar ingredients, 

afegir-los i configurar la comanda a gust del consumidor i ofereix promocions 

exclusives per als clients. 

Segons l'estudi, els consumidors estan més predisposats a usar el seu 

smartphone per a petites quantitats de diners. La forqueta de preus que maneja aquest 

tipus d'establiments entra dins d'aquesta categoria. A més, resulta més senzill per a 

una marca com McDonald’s –i tantes altres de l'estil– adequar tots els seus locals en 

una ciutat per al pagament mòbil abans que ho facin uns quants restaurants, de 

propietaris diferents. La factoria d'hamburgueses ja ha provat amb els pagaments 

mòbils en altres llocs, com a França, on es va associar amb PayPal el passat any. 

McDonald’s Espanya planteja implantar el sistema en altres restaurants de la 

Comunitat de Madrid. L'empresa encarregada del desenvolupament tècnic i disseny de 

l'aplicació ha estat “Artdinàmica”. 
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McDonald’s VS. Burger King 

Segons la pàgina web Reason why a la seva publicació l'any 2014 sobre "per 

què McDonald's ingressa el doble que Burger Bing", malgrat que els clients de 

McDonald's han disminuït considerablement en els últims mesos als EUA, el gegant 

del menjar ràpid segueix doblegant els resultats del seu principal competidor, Burger 

King. 

McDonald's ha patit recentment una pèrdua considerable de clients als Estats 

Units. Tot i això, encara ven el doble que d'altres marques de la competència, com 

Burger King. La mitjana d'ingressos de McDonald's en 2013 és de 2,6 milions de 

dòlars, mentre que Burger King es queda en 1,2 milions. 

Aquest més d'un milió que els separa és el que marca la diferència. Ja sabem 

que McDonald's té un pla estratègic de màrqueting per recuperar clients, basat en la 

personalització, els "desdejunis" i una millor gestió dels menús. Però a més a més, hi 

ha altres aspectes que fan que McDonald's segueixi venent el doble que la seva 

competència que són les següents: 

- Clients en hores baixes: 

La forta aposta de McDonald’s pels seus “desdejunis” és la prova més evident 

que la franja horària dels matins no pertany a Burger King. El “Egg McMuffin” ja és un 

terme relacionat amb el mercat del menjar ràpid, i no precisament pel que ha fet 

Burger King sobre aquest tema. A més, l'oferta del McCafé i productes com els wraps 

han permès a McDonald’s mantenir les seves vendes pel consum entre hores.  

Les hores baixes de consum són el mal de cap per a aquest tipus 

d'establiments. Alguna cosa que explica perquè la franquícia “Tac Bell” està tractant 

d'entrar a la franja del matí amb els seus “desdejunis” o Starbucks està fent el seu amb 

la de la tarda, oferint cervesa i vi als consumidors. 

 

 

 

- El poder que té ‘Happy Meal’: 
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McDonald's té les vendes més elevades de menús infantils, els quals 

representen el 10% del total. El 'Happy Meal' és el producte de menjar ràpid orientat a 

nens/es més anunciat a la televisió. 

Burger King, mentrestant, intenta atreure els clients amb festes infantils en els 

seus establiments, però potser la imatge del rei espanti massa als nens, ja que sembla 

que prefereixin a Ronald McDonald's. 

 

- McDonald’s és més eficient: 

Malgrat que McDonald's s'ha plantejat renovar la seva estratègia de gestió per 

als menús, la qual provoca que l'atenció al client s'alenteixi. Tot i això, és més eficient 

que Burger King. 

El seu 'McAuto' és capaç d'atendre a més cotxes en les hores punta i, de fet, 

s'està començant a introduir una tercera finestreta perquè el servei sigui encara més 

ràpid. El temps mitjà d'atenció al client en el 'McAuto' és de 189,49 segons en 

comparació dels 198,48 de Burger King... 

 

- La inversió en màrqueting 

McDonald’s inverteix en màrqueting molt més que la seva competència. En 

2012 la seva despesa en publicitat va ser de 787,5 milions de dòlars enfront dels 48,3 

que es va gastar Burger King.  

D’altra banda, Burger King ja ha anunciat que per a l'any 2016 preveuen reduir 

encara més la seva inversió publicitària. 

Comparació de productes: McDonald’s VS. Burger King 

Una publicació a la pàgina web American News Sport, l'any 2015, ens explica 

"què és millor, McDonald's o Burger King?" afirmant que “a l'hora de decidir sobre el 

menjar ràpid, tenim sempre un dilema: tu ets més de McDonald's o de Burger King? És 

gairebé una qüestió de gustos, com el de Cola Cao vs. Nesquik”. 
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Quina hamburguesa és més gran? 

Malgrat que a la major part dels apartats d'aquest 

article, sempre hi haurà una dependència dels gustos de 

cadascú, si ens referim a la grandària de l'hamburguesa, 

hi ha un guanyador: Burger King. Sí, efectivament, 

aquesta cadena presumeix de tenir les hamburgueses 

més grans, però és cert. 

No obstant això, aquesta diferència es paga, perquè en el camp del preu, 

aquest aspecte és bastant "cridaner": Mentre que el 'Whopper' de Burger King val 

gairebé set euros, el McRoyal, que és l'equivalent, sol costar menys de quatre euros. 

Però... I la carn? 

Aquesta és una de les controvèrsies des de fa 

temps. McDonald's ha tingut problemes pel tema de 

la carn, però Burger King també. Primer, la cadena 

del pallasso, va haver-s'hi d'enfrontar a cuiners de 

renom, com Jamie Oliver, que va combatre perquè 

milloressin la carn. Oliver va fer campanya afirmant que la carn que servien "no era 

apta per al consum humà". Finalment, va acabar guanyant enfront del gegant. Així 

doncs, van haver de repassar els seus menús al Regne Unit. 

D'altra banda, Burger King també va tenir problemes perquè es va descobrir 

que a la carn picada se li afegien traces de carn de cavall, alguna cosa que és 

consumible, però del que s'ha d'informar els consumidors. 

Què passa amb les patates? 

Això sí que és qüestió de gustos, però 

segons l’enquesta de American News Sport la major 

part de la gent prefereix les patates del Burger King. 

Tal vegada perquè són de la marca McCain en la 

seva majoria, però també perquè presumeixen de 

tenir molta menys grassa que les seves homònimes del McDonald’s. 
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Els complements: els nuggets de pollastre 

En el cas de Burger King, 100 

grams de nuggets et proporcionen 287,5 

quilocalories, i 19,5 grams de greix. D'altra 

banda, els de McDonald's són més baixos 

si cap: 270 quilocalories i 14 grams de 

greix. La diferència és notable. 

També la diferència en el preu, on sempre surt guanyant McDonald's, ja que 

els del Burger King tendeixen a ser més cars. 

Els clàssics 

El clàssic del McDonald’s és el Big Mac, mentre que el del Burger King és el 

Whopper. Dues hamburgueses diferents, i amb la mateixa poca qualitat. És més 

econòmic el Big Mac, això sí, però això no hauria de traduir-se en poca qualitat.  

La diferència està en els ingredients. No és alguna cosa que es contraposin, 

perquè com hem dit anteriorment, el Whopper equival al McRoyal, i el Big Mac seria el 

Big King. Malgrat això, la diferència de preus és el que sempre fa més evident el 

producte. Per tant, aquí guanya McDonald’s, oferint els preus més baixos. 

I el pollastre? 

Quan mirem les dues hamburgueses, hi ha un 

clar guanyador: el 'Long Chicken'. De fet, molta gent 

que és del McDonald's, quan va al Burger perquè no té 

un altre remei, o per pressions, prefereix el 'Long 

Chicken', perquè és una bona alternativa envers les 

hamburgueses de pollastre del McDonald's. 

El gust potser no és el mateix, però l'arrebossat del pollastre té el mateix gust, 

encara que la salsa ja depèn dels gustos de cadascú. Nosaltres, en aquest cas, li 

donem el punt a Burger King. 
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Les amanides 

Les amanides són el punt fluix de les dues cadenes, i per això aquí queden 

pràcticament “empatades”. Poden treure de qualsevol tipus, però sempre ens 

semblaran pobres. És com aquesta dita de carrer: “Anar al McDonald’s i demanar una 

amanida és com contractar a una prostituta perquè et faci una abraçada”. 

Doncs el mateix, ja que hi vas, el millor és aprofitar totes les calories que hi ha 

a la nostra disposició. 

 

 

Les instal·lacions 

Les instal·lacions tendeixen a ser similars. Tot i això, els nens prefereixen la 

zona de joc de McDonald's abans que la del Burger King. És normal, tenen un pallasso 

per jugar, són més grans, més segures i estan millor habilitades. 

A més, el McDonald's té una figura institucional una mica més amigable, 

encara que faci una mica de por, mentre que el de Burger King, és un rei. Poc més. 

El servei i l’atenció al client 

El servei i l’atenció és pràcticament el mateix a les dues cadenes. El perfil dels 

quals t'atenen són universitaris que estan buscant el seu primer treball, o que busquen 

compaginar els seus estudis amb un treball a mig temps per treure alguns diners 

extres.  

Últimament, també són immigrants que no tenen una altra sortida, o persones 

en risc d'exclusió social. En qualsevol cas, és una ocupació per a qualsevol, encara 

que després no qualsevol ho faci. 
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Per als nens/es: Happy Meal? 

Pel que sembla, el “Happy Meal” és “més sa” que el 

“Diverking”, ja que té menys quilocalories. A més, actualment 

estan intentant potenciar les opcions més saludables, amb 

fruites, o amanides, o fins i tot sucs. 

El preu és similar, però com sempre, és Burger King el que ofereix els preus 

més alts, i també totes les calories. 

I per acabar, les postres 

Les postres és allò que ens torna bojos i el que més ens ve de gust quan hem 

acabat tot el nostre menjar. El Sundae o Sandy, segons la cadena, està boníssim i 

deliciós. Tant, que podríem banyar-nos en això. 

No seria bona idea, perquè quan ens ho mengem, 

estem consumint al voltant de 7,2 grams de greix per cada 

100 grams, en el Burger King, o una mica menys, 6,1 per 

cada 100 en el McDonald's. A més de ser més grassos, els 

del Burger King també són més cars. És a dir, estàs pagant 

més per engreixar-te més. Bé, podria mesurar-se així. 

Informació sobre els consumidors de McDonald’s 

Una notícia publicada al diari Expansión l'any 2016 sobre McDonald's, el líder 

del sector del menjar ràpid a Espanya, assegura que "el consum de 'fast food' creixerà 

un 50% a Espanya en els cinc anys vinents, fins als 2.942 milions". 

La cadena nord-americana McDonald's lidera el sector de menjar ràpid a 

Espanya amb un 40% de la quota de mercat, a més de ser la principal empresa 

franquiciada amb 474 locals per tota la geografia, segons es desprèn de l'estudi 'La 

despesa en menjar ràpid 2015', realitzat per EAE Business School en el qual s'analitza 

la situació del mercat del 'fast food'. A McDonald's li segueix en el rànquing del mercat 

nacional Burger King, amb una quota del 22,5%, Pans & Co, que representa un 4,4%, 

Genoll, amb un 3,6% i KFC, amb un 3,1%. 
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L'informe destaca el cas de TGB (The Good Burger) de Restalia, creada en 

2013 i que ha aconseguit registrar un ràpid creixement el 2014 aconseguint un 1% de 

la quota de mercat i 31 noves obertures en aquest exercici. 

L'estudi mostra que el consum de menjar ràpid creixerà un 50% a Espanya en 

els cinc anys vinents i pujarà el 2019 fins als 2.942 milions d'euros. 

EAE Business School estima que en 2016 els espanyols gastaran en menjar 

ràpid 63,77 euros per habitant, la qual cosa suposa un increment del 49,65% respecte 

al 2014. A més, el preu mitjà de cada transacció s'incrementarà un 7% en els cinc 

anys vinents. 

El sector del menjar ràpid va facturar 3.226 milions d'euros en 2014, un 6% 

més enfront del 2013, impulsada per la recuperació del consum privat i, sobretot, a la 

major despesa en turisme i oci a Espanya. 

El 2014, les signatures de menjar ràpid i a domicili van aconseguir els 4.420 

locals, 225 més que en 2013. El 77,8% dels 4.420 són gestionats sota règim de 

franquícia, mentre que el 22,2% són centres propis. 

L'obertura de locals 'franquiciados' es va elevar en un 3,5% el 2014, mentre 

que va caure el nombre de locals de venda propis un 4,6%. EAE Business School 

mostra que el sector es caracteritza per una alta concentració, atès que les cinc 

primeres empreses sumen el 74% del total del mercat el 2014. 

L'informe mostra que el 2014, el consum total en menjar ràpid realitzat pels 

espanyols va ser de 1.980 milions d'euros, un 6,33% més que el 2013, la qual cosa 

situa a Espanya entre els països que menys inverteixen a menjar ràpid de les 

principals economies industrialitzades, només per darrere d'Itàlia. 

D'aquesta manera, cada espanyol gasta de mitjana 42,61 euros per habitant, 

un creixement del 6,33% respecte al 2013, la despesa més baixa dels països 

analitzats després d'Itàlia. 

L'estudi destaca que el 2014 es van realitzar 465 milions de transaccions 

comercials relacionades amb la venda de menjar ràpid, un 6,37% més que el 2013, la 

xifra més baixa de tots els països analitzats. No obstant això, el preu mitjà és el més 

alt amb 4,26 euros per tiquet el 2014, dada que es manté estable en els últims anys. 
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Respecte a les comunitats autònomes, els majors mercats de menjar ràpid el 

2014 són Catalunya, Andalusia i Madrid, amb 363, 351 i 319 milions d'euros 

respectivament. Els mercats més petits són La Rioja, Navarra i Extremadura, amb 

xifres de despesa de 8, 22 i 22 milions d'euros respectivament. 

L'estudi mostra que els espanyols que més gasten en menjar ràpid el 2014 són 

balears, canaris i madrilenys, amb 98 euros, 61 euros i 50 euros invertits a l'any, 

respectivament, mentre que els que menys inverteixen són extremenys, de La Rioja, 

valencians i aragonesos, que gasten 21 euros, 25 euros, 25 euros i 29 euros en 

menjar ràpid. 

"La recuperació econòmica que s'està produint tant a Espanya com en general 

en l'àmbit mundial està repercutint favorablement en l'hostaleria, un dels sectors clau 

per a la recuperació econòmica, que com succeeix en el cas d'Espanya basen gran 

part del seu creixement econòmic en el turisme", ha explicat la investigadora del 

Strategic Research Center d'EAE Business School i autora de l'informe, Marta Riera. 

Bacteris fecals trobades a McDonald’s del Regne Unit  

Segons apunta el diari El País, el mes de 

juny del 2017, una investigació periodística al 

Regne Unit assegurava que s'havien trobat bacteris 

fecals en tres grans cafeteries de restaurants de 

cadenes de menjar ràpid, entre elles McDonald's. 

Aquesta notícia va generar una gran polèmica que s'agreujaria, encara més, quan el 

mes de juliol la BBC publicava que aquests patògens també s'havien localitzat en el 

gel de les begudes que se servien a McDonald's, Burger King i KFC. 

El programa de consum Watchdog ha trobat a aquests restaurants alguna resta 

de contaminació d'un bacteri que rep el nom de "coliforme fecal", que d'acord amb els 

estàndards del govern britànic i segons publica The Independent, mai hauria d'estar 

present a l'aigua per consum humà. 
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Campanya de McDelivery 

Segons explica la pàgina web Reason Why 

a través de la seva publicació el 28 de juny de 

2017, McDonald's ha creat una nova campanya de 

publicitat per anunciar el McDelivery, que es tracta 

del seu nou servei d'entrega a domicili. Sota el 

lema "Ara també et portem bons moments a casa", 

la marca hi ha tingut una imatge principal de la 

campanya de luxe: el pilot de Moto GP, Maverick Viñales. Segons la cadena de menjar 

ràpid, Viñales "representa la perfecció dels valors de lideratge, dedicació i proximitat". 

"Mack" Viñales, tal com McDonald's anomena de manera graciosa al pilot, 

protagonitza un vídeo on sorprèn un fan entregant-li la seva comanda recreant el 

circuit de Montmeló pels carrers de Barcelona. 

L'agència TBWA ha estat l'encarregada de realitzar la campanya, que compta 

amb elements digitals, exteriors i de ràdio, i que està formada per dos vídeos de 30 i 

60 segons, respectivament. De moment, la campanya està activa a Barcelona i a 

Madrid i s'anirà estenent a altres ciutats espanyoles de manera progressiva. 

Campanya #GraciasManolo per presentar el Big Mac millorat 

Segons la pàgina web Prnoticias a la 

seva població el dia 31 de maig de 2017, 

McDonald’s és perfectament conscient que els 

hàbits i les preferències dels consumidors són 

molt canviants i s’han d’adaptar si els hi volen 

oferir un producte que superi les seves 

expectatives. Amb aquest objectiu, McDonald’s desenvolupa amb regularitat exercicis 

d’escolta activa entre consumidors. Durant els últims mesos, la companyia ha estat 

analitzant noves tendències dels consumidors espanyols amb l’objectiu d’optimitzar la 

recepta de l’hamburguesa més icònica del món, el Big Mac, i fer que el seu gust sigui 

encara més referent al món de les hamburgueses. 

Com a fruit d’aquesta feina, McDonald’s ha presentat aquest any, en primícia 

internacional, una versió millorada de l’hamburguesa Big Mac. La tradicional recepta 
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millorada amb nous ingredients de gran qualitat, com l’enciam romà fresc i cruixent, i el 

pa de sèsam fornejat a l’estil tradicional, acompanyat sempre “dels clàssics” que han 

convertit el Big Mac en l’hamburguesa més famosa del món: Dos peces de carn de 

vedella 100% espanyola, ceba, cogombre, formatge i la seva característica salsa 

secreta. 

Alex Simon, VP Marketing i Supply Chain de McDonald's Espanya, assegura 

que "per aconseguir aquesta versió millorada del Big Mac hem treballat de forma 

conjunta amb la nostra cadena de subministrament a Espanya durant diversos mesos, 

i amb proveïdors nacionals amb els quals fa anys que anem treballant. En concret, 

Florette Vega Mayor (Navarra) per l'enciam i FSB Foods (Madrid) pel pa". 

Noves tendències entre els consumidors 

Natalia Echeverría, Directora de Marketing de McDonald's, explica que han 

extret aprenentatges nous i molt rellevants d'una investigació que han realitzat a 

consumidors espanyols que els han ajudat a millorar. En unes declaracions publicades 

per 'prnoticias', Echeverría assegura que "estem molt orgullosos d'haver recorregut 

aquest camí de la mà d'autèntics amants de les hamburgueses. A més estem 

convençuts que només gràcies a aquesta escolta constant podrem oferir als nostres 

consumidors el producte de la millor qualitat possible, adaptat als gustos i 

preferències, i una experiència que superi les seves expectatives". 

Per reflectir aquesta aposta de forma més visible, McDonald's ha llençat una 

campanya de comunicació enfocada al paper del 

consumidor com a protagonista del canvi de les 

empreses en el segle XXI sota el lema 

#GraciasManolo. Echeverría comenta que 

"aquesta campanya reflecteix el nostre 

compromís de posar el consumidor al centre de 

les nostres decisions: Que quedi clar, tothom pot 

canviar les coses, com fa el protagonista de la 

nostra campanya". Aquesta campanya s'ha creat 

per anunciar que han millorat el Big Mac i que, a 

més, l'han fet més gran. Aquesta versió millorada està disponible des del mes de juny 

d'aquest any als més de 500 restaurant que té McDonald's a tot Espanya. Els 

consumidors tenen l'opció de provar tant de manera individual com amb menú. 
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Així es va fer la campanya amb llums de McDonald’s 

Segons la publiació a la pàgina web Reason Why el dia 21 de setembre de 

2017, pel Nadal 2017, McDonald’s ha creat la que probablement és la campanya més 

artística de la marca fins al moment. Aquesta està composta per tres gràfiques que 

mostren els seus productes a través d’un muntatge de llum i color. 

TBWA\Paris va ser l’agència encarregada de 

fer realitat l’idea. Per fer-se es va comptar amb 

l’escultor Oliver Favart, que va crear els muntatges de 

llum imitant tres productes del menú: el Big Mac, les 

patates fregides i el sundae. 

L’artista va utilitzar més de 250 metres de cable i unes 1.100 llums LED per 

crear les escultures. Cada una de les llums podia ser controlada de forma manual per 

crear l’efecte perfecte. 

Després Helmut Stelzenberger es va encarregar 

de realitzar les fotografies amb un efecte de 

desenfocament i difuminant les llums. D’aquesta 

manera aconseguia un efecte que semblava que 

donava la sensació que totes les imatges haguessin 

estat preses de nit, fet que no estava fet perquè sí, sinó 

que McDonald’s pretenia reforçar el missatge de la campanya: “McDonald’s obre fins 

tard”. 

Aquest últim treball de TBWA per McDonald’s recorda bastant a la campanya 

que va fer la multinacional l’any 2014. En aquella ocasió es van realitzar gràfiques 

minimalistes amb il·lustracions dels productes del menú. 

McDonald’s convida a tres marques per promocionar la seva 
primera hamburguesa vegetariana 

Segons la publicació de la pàgina web Merca20 el dia 18 d’octubre de 2017, 

per la promoció de la Grand Veggie, McDonald's ha convidat a 3 marques a participar 

en el llançament d'aquesta hamburguesa vegetariana. El que han fet amb aquesta 

acció és convidar a aquestes marques a què emetin un anunci seu just després de 

l'anunci de l'hamburguesa. És a dir, l'esquema quedaria de la següent manera: 
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comença l'anunci de la Grand Veggie i, a la meitat de l'spot, apareix el comercial d'una 

altra marca. Llavors, el protagonista de l'spot de la marca convidada para el que està 

fent i es fa el sorprès per la notícia de la primera hamburguesa vegetariana. 

Per fer aquesta innovadora i curiosa acció de 

màrqueting han col·laborat amb la marca 

automobilística Nissan, la marca de cosmètics Fa i 

amb Castorama, de bricolatge. A priori, aquestes 

marques estan molt allunyades de McDonald's, però 

l'agència encarregada d'aquesta campanya, 

TBWA\París (la mateixa que es va encarregar de la 

campanya amb llums LED) ha fet que s'uneixin per la campanya de promoció de la 

primera hamburguesa vegetariana de la cadena i intentar, així, beneficiar-se'n tots. 

Donald Trump, un fanàtic de McDonald’s 

Segons la publicació de la pàgina web Merca20 el dia 9 de novembre de 2017, 

el president dels Estats Units, Donald Trump, no deixa de ser notícia dia rere dia. Ara 

ja no només per les seves activitats polítiques, sinó també per algunes activitats 

personals i gustos que traspassen els murs de la Casa Blanca. Tot i que era conegut 

que té uns gustos culinaris força peculiars i que no li agraden moltes coses, el que ara 

s'ha sabut és que l'apassiona el menjar ràpid, en especial McDonald's. Fins i tot va 

arribar a gravar algun comercial a la dècada dels 90. 

Aquestes informacions s'han sabut 

gràcies a una entrevista que la revista 

Política li ha fet a Keith Schiller, un 

exmembre del cos de seguretat de Trump, 

on assegura que en més d'una ocasió el 

President li va demanar que li anés a 

buscar un menú a un McDonald's que hi ha 

a prop de la Casa Blanca. A més, s'ha 

publicat una fotografia a Instagram on es pot veure el President menjant unes patates 

fregides i una hamburguesa acompanyada d'una Coca Cola a l'avió presidencial. 
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Una nova campanya amb billboards que canvien segons el trànsit 
de les avingudes 

Segons la publicació de la pàgina web Merca20 el dia 9 de novembre de 2017, 

afirma que la publicitat exterior s'ha digitalitzat i aquesta evolució ha marcat l'avenç de 

la publicitat a una etapa on les marques i les agències han consolidat noves 

estratègies d'interacció amb el consumidor. 

McDonald's ha sorprès aquest mes de novembre al Regne Unit amb una 

campanya que té la peculiaritat d'adaptar-se al 

trànsit de les avingudes on es troba instal·lada. 

Els anomenats "billboards", unes llums que 

provoquen un efecte visual, mostren el 

missatge "atrapat a una gerra? Hi ha llum al 

final del camí". Això ha provocat tot tipus de 

comentaris a les xarxes socials que troben positiva l'acció de la marca.  

McDonald’s llança la seva campanya nadalenca 

Segons la publicació de la pàgina web Merca20 el dia 20 de maig de 2017, 

cada vegada són més les marques que avancen el 

llançament de les seves campanyes nadalenques abans 

de desembre. Un exemple n’és McDonald’s que ja ha 

estrenat campanya de nadal, la qual porta per títol 

#ReindeerReady, un eslògan que utilitzen per impulsar a 

la cadena d’hamburgueses durant les festes nadalenques. 

La campanya narra la història d’una nena que 

visita un restaurant McDonald’s amb el seu pare i que, 

després de la visita, guarda una pastanaga per donar-li 

als rens de Santa Claus. Quan tornen a casa, el seu 

germà l’indica que només una pastanaga no és suficient per alimentar tants animals.  

Així que pare i filla tornen de nou al restaurant a buscar més pastanagues. 

 Aquesta campanya ha estat creada per Leo Burnett i s'ha estrenat el 17 de 

novembre, tot i que, per començar a generar expectativa, dies abans es van llençar 

una sèrie de teasers. Pel que fa a la planificació de mitjans, la campanya nadalenca de 

McDonald's tindrà presència a la televisió, a les xarxes socials, als cinemes i als 
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mitjans digitals. A més, la cadena d'hamburgueses s'ha aliat amb Snapchat per crear 

una plataforma on els clients podran accedir escanejant un codi que es troba a les 

capses de menjar de la firma. A Snapchat, l'estratègia inclou diversos filtres i jocs. 

Amb aquesta nova campanya, pretenen repetir l’èxit que, segons Emily 

Somers, vicepresidenta de màrqueting de McDonald’s del Regne Unit, van tenir amb la 

de l’any anterior. 

McDonald’s celebra els 50 anys del Big Mac rendint tribut als que 
odien els canvis 

McDonald’s Bèlgica celebra, al costat dels quals 

anomena “Unchangers”, els 50 anys del seu BigMac en 

un espot conceptualitzat per TBWABrussels. Amb la 

campanya, la companyia vol rendir tribut a les persones 

que es resisteixen als canvis. L'espot comença amb un 

grup de surfistes corrent cap a la platja mentre una veu 

en off diu “Som els unchangers. Ens agraden les coses com són”. Després, apareix un 

home en una cadira en aquesta mateixa platja, veient com marxa el grup de surfistes. 

Com és massa mandrosa per unir-se a ells, només aixeca les cames perquè l'aigua 

passi per sota de la seva cadira.  

L'espot continua amb una sèrie de persones que diuen rotundament no als 

canvis, com una núvia dient “no” a l'altar, un home arreglant amb cinta aïllant un dels 

retrovisors del seu vell cotxe o un skater ja adult que es vesteix igual que quan era un 

adolescent.  

L'anunci acaba amb la veu en off posant èmfasi en com la recepta del Big Mac, 

com els “Unchangers”, s'ha mantingut intacta durant 50 anys. L'anunci està dirigit per 

Jeroen Mol, guanyador a Cannes, i es llançarà a les xarxes socials de la companyia, 

segons Thedrum.com. 
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L'aposta de McDonald's per la sostenibilitat: el 2025 tot el seu 
"packaging" es farà amb material reciclat 

La conscienciació sobre el medi ambient i la necessitat de cuidar l'entorn està 

cada vegada més instaurat a la ment de la societat i, en conseqüència, també en la de 

les empreses. De fet, ja són moltes les que han engegat noves mesures per contribuir 

a la sostenibilitat del planeta. Starbucks, per exemple, utilitza un 10% de material 

reciclat per a l'elaboració dels seus gots, mentre que el 40% del paper amb el qual 

Subway embolica els seus entrepans és també reciclat. 

 

 

Ara és McDonald's la que es suma a aquesta tendència anunciant els seus 

objectius de cara l'any 2025 quan la companyia pretén que tot el seu "packaging" 

procedeixi de "fonts renovables, reciclables o certificades". Així mateix, la cadena de 

menjar ràpid també busca instal·lar un sistema de reciclatge en tots els seus 

restaurants tenint en compte que, actualment, només el 10% d'ells ho fa. 

Encara que es tracta d'un pas més cap a la sostenibilitat, encara queda molt 

camí per recórrer fins a aconseguir un escenari ideal i és que, avui dia, dels gairebé 3 

milions d'ampolles de plàstic que es rebutgen, només el 30% són reciclades. 

Per a McDonald's aconseguir-ho no només dependrà de voluntat, sinó que és 

possible que hagi de canviar la composició dels seus gots i caixes, ja que alguns d'ells, 

el dia d'avui, no són reciclables encara que més del 50% del seu "packaging" 

procedeix de fonts reciclables, renovables o certificades. 

"Sabem que als nostres consumidors els preocupa el "packaging". És una 

qüestió mediambiental prioritària que creuen que hem d'abordar. Aquesta és part de la 
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nostra evolució per intentar fer una mica millor McDonald's", segons explica Francesca 

DeBiase, chief supply chain and sustainability officer de McDonald's, en declaracions a 

MarketingDirecto. 

Les trampes fiscals de McDonald's a Espanya o com desviar 140 
milions de beneficis a Luxemburg 

La pàgina web marquetingdirecto.com ens explica, a través d'un dels seus 

articles de la cadena de menjar ràpid, les irregularitats fiscals que s'han produït en els 

últims temps. 

Encara que a simple vista pugui semblar que Apple, Google i Amazon tenen 

poc o res a veure amb McDonald's la veritat és que totes comparteix una particular 

afició: caminar sobre la corda fluixa en el que al pagament d'impostos respecta. Totes 

aquestes companyies han estat a la lupa de les autoritats econòmiques, i no només 

del nostre país, sinó també de molts altres d'Europa acusats de desviar impostos a 

llocs amb majors beneficis fiscals com Irlanda o Luxemburg. 

Però sembla que no només el sector tecnològic peca d'avariciós: segons 

informacions de l'Economista, McDonald's ha desviat en els últims 3 anys 140 milions 

d'euros de beneficis obtinguts a Espanya a Luxemburg. Aquesta xifra es divideix en 

63,01 milions d'euros el 2014; 37,99 milions el 2015 i 38,01 milions el 2016. 

Com ho ha fet? A través de Mapel Spain, la matriu de Restaurants McDonald's, 

societat encarregada del mercat espanyol i que va traslladar totes les seves accions el 

2012 a Mcd Europe Holdings, la seu dels quals està ubicada a Luxemburg. Un any 

després, el 99,99% de les accions es van traslladar a Luxembourg McD Investments i 

el 0,01% restant va anar a parar a Golden Arches UK.  

La Comissió Europea ja va fer públic en 2015 

que McDonald's no ha complert les seves obligacions 

de pagament de l'impost de societats a Europa des 

de l'any 2009, donant bon compte que els 

equilibrismes fiscals de la cadena no només els fa a 

Espanya. Tot i això, la companyia ho nega 

assegurant que, des de 2011 a 2015, han pagat més 
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de 2.325 milions d'euros a la Unió Europea. 

A més, en un comunicat i arran d'aquestes informacions que han saltat a la 

llum, McDonald's es mostra taxativa afirmant que "la companyia, igual que les 

franquícies que operen aproximadament el 75% dels restaurants McDonald's a 

Europa, compleix amb les seves obligacions tributàries en tots els països en els quals 

opera". 

No obstant això, pel que fa al desviament de beneficis d'Espanya a Luxemburg 

o el possible canvi de seu al Regne Unit, després d'anunciar la Primera Ministra 

britànica la rebaixa de l'impost de societats del 20% al 17% el 2020, han preferit callar. 

El nen que tots portem dins: la nova campanya de la marca a Índia 

Tots els adults porten a un nen dins i deixar-ho sortir de tant en tant és el que 

vol aconseguir McDonald's amb una nova iniciativa llençada a principis d'aquest any 

en els seus restaurants a Índia. Es tracta d'una oferta per la qual es pot afegir una 

joguina a qualsevol menú, i no només al dirigit als més petits, per un petit augment de 

preu. 

Per donar a conèixer la novetat han 

volgut llançar una campanya creada per 

l'agència Leo Burnett, la qual explica la 

història de Sunil Chawla, una col·leccionista 

de joguines de la marca de 35 anys que pot 

presumir d'haver-se fet amb més de 300. I, tal 

com assegura, lluny d'avergonyir-se, li enorgulleix i assegura que seguirà buscant les 

joguines per tots els locals de McDonald's fins i tot quan tingui 70 anys. 

Amb l'objectiu de retre homenatge al nen interior de Chawla, la companyia va 

voler donar-li una sorpresa exhibint tota la seva col·lecció de joguines davant els seus 

amics i familiars. Sota el clam "És igual quant creixis, recorda que en el fons ets un 

nen", la marca anima als seus consumidors a fer-se amb les noves joguines de la 

cadena.  

"Des que el Happy Meal va arribar a Índia l'any 

1997, la seva popularitat ha anat en increment. Les 
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joguines que els nostres clients han col·leccionat recorden als moments feliços creats 

entorn del menjar. Volíem celebrar la connexió emocional que els nostres clients tenen 

amb la marca a través de les joguines del Happy Meal", explica Seema Arora Nambiar, 

sènior vicepresident, strategy, innovation and capability de McDonald's Índia, en 

declaracions a MarketingDirecto. 

McDonald's número 1 del rànquing d'anuncis més vistos de 
YouTube el passat novembre 

YouTube s'ha convertit en el millor aparador per a les marques. Són milions els 

usuaris que cada dia acudeixen a la plataforma de vídeos a la recerca d'entreteniment 

a la carta. És per això que es converteix en el millor termòmetre social de les 

campanyes. 

Com és habitual, YouTube ha donat a conèixer a final de cada mes quins han 

estat els anuncis més vistos. McDonald's, amb la seva promoció de la Lliga de la 

Justícia, va aconseguir estar al lloc més alt del rànquing durant el mes de novembre 

del 2017, passant per davant de grans marques que sempre solen estar a aquesta 

llista, com per exemple Vodafone o Garnier. 

 

"Els nostres formats publicitaris permeten impactar al públic d'una forma 

creativa i eficaç, però d'altra banda la plataforma en si permet generar contingut únic i 

original perquè les mateixes marques es converteixin en creadors de continguts i 

presentin els seus productes i serveis d'una forma diferent, oferint allò que els usuaris 

realment demanden. Un d'aquests exemples són els videotutorials", afirma Luis 

Marques Defoin, Brand Activation Lead per Google Espanya i Portugal, en 

declaracions a MarketingDirecto. 
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Bitmojis d'Snaptchat a la publicitat de McDonald's 

A principis de desembre, l'aplicació Snapchat 

va llançar els seus nous Bitmoji en realitat 

augmentada. McDonald's ha estat la primera marca 

a utilitzar aquesta eina per promocionar els seus 

cafès. Amb aquesta nova funció, els usuaris 

d'Snapchat poden crear un personatge virtual que 

els representi. El Bitmoji agafa un cafè de 

McDonald's i l'hi porta fins que desapareix de la pantalla. 

We Are Unlimited, l'agència que s'encarrega del màrqueting social, digital i 

retail de McDonald's als Estats Units, ha estat l'encarregada de crear aquest Bitmoji en 

realitat augmentada. Resolution Media i OMD també han participat en aquest projecte. 

Per crear aquest disseny de realitat augmentada, Toygar Bazarkaya, Chief Creative 

Officer de We Are Unlimited, he explicat que els empleats de l'agència han estat 

treballant braç a braç durant quatre setmanes amb l'equip d'Snapchat. Bazarkaya no 

ha volgut revelar quant ha costat. 

L'objectiu de McDonald's amb aquesta nova estratègia publicitària és, segons 

Bazarkaya, aconseguir que la cadena menjar ràpid estigui més involucrada en el 

màrqueting que es realitza durant els períodes de vacances. 

En aquest sentit, Morgan Flatyley, Chief màrqueting 

officer de McDonald's als Estats Units ha donat les següents 

explicacions a MarketingDirecto: "Sempre estem buscant 

noves maneres d'atreure els nostres consumidors. A mesura 

que la realitat augmentada continuï presentant oportunitats per 

innovar a través de creativitat, estarem encantats que les 

persones no només puguin expressar el seu amor pel nostre 

cafè, sinó que finalment puguin mostrar una versió digital de si 

mateixos amb una deliciosa tassa de McCafé". 

Encara que els Bitmoji amb realitat augmentada fa poc temps que estan a 

Snapchat, la plataforma ja havia permès a altres marques utilitzar la realitat 

augmentada per anunciar-se. Budweiser al setembre va llançar a la seva app una 

cervesa amb aquestes característiques. També Warner Brothers va llançar un cotxe 
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amb realitat augmentada a través d'Snapchat per anunciar la pel·lícula BladeRunner 

2049. 

McDonald's i ElTenedor es comprometen a ajudar a famílies amb 
nens hospitalitzats amb McHappy Day 

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del Nen, 

divendres 24 de novembre de 2017, tots els establiments de 

McDonald's tant a Espanya com a Andorra van celebrar el McHappy 

Day.  

Anualment, aquesta jornada solidària ajuda a recaptar diners 

amb les vendes de Big Macs per a Fundació Infantil Ronald McDonald. Aquesta 

organització s'encarrega de construir i mantenir les Cases Ronald McDonald, llars on 

s'allotgen famílies amb nens que reben tractament hospitalari de llarga durada fora de 

la seva residència habitual. 

En aquesta última edició, la cadena de fast-food ha volgut anar un pas més 

enllà i implicar en aquesta noble causa a tot el sector de restauració. Sota el lema 

"mengis on mengis, l'important és ajudar", McDonald's s'ha associat amb ElTenedor. 

D'aquesta manera, fins a l'1 de desembre, totes les persones que desitgessin 

contribuir a aquesta causa solidària van poder fer-ho a través dels més de 500 

restaurants (McDonald)'s a Espanya i en els restaurants adherits a la xarxa de 

ElTenedor. 

Per col·laborar a través dels establiments inscrits en ElTenedor, l'única cosa 

que necessari era fer una reserva en qualsevol d'aquests restaurants. En triar el menú 

dissenyat per a l'ocasió, es donava automàticament un 

euro a la fundació. 

Segons Mario Barbosa, president i Director 

General de McDonald's Espanya, l'objectiu d'aquesta 

associació ha estat ampliar la solidaritat: "Aquest any hem 

volgut fer encara més gran la nostra festa solidària 

implicant al sector de la restauració en aquesta bona 

causa gràcies a la col·laboració amb ElTenedor. És un dia 

molt especial en el qual tots els empleats de McDonald's 
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ens involucrem de manera directa per aconseguir que les Cases Ronald McDonald's 

puguin seguir mantenint a les famílies unides en un moment molt difícil per a elles", 

assegurava en declaracions a MarketingDirecto.  

Per la seva banda, Marcos Alves, CEO de ElTenedor, comentava que "estem 

molt contents de poder posar el nostre granet de sorra en aquesta campanya i 

col·laborar amb la Fundació RonaldMcDonald. Iniciatives com aquesta impulsen la 

gastronomia, l'acosten a tots els públics i a més per una molt bona causa. Esperem 

que sigui un autèntic èxit i que entre tots puguem ajudar a les famílies de la fundació". 

Tot el que es recapta cada any gràcies a McHappy Day, permet cobrir les 

necessitats completes en una Casa Ronald McDonald's, brindant suport a més de 150 

famílies a l'any. Actualment a Espanya hi ha quatre d'aquestes llars a Barcelona, 

Màlaga, València i Madrid. Cada dia, ajuda a 68 famílies. I, des que es va inaugurar la 

primera el 2002, han passat per aquestes cases més de 7.000 famílies de forma 

completament gratuïta. 

McDonald's ha utilitzat el màrqueting digital per augmentar la 
confiança del consumidor 

McDonald's ha decidit utilitzar totes les possibilitats que li ofereix Internet per 

afrontar els clàssics i greus problemes de la companyia. Un d'ells és la confiança del 

consumidor. Durant l'últim any, la cadena nord-americana de menjar ràpid ha 

augmentat la seva inversió digital en un 21% i ha obtingut com a resposta posterior un 

augment del 22% al ROI mitjà, segons Emily Somers, vicepresidenta de màrqueting i 

desenvolupament alimentari a Regne Unit. 

"L'oportunitat que ens brinda la publicitat digital és molt major que la d'altres 

formats publicitaris. El millor està a obtenir una comprensió molt més gran i profunda 

de les necessitats, actituds i comportaments dels nostres clients, perquè puguem ser 

més adaptables i àgils", ha explicat Emily Somers, en declaracions a MarketingDirecto.  

Però la tecnologia no ha portat només coses bones 

per a McDonald's. També han hagut d'afrontar problemes. 

Per exemple, la difusió d'informació errònia sobre la 

producció del seu menú. Aquest ja és un problema antic 

per a la cadena, però ara els consumidors han passat de 
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parlar entre ells a parlar a través de les xarxes. Tot això ha provocat que les marques 

com McDonald's hagin hagut de "sortir de la torre d'ivori" i enfrontar-se a l'assumpte 

per si mateixes. 

En particular, la companyia s'ha hagut d'enfrontar a una sèrie de notícies falses 

difoses a través de YouTube i Facebook sobre el seu menjar. Però, a través de la seva 

campanya de mitigació "Good to Know", que inclou escoltar les peticions socials i 

treballar amb influencers del món del vídeo digital, han aconseguit augmentar la 

confiança del consumidor. Segons la marca, aquesta ha augmentat en un 18% els 

últims dos anys. 

Un altre problema que McDonald's ha 

hagut d'afrontar és el remolí mediàtic entorn de 

les vagues de personal en els seus establiments 

de Regne Unit. Segons Somers, també és una 

àrea plena de "mites i desinformació". Encara que 

no ha explicat com afrontarà la marca aquests 

greus problemes, Somers ha expressat que "com a empresa, ens centrem sense 

descans a fer el correcte i ser transparents, per guanyar-nos la confiança". 
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4.  Hipòtesi 
A través de la informació que hem extret del marc teòric, dels documentals 

visualitzats i de la nostra pròpia experiència, hem apreciat algunes de les diverses 

estratègies de màrqueting que utilitza McDonald’s per incidir en el comportament dels 

consumidors. 
 

En primer lloc, creiem que el baix preu que ofereix McDonald’s pot ser un dels 

principals factors pel qual tanta gent consumeixen menjar ràpid. Les ofertes constants 

com el ‘McCombo’ o 2x1, la varietat de productes i la seva imatge “saludable”, 

segurament també aconsegueixin captar l’atenció de la gent. 

 

Pel que fa a la principal empresa competidora, Burger King, pensem que la 

varietat de productes que té McDonald’s pot ser un dels motius principals pels quals 

els consumidors prefereixin McDonald’s en comptes de Burger King. També les 

instal·lacions, ja que cada vegada més restaurants McDonald’s tenen zones 

reservades pels més petits. Hem pogut comprovar que han invertit milers d’euros per 

tal de millorar les seves instal·lacions i adaptar-se a les necessitats de cada lloc.  
 

Pel que fa a les tècniques de neuromàrqueting, estem convençuts que tot el 

que passa a McDonald’s està prèviament estudiat i té una raó de ser. La composició 

de colors, la distribució dels seus restaurants, les ofertes en moments puntuals, etc. 

Sense més informació de la que hem trobat a pàgines especialitzades, creiem que les 

tècniques de neuromàrqueting ajuden a l’empresa a influir sobre els seus clients sense 

que aquests ho sàpiguen, per tant, a priori ho considerem una tècnica que se situa fora 

de l’ètica. 

 

Quant al màrqueting de McDonald’s té un gran ventall d’estratègies per incidir 

en el comportament dels consumidors. Per exemple, a través del màrqueting 

d’experiència dóna a conèixer els seus productes i aconsegueix més clients, 

especialment gent jove. També, a través del màrqueting de guerrilla està present a tot 

arreu. Per exemple, el fet de relacionar-se amb esdeveniments com el Mundial de 

Brasil o Alianza amb  l’Equador fa que McDonald’s tingui més ressò i es doni a 

conèixer a través dels mitjans, xarxes, etc. Creiem que són campanyes, la majoria 

d’elles, molt potents i que arriben molt al públic. De fet, fan campanyes de totes mena i 

cadascuna està dedicada a un target concret. Per tant, creiem que la majoria de gent 
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es pot sentir identificada amb les seves campanyes i, com a conseqüència, poden ser 

persuadides. 

D’altra banda, creiem el fet d’adaptar els seus productes a cada país pot 

provocar que la imatge de l’empresa millori i augmentin les vendes. Per exemple a Vic, 

i a tot Catalunya, han adaptat els esmorzars amb pa amb tomàquet. També, l’App de 

McDonald’s creiem que la utilitzen la majoria de clients joves de la marca, i és un altre 

element que pot tenir incidència en el comportament dels consumidors, ja que a través 

del seu màrqueting directe s’assabenten de les noves promocions i dels nous 

productes. 

 

Per últim, pensem que el servei ‘McAuto’ 24 hores i el servei a domicili d’alguns 

dels establiments, li donen un valor afegit a la marca i seran dos dels serveis més ben 

valorats pels clients. 
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5. Metodologia 
La nostra investigació és un estudi de cas. Segons s’explica a un article de 

ersilia.org, es tracta d’estudis que “s’engloben dintre d’aquesta àmplia categoria tots 

aquells projectes orientats d’una manera o altra a l’estudi de particularitats 

significatives. No van dirigits a l’estudi de grans mostres de població, sinó a la 

descoberta i comprensió del significat d’un cas particular -ja es tracti de casos 

biogràfics o de grups, fenòmens o institucions socials- justament en allò que pugui 

tenir de singularment rellevant. L’estudi de casos particulars es proposa obtenir un 

coneixement de l’objecte d’estudi en la seva singularitat i en el seu propi context 

natural, sense que es puguin establir uns límits precisos i a priori entre el fenomen 

estudiat i el seu context”. 

 

L’àrea geogràfica de la nostra investigació es limita a la població de Vic, 

concretament el nostre objecte d’estudi és la gent que es troba entre la franja d’edat de 

18 a 30 anys. 

 

Mostres de les entrevistes 

La mostra compta amb un total de 13 entrevistes dividides en 5 blocs 

diferenciats: publicitat, màrqueting, neuromàrqueting, consumidors i propietari de 

franquícies McDonald’s. 

• Publicitat: hem entrevistat a tres experts en l’àmbit de la 

publicitat. Hem fet dues entrevistes amb les mateixes preguntes i, l’altre, amb 

preguntes diferents. Els entrevistats són: Agustí Pey, Alfonso Freire i Fernando 

Marugán. 

• Màrqueting: hem entrevistat a tres experts en l’àmbit de la 

publicitat. Hem fet tres entrevistes on les preguntes han anat en la mateixa 

línia, tot i que algunes varien depenent de la resposta que ens donaven. Els 

entrevistats són: Mando de Paoli, Francesc Vidal i Daniel Ríos. 

• Neuromàrqueting: hem entrevistat a quatre experts en aquest 

àmbit que es troba dins del màrqueting. Hem cregut que era un dels temes més 

interessants i dels més desconeguts, per tant, hem volgut aprofundir-hi més per 

tal de poder contrastar millor les respostes. Les quatre entrevistes tenen les 

mateixes preguntes per tal de poder comparar millor les respostes d’un àmbit 

on hi ha moltes maneres diferents de veure’l i que crea moltes discrepàncies 
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dins dels mateixos professionals. Els entrevistats són: Xavier Borràs, José 

Ruiz, Lídia Grivé i Silvia Guinart. 

• Consumidors: hem entrevistat a dos consumidors universitaris 

de la marca, un noi i una noia, per tal de buscar si hi ha gaires diferències entre 

sexes a l’hora de consumir McDonald’s. Les dues entrevistes consten de les 

mateixes preguntes. Els dos entrevistats són: Mireia Ventura i Lluís Mores. 

• Propietari de McDonald’s: hem entrevistat a Joan Ramon 

Cazorla, el propietari de dos restaurants de la franquícia, un a Vic i l’altre a 

Manresa. 

 

Totes aquestes entrevistes s’han realitzat entre el 2 de març del 2017 i el 12 de 

febrer del 2018. La majoria d’elles s’han fet per telèfon i, en algun cas, a través de 

correu electrònic. Totes elles són de preguntes obertes i tenen entre 7 i 13 preguntes. 
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6. Entrevistes 
6.1 Expert amb neuromàrqueting: Xavier 

Borràs 

Xavier Borràs, gerent d’altavisibilitat, especialista en neuromàrqueting i 

especialista en formació, coaching i assessorament d’equips de Retail. 

1) Un estudi de neuromàrqueting sempre és fiable o també es 

pot equivocar? Quin és el marge d’error? 

Es pot equivocar i molt. Són estudis qualitatius, i com a tal, tenen interpretació 

científica, però sobretot depèn de si s’ha triat bé el focus que s’ha d’analitzar. 

Si el neuromàrqueting el que vol és estudiar el coneixement del cervell en un 

entorn de compres o en una decisió comercial, ja és de per si erràtic, ja que el cervell 

és imperfecte i no entén si està comprant o què està fent. De totes maneres, el que 

obtens amb aquests estudis és una informació que t’ajuda i que et permet avançar, 

però el cervell de la persona té altres preocupacions tant endògenes com exògenes i 

en el moment de la compra hi ha molts factors que hi poden influir. 

Al cap i a la fi, el neuromàrqueting és un complement que ajuda a entendre una 

mica més el comportament i la natura del cervell humà a l’hora de prendre certes 

decisions, però que no és millor que altres metodologies. A mi m’ha ajudat a entendre 

com vendre un nou producte o a quin llenguatge concret haig d’utilitzar per arribar a un 

determinat perfil d’una persona per sentir-se ella més reconeguda. 

2) Tothom pot arribar a ser persuadit a través del 

neuromàrqueting?, és a dir, una persona amb les idees molt definides 

o una personalitat molt forta també pot canviar la seva opinió gràcies 
a aquesta tècnica? 

Jo no crec en la persuasió. Jo mai treballaré amb una marca que intenti 

persuadir d'una manera no conscient a un client. 

La mateixa expressió 'neuromàrqueting' fa ús del neuromàrqueting. La suma 

'neuro' més 'màrqueting' atrau brutalment a moltíssima gent que es dedica al món de 

l'empresa. L'expressió en si no ha d'anar al territori de la manipulació, sinó cap a 

l'evolució del màrqueting que és la ciència més interessant que hi ha al món dels 

negocis. 
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3) Sobre quin tipus de públic té més incidència el  

Persones que tenen debilitats concretes en l'àmbit psicològic i desequilibris 

patològics, funcionals, orgànics, anímics, etc., suposo que són més sensibles a 

qualsevol missatge de neuromàrqueting. Qualsevol missatge que et generi un plaer 

immediat i que, a més, tingui un espai temporal curt és molt difícil de controlar si la 

persona no té un treball equilibrat des del punt de vista de consciència de les coses o 

fins al punt que pot tenir un problema greu en l'àmbit conductual que ve donava per 

qüestions psicològiques i orgàniques.  

4) Moltes empreses utilitzen el neuromàrqueting però 
no ho volen reconèixer. Per què creu que passa? 

No comparteixo el fet que les empreses no ho vulguin reconèixer. Nosaltres no 

tenim com a client final el consumidor, sinó empreses que es dediquen a distribuir 

productes, o que tenen cadenes de botigues, etc. A aquests clients nosaltres els 

assessorem sempre amb orgull, per tot el que podem aportar i pels beneficis que els 

ajuden a arribar molt millor al seu client des del punt de vista de fidelització i 

d’experiència concreta en cada acte de compra. 

Aquests que no ho volen reconèixer és perquè l’utilitzen com una eina secreta i 

competitiva per tal que no se’ls avanci ningú, i no diuen res per si aquesta persuasió 

fregués els límits de la manipulació. Jo sempre aposto per empreses obertes. 

5) És ètic estudiar el cervell dels consumidors per 

influir en el seu subconscient i augmentar així les vendes? On diria 

vostè que està aquesta línia que separa el que és ètic del que no ho 
és? 

A mi un professor em va dir fa molts anys: "Si tu et compres un ganivet, et 

servirà per tallar una poma, per anar a caçar si et quedes tirat a la muntanya i has de 

decidir si morir de gana o no, o per matar a una persona i en aquest cas serà un 

homicidi de primer grau. Tu decideixes el que fas amb aquest aparell". 

El neuromàrqueting vindria a ser aquest ganivet, però sempre partint de la base 

que no és una eina tan perillosa. Per molt bo que siguis sempre et pots equivocar 

encara que la teva intenció sigui manipular. 
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Se sap que la publicitat subliminar entra al teu cervell abans que tu entris en 

consciència, hi ha experiments de fa molts anys que ho demostraven i, ara, el 

neuromàrqueting ho confirma. 

Si s'utilitza la informació que s'extreu per manipular, per mi no és ètic. Ara bé, 
jo em dedico a tenir clients, no a vendre'ls-hi productes. Per tant, si aquesta informació 
la fem servir d'una manera adequada per donar-li un servei al client, en cap cas no es 
podrà considerar que no sigui ètic.  

6) Creu que el fet que els restaurants McDonald’s 

sempre estiguin tan nets i que facin una olor molt característica és 
casualitat o també és part de l’estratègia? 

En aquest cas, més que neuromàrqueting, formaria part del màrqueting 

sensorial. Es coneix que com més coses expressis sota un 'missatge paraigües', més 

impacte estàs aconseguint en el moment experiència i plaer del teu client. D'aquesta 

manera el client està més a gust i, probablement, compra més i si hi està més estona 

també. Si s'explica al client que hi ha un nivell de satisfacció òptim que busca 

l'empresa i ell no hi ha problema. Al cap i a la fi, és una decisió voluntària. 

De tot el que capten els sentits, es transmet un tant per cent molt petit de les 

coses que passen fora que ens puguin interessar. Fonamentalment, allò que passa és 

perquè pot ser quelcom perillós o que amenaci la nostra supervivència des del punt de 

vista ancestral. Les marques que aconsegueixen perforar a aquest petit percentatge 

tenen més impacte. Un cop s'ha aconseguit aquest impacte, si el poden transformar en 

suggestió de reforç a l'hora de crear un ambient que creï satisfacció, fa que es creï 

major vincle amb l'experiència i amb la marca i tindran més èxit que altres empreses.  

7) Creu que el neuromàrqueting fa que ens oblidem de 
que el menjar de McDonald’s no és sa i en seguim consumint? 

Segurament sí. Però no deixa de ser la meva opinió. A mi el neuromàrqueting 

m'ha ajudat, però mai m'ha donat cap estratègia de manipulació. Per mi el màrqueting 

no és manipulació i el neuromàrqueting ho és mil vegades menys. Ha d'ajudar a 

satisfer una necessitat entre productor i consumidor, però sempre amb la intenció de 

generar un equilibri a llarg termini on ambdues parts estan decidint operar en un 

intercanvi econòmic concret. 

El circuit del plaer està molt estudiat i es coneix i la recompensa i la injecció de 

dopamina i tot el que genera aquest espai de no control i de "súper" excitació sempre 
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es produeix amb un missatge determinat. Aquest focalitza l'atenció en el nucli a 

convens, que seria com el punt de compra, que engega aquesta necessitat imparable 

de compra. Tot i això, aquesta acció la fa qualsevol marca que vulgui activar aquest 

moment concret. 

8) Es coneix que les amanides que ven McDonald's 

tenen una gran quantitat de sucre. Considera que això és part del 

neuromàrqueting? Pel fet que estem enganyant al nostre cervell fent-li 
creure que és una cosa sana quan és tot el contrari. 

Si un dentífric no fes l'espuma que fa quan et rentes les dents, no generaria 

l'espai mental que fa que pensis que t'estàs rentant les dents perquè et quedin més 

blanques i boniques. Però l'efecte final és el mateix, faci o no l'espuma. 

Tot això no deixen de ser ancoratges visuals i olfactius que li diuen al cervell 

del client el que no fa el mateix producte i que necessita per acreditar el benefici 

d'aquest. 

Pel que fa al tema de les amanides, tot el que generi un major espai de plaer 

que estàs obtenint gràcies al sucre és absolutament additiu. Crec que no estan 

complint amb el missatge que estan venent. 

Tot i això, jo diria que li estem donant massa protagonisme al neuromàrqueting 

i hauríem de parlar d'un àmbit més ampli. A través d'aquesta tècnica el que es fa és 

investigar, però no només amb la intenció de danyar la conducta o la voluntat de les 

persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de Fi de Grau 

58 

	

6.2 Expert amb neuromàrqueting: José Ruiz 

José Ruiz, especialista en màrqueting i investigador de neuromàrqueting. 

1) ¿Un estudio de neuromarketing es siempre fiable o 
también se puede equivocar? ¿Cuál es el margen de error? 

No existe estudio cien por cien fiable. El neuromarketing nace precisamente 

porque pone sobre la mesa datos que aumentan la fiabilidad de los estudios, pero 

nunca al cien por cien. Un estudio de neuromarketing complementando a uno sin él 

aumenta entre un treinta y un cuarenta por cien su efectividad (dependiendo del 

estudio, herramienta y metodología). 

2) ¿Todo el mundo puede llegar a ser persuadido a 

través del neuromarketing? Es decir, una persona con las ideas muy 

definidas o una personalidad muy fuerte ¿puede cambiar su opinión 
gracias a esta técnica? 

No se puede hacer que alguien compre lo que no quiere con neuromarketing o 

sin él. Es más, ni se puede hacer ni se podrá. El neuromarketing nace para medir 

aspectos que sin usar las herramientas propias de esta disciplina no se pueden medir. 

Se puede estimar una emoción, pero sin neuromarketing no se puede medir. Tú 

puedes decir si estás alegre o no, pero tu alegría ¿es más grande o menos que la 

mía? No podemos saberlo, podemos imaginarlo, pero no saberlo. Con neuromarketing 

podemos “medir” tu alegría y la mía de forma objetiva y por tanto compararlas. Para 

eso sirve el neuromarketing, no para obligar a alguien a comprar algo que no quiere. 

3) ¿Sobre qué tipo de público tiene más incidencia el 

neuromarketing? 

No hay un target específico. 

Muchas empresas utilizan el neuromarketing pero les cuesta mucho 

reconocerlo. ¿Por qué cree usted que esto sucede? 

Porque como todo lo desconocido está rodeado de inexactitudes. El hombre 

primitivo se asustaba cuando veía fuego y pensaba que era algo sobrenatural. Hoy 

todo el mundo conoce qué es el fuego e incluso tenemos herramientas para 

encenderlo cuando lo necesitemos. Con el neuromarketing pasa igual, mucha gente 
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piensa que sirve para algo que realmente no puede hacerse (obligar a comprar) y por 

eso algunas de las empresas que lo usan prefieren no decirlo. 

4) ¿Es ético estudiar el cerebro de los consumidores 

para influir en su subconsciente y aumentar así sus ventas? ¿Dónde 
cree que está esta línea que separa lo que es ético de lo que no lo es? 

No se puede influir en el subconsciente de las personas para obligarlas a 

comprar es físicamente imposible. Si fuese posible no sería ético, pero no es posible 

hacerlo. No es que no hayamos descubierto cómo hacerlo, es que no se puede, así de 

sencillo. 

Cualquier tipo de manipulación no es ética, pero insisto, el neuromarketing ni 

nació para eso ni siquiera puede hacerse. Es un mito como otros tantos. 

5) ¿Cree que el hecho que los restaurantes McDonald’s 

siempre estén tan limpios y tengan un olor tan característico es 
casualidad o también es parte de su estrategia? 

No he participado nunca en esta empresa, pero en las marcas hay muy poco 

casual, muchas otras usan el desorden para evocar ciertas sensaciones en el 

consumidor. Pero tengamos en cuenta que eso no es neuromarketing, eso es 

marketing del de toda la vida. Sería neuromarketing si usamos herramientas que 

vienen del mundo de las neurociencias para medir la emoción que percibe el 

consumidor cuando ve el orden o el desorden, pero lo que lleva a una marca a usar 

una estrategia u otra es parte de la estrategia de branding de la empresa. 

6) ¿El neuromarketing hace que nos olvidemos que la 
comida del McDonald’s no es saludable y sigamos consumiéndola? 

No, el que va a McDonald’s sabe qué tipo de comida se vende dentro. Y el 

neuromarketing, además, no hace que recordemos u olvidemos nada, solo mide 

emociones. 

7) Se sabe que las ensaladas que vende McDonald’s 

contienen una gran cantidad de azúcar. ¿Considera que esto es parte 

del neuromarketing? Por el hecho que estamos engañando a nuestro 

cerebro haciéndole creer que es una cosa sana cuando es todo lo 
contrario. 
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No, ningún estudio de neuromarketing concluye que haya que echar uno u otro 

ingrediente en un alimento. Solo mide lo que siente el consumidor cuando lo ve y en 

algunos casos cuando lo toma. 
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6.3 Experta amb neuromàrqueting: Lídia 
Grivé 

Lídia Grivé, psicòloga i especialista en neuromàrqueting. 

1) ¿Un estudio de neuromarketing es siempre fiable o también 

se puede equivocar? ¿Cuál es el margen de error? 

Un estudio de Neuromarketing te puede dar datos “palpables”, esto aporta 

mucha objetividad en sus resultados. Por ejemplo, si se hace un análisis con 

herramientas de eye tracking sabes del cierto que las personas se centran en eso u lo 

otro. Por otro lado, la codificación de las emociones que experimentan durante la 

exposición de ciertas imágenes también es muy objetivo. Obviamente no todo el 

mundo experimenta de igual modo una emoción, pero la neurociencia no acostumbra 

a fallar.  

2) ¿Cualquier persona puede ser “persuadida” a través del 

neuromarketing? Es decir, una persona con las ideas muy definidas y una 

personalidad muy fuerte, ¿puede cambiar su opinión gracias a esta 

técnica? 

No se trata de una técnica para que las personas modifiquen su pensamiento, 

se trata de despertar sus sentidos y despertar necesidades, pero no modificando su 

manera de pensar. Si alguien no quiere comprar un billete de avión porque se niega a 

volar, no se le “lavará” el cerebro para que lo haga. En cambio, si alguien no tiene 

interés en comprar un billete de avión, pero existe un familiar en el otro lado del mundo 

al que hace tiempo que no ve, o incluso no existe esta necesidad, pero no tiene ningún 

problema en volar, sí que se puede despertar ese interés de algún modo o crear una 

necesidad y que termine comprando el billete.  

3) ¿Un consumidor de McDonald’s es plenamente consciente o 

está delimitado por diferentes factores? 

No, la gracia del Neuromarketing y de las experiencias sensoriales es que se 

realizan desde el inconsciente, los diferentes imputs conectan con nuestro cerebro 

primitivo y nosotros no somos conscientes de que los olores nos van directamente a la 

memoria, que el no haber camareros hace que nos sirvamos directamente nosotros y 

que está todo preparado para que nos marchemos en 20 minutos.  

4) ¿Qué técnicas de neuromarketing cree que nunca olvida 

McDonald’s en sus campañas? 
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Usar personas, usar la Felicidad, alegría, socialización en sus spots… La 

manera la que hacen las ofertas… 4x2 

5) ¿En qué tipo de público tiene más influencia el 

neuoromarketing? 

 En todo, todos sentimos y nos emocionamos, dependiendo del target atacaras 

unos sentidos y sentimientos u otros, pero toda persona puede ser estudiada o 

estimulada desde el Neuromarketing.  

 

6) Muchas empresas utilizan el neuromarkerting, pero no lo 

quieren reconocer. ¿A que es debido? 

A los prejuicios, se cree que el neuromarketing puede hacer que manipulemos 

o cambiemos mentes y no es así. Hay mucha mala prensa al respecto y eso asusta. 

 

7) ¿Es ético estudiar el celebro del consumidor para influir en 

su subconsciente y así aumentar sus vendas? ¿Dónde cree que está la 

línea de lo ético de lo que no lo es? 

Se trata hacer que las personas tengan aquello que es más a fin a sus gustos e 

intereses, no se trata de manipular. Si se estudian los cerebros es para que podamos 

hacer campañas que encajen con ese tipo de personas porque nuestros productos 

están dirigidos a ellos, no para forzar nada. Además, más allá de las acciones que se 

hagan no se trata de técnicas infalibles y las personas que creemos que encajaran 

pueden no comprar nuestros productos.  

 

El límite está en el engaño, si se usa el Neuromarketing para vender un 

producto que en realidad no es como se anuncia está mal. Y eso contribuye la mala 

reputación del Neuromarketing.  

8) ¿Cree que el hecho de que los restaurantes McDonald’s 

siempre estén tan limpios y que hagan un olor muy característico es 

casualidad o también es parte de la estrategia? 

Obviamente es estrategia, pero a nadie le molestará que un sito este limpio y 

huela bien, ¿no? La imagen entra por los ojos y cuenta, y el olor conecta directamente 

con nuestra memoria y eso nos influye mucho.  
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9) ¿Cree que el neuromarketing ayuda a que nos olvidemos de 

que la comida de McDonald’s no es saludable y que sigamos 

consumiéndola?  

No, pero no prestamos atención a los perjuicios de las cosas cuando las 

queremos. Es decir, si como chocoalte no pienso en que me voy a engrodar cuando 

me lo estoy comiendo, si fumo no pienso en el cáncer cuando fumo y si como Mcpollo 

tampoco pienso en lo malo que será para mi organismo.  

Además, no solemos visualizar los daños a largo plazo porque tenemos la falsa 

idea de que somos invencibles y creemos que a nosotros no nos perjudicara porque 

“somos especiales”.  

10) Se conoce que las ensaladas de McDonald’s llevan una 

cantidad de azúcar. ¿Considera usted que es una técnica de 

neuromarketing por el hecho de venderlas como un producto saludable, 

pero en realidad siendo lo contrario?  
No, esto lo considero un engaño.  
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6.4 Experta amb neuromàrqueting: Silvia 
Guinart 

Sílvia Guinart, formadora i consultora de neuromàrqueting, pnl i gestió 

emocional. 

1) ¿Un estudio de neuromarketing es siempre fiable o también 

se puede equivocar? ¿Cuál es el margen de error? 

La mayor parte del comportamiento del ser humano es inconsciente, es decir, 

una persona des de que se levanta hasta que se va a dormir, el 95% de todo lo que va 

a hacer es inconsciente. La ciencia ha demostrado que no sabemos porqué hacemos 

lo que hacemos. 

Lo que hace el neuromárqueting es estudiar ese comportamiento inconsciente. 

Por lo tanto, esta técnica sí que puede hacer cambiar de opinión a cualquiera, porqué 

a la capacidad de pensar, de razonar y la lógica humana, es la parte del cerebro que 

se llama neocórtex, y solo es un 5% de este comportamiento. Es decir, el neocórtex 

ocupa mucho espacio en el cerebro, pero se utiliza muy poco. De esta manera, por 

mucho que una persona utilice la lógica, como el neuromárqueting trabaja con la parte 

inconsciente, que es la que manda, sirve para cualquier persona. Y es por eso que 

cuando tienes un producto o un servicio de calidad, esta técnica te ayuda a llegar 

mejor a las personas. 

2) ¿Cualquier persona puede ser “persuadida” a través del 

neuromarketing? Es decir, una persona con las ideas muy definidas y una 

personalidad muy fuerte, ¿puede cambiar su opinión gracias a esta 

técnica? 

Un consumidor que va a McDonald’s, sigue actuando de forma inconsciente. 

Puede tener mucha información sobre la empresa, pero cuando hay comida de por 

medio, el cerebro está programado para comer. Es más, está programado para que te 

gusten cosas que incluso pueden ser malas para la salud, como grasas, azúcares, etc. 

Una persona que va a McDonald’s va porqué tiene hambre, porqué es una comida que 

recompensa y que al cerebro le encanta y, dentro de eso, pueden usar unas técnicas u 

otras. Una persona te puede argumentar que va ahí porqué le gusta la comida o 

porqué es barato, pero, como comentábamos antes, lo que dice una persona solo es 

un 5% de lo que piensa el cerebro. 
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3) ¿Un consumidor de McDonald’s es plenamente consciente o 

está delimitado por diferentes factores? 

Usan bastante el olor, igual que Burger King. Muchas veces, y no solo en 

McDonald’s, cuando hay productos de este tipo usan ambientadores con carne a la 

brasa, como si se estuviera asando. De esta forma, cuando una persona entra a un 

establecimiento se intensifica el aroma y, de esta manera, el cerebro va directo ahí. 

Además, McDonald’s está cambiando el diseño y diferentes cosas. Pero sobretodo, 

destaco el aroma. 

4) ¿Qué técnicas de neuromarketing cree que nunca olvida 
McDonald’s en sus campañas? 

Sirve para cualquier persona. Evidentemente para un bebé no, pero para una 

persona adulta sirve. Otra cosa es que hay sectores que ya son más emocionales que 

otros. Por ejemplo, hay estudios sobre Apple que han demostrado que los fans de la 

marca, cuando piensan y interactúan con la marca se activan áreas parecidas en el 

cerebro a un fanático religioso. Pero en general, si hay un estudio bien echo te puede 

ayudar a vender cualquier cosa. 

5) ¿En qué tipo de público tiene más influencia el 

neuoromarketing? 

A día de hoy el neuromárqueting es la disciplina más eficaz del mundo para 

vender porqué es científica y no le preguntas a la persona, sino que utilizas máquinas 

para ver cómo la persona reacciona a diferentes estímulos. 

Hay muchas empresas que lo dicen abiertamente y, yo misma, hago muchos 

cursos y la gente está encantada. Pero hay empresas que no lo quieren reconocer 

porqué hay una fina línea entre lo que se considera ético y no ético en 

neuromárqueting. Por ese motivo, hay empresas que consideran que, si anuncian 

abiertamente que usan esta técnica, los consumidores van a pensar que les están 

lavando el cerebro. Y es por eso que estas empresas hace años que lo utiliza, pero no 

lo dicen porqué consideran que no dan buena imagen, o que los consumidores van a 

reaccionar de forma negativa. 

Pese a eso, hay muchas otras que te lo dirán, que enseñan campañas que han 

hecho de publicidad en televisión con esta técnica. Además, como cada vez se está 

poniendo el tema más profesional y se está viendo que se respeta a los consumidores 

y hay más ética, creo que cada vez se irán abriendo más. 
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6) Muchas empresas utilizan el neuromarkerting, pero no lo 

quieren reconocer. ¿A que es debido? 

Creo con total seguridad que, si un producto es bueno, el neuromárqueting te 

ayuda a llegar a más personas, por lo tanto, es un bien para el mundo. La ética está 

en que, si el producto tiene mala calidad o quiere vender mucho, pero hay algo 

negativo – ya sea de la forma en que la empresa trata a sus trabajadores, o cualquier 

otra cosa-, ya es de sentido común: primero tienes que solucionar el tema de la 

empresa y luego usar el neuromárqueting cuando el problema esté solucionado. 

 

Hay comités de ética, donde se están creando figuras que analizan todo esto. 

Por ejemplo, cuesta más entender que se hacen estudios con embarazadas y se ha 

visto que, cuando le das un caramelo a una embarazada, cuando el bebé nazca le va 

a gustar más ese caramelo. Eso se produce porqué, normalmente, el embarazo es un 

momento feliz para la madre y está en un estado anímico de alegría y positivo, toma el 

caramelo –se dice caramelo, pero puede ser cualquier otra cosa- y al niño le va a 

gustar más ese caramelo. Eso se tiene que vigilar mucho perqué ya estamos 

fomentando el consumo de productos antes de que el niño nazca. 

 

Para mi, en conclusión, la ética está en que si un producto es bueno vamos a 

ayudar a que llegué a muchas más personas en el mundo. 

 

7) ¿Es ético estudiar el celebro del consumidor para influir en 

su subconsciente y así aumentar sus vendas? ¿Dónde cree que está la 

línea de lo ético de lo que no lo es? 

Una marca como McDonald’s lo tiene prácticamente todo estudiado y tiene una 

estrategia muy bien definida. El color de las sillas, del diseño en general, como te 

tienen que saludar, etc., está definido, pero a medida que vayan saliendo estudios y 

nuevas tendencias en el mercado, se van a ir adaptando y todo esto va a ir 

cambiando. 

8) ¿Cree que el hecho de que los restaurantes McDonald’s 

siempre estén tan limpios y que hagan un olor muy característico es 

casualidad o también es parte de la estrategia? 

Una persona que va a McDonald’s sabe que la comida no es buena para la 

salud. Lo sabe de forma racional, pero repito, la parte racional del cerebro es sólo el 

5% del comportamiento. Como manda la otra parte, el cerebro más impulsivo, el 
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cerebro emocional, tu sabes que eso no te conviene, pero lo sigues haciendo. Es lo 

mismo que cuando alguien se pone a hacer dieta y se acaba comiendo un trozo de 

chocolate o cualquier otra cosa. 

 

Y es por eso que el neuromárqueting no ayuda a que te olvides que la comida 

no es saludable, porqué la gente que va lo sabe. 

 

9) ¿Cree que el neuromarketing ayuda a que nos olvidemos de 

que la comida de McDonald’s no es saludable y que sigamos 

consumiéndola?  

McDonald’s empezó con las ensaladas por la tendencia mundial que nos 

teníamos que cuidar más. Es una estrategia para limpiar un poco la marca diciendo 

que venden hamburguesas, pero que también tienen cosas saludables como las 

ensaladas. Seguramente irán lanzando algún producto más y harán alguna estrategia 

de este estilo, pero la gente va al McDonald’s por las hamburguesas. Si las 

hamburguesas llevan azúcar es para que sepan mejor y para que la gente las 

consuma en cierta medida. 

 

En resumen, es más una cuestión de estar al día y de adaptarse al público que 

le puedan gustar las ensaladas. Pero está claro que no las tienen como producto 

estrella, eso lo son las hamburguesas. Además, todo lo que se come con las manos 

sabe mejor. Esa es una de las grandes tendencias, incluso a nivel de restauración de 

estrellas Michelin. 

 

10) Se conoce que las ensaladas de McDonald’s llevan una 

cantidad de azúcar. ¿Considera usted que es una técnica de 

neuromarketing por el hecho de venderlas como un producto saludable, 

pero en realidad siendo lo contrario?  
No, en mi opinión eso es publicidad engañosa.  
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6.5 Noi consumidor de McDonald’s: Lluís 
Mores Albero 

Lluís Mores, estudiant d’Enginyeria Mecànica. 

1) Com definiries el menjar de McDonald’s? 

És, segurament, el tipus de menjar ràpid més famós i que més es consumeix. 

Jo no he trobat mai un producte que no m'agradi, per tant, crec que hi ha una gran 

feina al darrere per aconseguir que tots els seus productes siguin agradables pels 

paladars. Moltes vegades em ve McDonald's al cap i m'entren moltes ganes d'anar a 

algun dels seus establiments per consumir algun dels seus productes. 

2) Diversos experts afirmen que el menjar que ofereix 

l’empresa McDonald’s és ‘poc saludable’. Tot així, milers de joves 

consumeixen menjar ràpid provinent de McDonald’s amb freqüència. 

Quina és la raó per la qual consumiu aquest menjar malgrat ser ‘poc 
saludable’? 

Jo crec que tots som conscients que no és gaire bo per la salut, però és com 

tot, mentre no se'n faci un abús no ha de suposar cap problema. Tot i això, moltes 

vegades m'he sentit malament perquè he menjat més del que tenia previst. 

3) Consideres que McDonald’s és un establiment 
econòmic? 

Depèn el que consumeixis. Hi ha una gran varietat d'oferta: tens l'opció d'agafar 

menús o bé productes individuals que molts d'ells costen 1 €. Els menús solen estar 

entre 6 € i 10 €, per tant, costa com un menú a molts restaurants. Si consumeixes 

productes de 1€ surt molt més a compte, ja que amb 3 €, aproximadament, es pot fer 

un àpat. 

4) Per què McDonald’s en comptes de Burger King? 

És una pregunta que jo m’he fet un munt de vegades. Sempre que he pogut 

triar he optat per l’opció de McDoanld’s, però no sé el motiu. En realitat els dos tots 

dos ofereixen productes força semblants i m’agraden els dos. Jo diria que és un tema 

de costum. 

 



Treball de Fi de Grau 

69 

	

5) Com definiries la relació qualitat-preu que ofereix 
l’empresa McDonald’s? 

Si parlem de qualitat-preu, personalment n'estic satisfet, ja que, com he 

comentat abans, jo tendeixo a consumir productes de 1 €, per tant, em surt molt 

econòmic. Ara bé, el tema de menús ho trobo car pel tipus de producte que ofereixen. 

De fet, com passa a molts restaurant, un dels productes més cars és la beguda. 

6) Actualment, McDonald’s ha creat un servei 

personalitzat al client com és el fet que et serveixi el menjar a taula. 
Creus que és un fet positiu? 

Tot el que sigui un valor afegit i innovar és positiu. Tot i això, no crec que 

d'aquesta manera atreguin algun tipus de consumidor només per aquest fet, ja que al 

cap i la fi no tardes més de 2 o 3 minuts entre que demanes i et serveixen. Jo 

considero que aquest servei tan ràpid els fa guanyar molt. 

7) Com valoraries el servei que ofereix McDonald’s? 

El servei considero que és molt bo. Vagis al restaurant que vagis, tots fan bona 

olor i sempre veus algun empleat fregant el terra, netejant les taules o buidant les 

papereres. Salta a la vista que donen molta importància al fet de mantenir nets els 

establiments. Un altre aspecte que destaco és que els lavabos sempre estan nets i fan 

bona olor. És molt desagradable quan vas a un restaurant i trobes els lavabos en mal 

estat. 

8) Creus que la rapidesa és un factor important per 
atraure més clients? 

Crec que és fonamental i és un dels seus trets més característics. Segurament 

si tardessin gaire a servir-te molta gent deixaria d'anar-hi perquè a ningú li agrada 

esperar, i menys de peu. A més, molts consumidors hi van per menjar alguna cosa 

ràpida perquè tenen poc temps. Si els hi fessin esperar, hi deixarien d'anar. 

9) Com definiries la publicitat de McDonald’s? 

Fan una gran feina perquè te la trobes a tot arreu. A més, tinc entès que és una 

de les més efectives i que arriba a un públic més ampli. 

10) Quina creus que és la teva motivació a l’hora de 

consumir menjar de McDonald’s? 
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En el meu cas, sobretot, la rapidesa. Quan vaig a aquest restaurant el que 

busco és un servei ràpid perquè tinc pressa i no tinc temps per anar a un restaurant on 

necessiti una hora per dinar. Evidentment, també perquè m’agrada el producte que 

serveixen, si no ja podria ser molt ràpid que no hi aniria. 
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6.6 Noia consumidora de McDonald’s: Mireia 
Ventura Alzina 

Mireia Ventura, estudiant d’Estadística. 

1) Com definiries el menjar de McDonald’s? 

El menjar de McDonald’s és menjar basura. És un menjar de poca qualitat i que 

no alimenta, és a dir, et quedes tip, però al cap d’una estona tornes a tenir gana. És un 

menjar poc saludable. 

2) Diversos experts afirmen que el menjar que ofereix 

l'empresa McDonald's és 'poc saludable'. Tot així, milers de joves 

consumeixen menjar ràpid provinent de McDonald's amb freqüència. 

Quina és la raó per la qual consumiu aquest menjar malgrat ser 'poc 
saludable'? 

Personalment, consumeixo menjar McDonald’s perquè és econòmic. Per 

exemple, quan no tinc ganes de cuinar i vull menjar econòmicament vaig a 

McDonald’s. Sobretot, les nits de diumenge que estàs cansat i no tens ganes de 

cuinar. També, quan marxes a un país com Anglaterra de vacances i no vols gastar-te 

diners menjant fora, sempre tens com a primera opció McDonald’s perquè és un lloc 

econòmic. 

3) Consideres que McDonald’s és un establiment 
econòmic? 

Totalment. Segons la meva opinió és l’establiment més econòmic del món. 

4) Per què McDonald’s en comptes de Burger King? 

McDonald's per la seva varietat i per les seves postres. A més, és més 

econòmic que Burger King. Per exemple, amb una promoció "McCombo" tens 4 

productes per 3.90 €. És molt econòmic i té molta varietat. També, la seva publicitat és 

més pròxima. 

5) Com definiries la qualitat-preu de McDonald’s? 

Personalment, qualitat-preu és correcte. Però, la qualitat del menjar és molt 

dolenta. 
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6) Actualment, McDonald’s ha creat un servei 

personalitzat al client com és el fet que et serveixi el menjar a taula. Creus 
que és un fet positiu? 

És un fet positiu perquè permet crear una confiança i vincle amb els 

consumidors. A més, és més còmode perquè no t’has de moure de la taula. És com si 

estiguessis en un restaurant. 

7) Com valoraries el servei que ofereix McDonald’s? 

És un servei molt bo. El servei McAuto permet que recullis el teu menjar sense 

moure’t del cotxe ràpidament. També, el fet que et portin el menjar a taula és molt 

còmode. En general, és un servei molt bo. 

8) Creus que la rapidesa és un factor important per 
atraure més clients? 

Sí. A més, per McDonald's la rapidesa és obvi que per McDonald's aquest 

factor és un dels més importants, ja que sempre estan intentant millorar el seu servei. 

9) Com definiries la publicitat de McDonald’s? 

És molt pròxima al consumidor. A més, està a tot arreu. 

10) Quina creus que és la teva motivació a l’hora de 
consumir menjar de McDonald’s? 

La motivació més gran és el preu i el servei McAuto. 
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6.7 Expert amb publicitat: Agustí Pey 

Agustí Pey, especialista en publicitat. 

1) Com definiria la publicitat de McDonald’s? 

Penso que la publicitat de McDonald's es basa amb la venda d'una experiència 

/ estil de vida més que amb la venda d'un producte alimentari. La marca acostuma a 

associar conceptes alegres, positius i molt "juvenils" a les seves campanyes 

publicitàries, enfocant clarament el seu target (i de rebot els seus productes) a sectors 

amb poders adquisitius no molt alts, gent que busca anar a McDonald's a passar el dia 

amb la família/amics i que per un preu molt assequible ho poden fer i gaudir d'activitats 

en el mateix local. També, existeix una part més actual de la seva publicitat en què 

han intentat vincular els seus productes amb les modes del moment. Per exemple, 

hamburgueses amb receptes de concursants de "Top Chef", de cuiners amb estrella 

Michelin, etc.  

2) És la publicitat una eina essencial per una empresa 
com McDonald’s que vol créixer cada vegada més? 

La publicitat sempre és important per diferenciar-te de la competència i més en 

el sector del fast food on els productes són clarament substitutius i les diferencies són 

mínims. No crec que McDonald's ho faci tant pel que fa al creixement si només en el 

sentit de posicionament de marca. 

3) Quin creu que és el tipus de publicitat que utilitza 
McDonald’s per tal d’influir en el comportament del consumidor? 

Jo crec que McDonald’s utilitza tots els formats possibles, però el que explota 

més és la televisió. Anuncis amb cançons fàcils de recordar, protagonitzats per 

nois/noies joves i amb una forta presencia de la marca (logo i eslògan) perquè tota 

l’experiència audiovisual sigui fàcil de recordar. 

4) Quins creu que són els ‘punts forts’ de les 

campanyes de publicitat de McDonald’s? Podria dir-nos un 
exemple? 

 Acostumen a ser campanyes molt potents en l'àmbit visual i en l'àmbit de 

"script". Solen jugar amb situacions quotidianes i buscant sempre aquella part 

emocional/emotiva que decanti la balança a favor seu. Com a exemple posaria 
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l'exparella que es troba en un dels locals fent una comanda i ell li pregunta si escollirà 

el mateix de sempre (el mateix que ella menjava quan estaven junts) i ella li explica 

que ara es decanta per un altre producte, tancant així la porta a una possible 

reconciliació. Al final de tots els anuncis també escoltem sempre el mític "para pa pa 

paaaaa" que la marca ha utilitzat durant els últims anys. 

5) Creu que és ètic que una gran part de la publicitat de 

McDonald’s estigui destinada a influir en el comportament dels 
nens/es? 

Des del meu punt de vista és més feina dels pares/tutors decidir si aquest 

producte és o no apte pels seus fills. McDonald's intenta incidir en el comportament 

dels més petits per decantar la balança a favor seu però sempre hi haurà algú darrere 

que serà qui prengui la decisió final. 

A més no són els únics que ho fan, ja que les empreses que fabriquen joguines 

també enfoquen tota la seva publicitat cap als més petits, creant fins i tot falses 

expectatives sobre els seus productes. 

6) El passat gener de 2017, McDonald’s va canviar el 

seu eslògan més conegut ‘I’m loving it’ per ‘Lovin’ Beats Hatin’, 

que traduït seria com ‘l’amor guanya a l’odi’, dedicat a tota la gent 

que critica la marca. Creu que s’han equivocat deixant en segon 
terme el seu eslògan més característic? 

Sóc molt partidari del lema que diu "Renovar-se o morir" i crec que McDonald's 

fa bé canviant el seu eslògan després de tant temps. Ara, el fet que sigui "Lovin' Beats 

Hatin' "ja és més discutible, ja que passem d'un eslògan amb connotacions positives a 

un eslògan amb un missatge molt més agressiu i, com bé dius, enfocat més als seus 

crítics (als quals envia un missatge clar i directe) que als seus consumidors. 

7) Aquest eslògan dedicat als anomenats ‘haters’ ha 

desencadenat en una allau de reaccions negatives per part dels 

internautes. McDonald’s defensa que era una forma d’acostar-se a 

la gent jove utilitzant aquest concepte que està tan de moda. Quina 

és la seva opinió al respecte? Creu que McDonald’s hauria de 
rectificar? 
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El concepte "hater" és molt recent. Aquest ve lligat a l'ús de les xarxes socials 

per part dels sectors més joves de la població i és una paraula que avui dia està en 

boca de tota aquesta gent. Crec que McDonald's van ser dels primers a patir-lo fa 

molts anys amb tot el tema d'higiene dels locals o qualitat dels productes i m'estranya 

que l'hagin volgut adoptar dins del seu nou eslògan quan han estat ells els més 

perjudicats per aquesta gent. No sé si haurien de rectificar o no però crec que no és un 

eslògan potent per una marca tan gran. 

8) Diverses multinacionals han incorporat la figura del 

Comunity Manager amb la finalitat de respondre preguntes 

realitzades pels usuaris de Twitter, Facebook, etc. sovint amb 

comentaris irònics o graciosos, per tal de donar una imatge de 

confiança i proximitat al client. Creu que una de les empreses més 

importants del món com és McDonald’s s’està quedant enrere en 
aquest aspecte? 

Crec que si McDonald's tingués un community manager, aquest no donaria 

l'abast. Estaria tot el dia havent de lluitar amb els comentaris negatius dels internautes 

i la persona que fes aquesta funció es cremaria molt ràpidament. Recordem que 

McDonald's rep moltes més critiques que elogis i és una de les marques més 

"odiades" en l'àmbit mundial. Per tant, penso que la seva decisió està molt ben 

estudiada i no és un problema que la marca estigui quedant desfasada en aquest 

sentit. 

9) Quina creu que és la campanya de publicitat més 

coneguda de McDonald’s? Com la definiria? Quines eren les seves 
finalitats? 

Sense cap mena de dubte el “I’m Loving It”, tot i que ara mateix recordo una 

campanya que van fer amb el xef Dani Garcia (2 estrelles Michelin) en la qual van 

transformar un local de la cadena en un restaurant de categoria, oferint als comensals 

un únic producte (Gran McExtreme BIBO) i utilitzant-la la gravació després en format 

spot a la xarxa (no tinc clar que fos emès per televisió). La finalitat era presentar 

aquest nou producte i donar-li un toc de “prestigi” mitjançant el nom del xef espanyol. 

La veritat és que, pensant-t’ho bé, em costa recordar les campanyes publicitàries de la 

marca americana. 
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10) Quins són els mitjans publicitaris més utilitzats 
actualment per McDonald’s? 

Jo diria que bàsicament els mitjans publicitaris convencionals (sobretot televisió 

i premsa, juntament amb molta publicitat a exteriors). També utilitza les noves 

tecnologies (com podria ser l’aplicació per smartphones pròpia a través de la qual 

envien ofertes i promocions als usuaris que la tenen descarregada). En canvi crec que 

altres vies com el patrocini han quedat més en desús per part de la marca.     

11) McDonald’s ha fet un gran esforç a l’hora de 

relacionar els seus productes amb una ‘alimentació equilibrada’ a 

través de cuiners mediàtics com és el cas de Ferran Adrià. Com 
definiria aquesta estratègia? 

McDonald's sempre ha estat molt criticada per vendre un producte que no és 

sa, hamburgueses fetes amb carn que, un cop processada, passa a ser comestible. 

Crec que aquesta estratègia no és del tot bona, ja que avui dia l'accés a la informació 

és molt fàcil i no està tan limitat com en altres èpoques. Tothom pot veure clarament 

que és una manera de netejar la seva imatge i buscar un reconeixement "irreal" per 

part del sector hoteler. Per altra banda també penso que no és comparable el menjar 

de la cadena amb el menjar de qualsevol restaurant "convencional". Com he comentat 

a la primera pregunta, McDonald's ven més una "experiència" que una dieta en si. Per 

altra banda m'agradaria destacar que McDonald's és una marca que se sap adaptar 

als mercats on treballa, oferint productes únics segons la geolocalització dels seus 

establiments. 
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6.8 Expert amb publicitat: Alfonso Freire 
Sánchez 

Per tal d'aprofundir més amb la relació de l'empresa McDonald's i la publicitat, 

ens vam entrevistar amb Alfonso Freire, redactor creatiu, consultor de comunicació 

corporativa i docent. Dr. en Comunicació (especialitat en narrativa transmèdia). 

Professor de la UAB, de la UAO CEU, d'Enti (UB), Blanquerna i UOC. 

 

1) Después de analizar diferentes campañas de McDonald’s 

hemos podido apreciar que un factor clave para garantizar el éxito del 

producto es adaptarse al entorno. ¿Cuáles son las variables que 

McDonald’s utiliza para adaptarse? 

 

En este punto hay que diferenciar 3 variables claras: la adaptación del 

producto, la adaptación/actualización del punto de venta o establecimiento y, en tercer 

lugar, la adaptación de la comunicación (tanto las campañas como acciones no 

convencionales). A partir de estas tres ramificaciones, existen infinidad de variables, 

entre todas, destacaría la colocación de la experiencia del usuario en el epicentro de 

todas ellas. Desde hace unos años hablamos de las experiencias de uso y consumo 

como parte de las estrategias de marketing y mencionamos los casos tan evidentes 

como Nespresso (que ha modificado la forma de comprar y consumir café) e Ikea (que 

nos ha convertido en interioristas y decoradores low cost); pero nos olvidamos que 

McDonald’s lleva décadas trabajando la experiencia de sus usuarios en sus 

establecimientos, una experiencia que, por cierto, ya no está tan centrada en los más 

jóvenes. 

2) En el ámbito de la publicidad, ¿cuál es la competencia de 

McDonald’s? 

La competencia directa es Burger King, pero dependiendo del país podemos 

encontrar otras como KFC, Viena o Bembos, por citar algunas. No obstante, no hay 

que olvidar que McDonald’s no sólo tiene como competencia a otras franquicias de las 

denominadas fast food, también compite con otras formas de consumir comida urbana, 

como son los restaurantes pakistanís llamados popularmente como kebabs o, en otro 

plano, con los restaurantes de hamburguesas gourmets que están floreciendo por las 

principales ciudades europeas. ¿No os habéis fijado en algunos de los productos que 

ha lanzado McDonald’s en los últimos seis años? En lo que respecta a gestión de la 
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marca, la marca del payaso Ronald es uno de las más potentes del mundo, aunque si 

revisáis las campañas de 2016 que realizaron en Francia, veréis que no se olvidan de 

Burger King ni es sus propios anuncios... 

3) ¿Cómo ha innovado la publicidad de McDonald’s? Es decir, 
¿qué aspectos destacarías? 

Se pueden destacar muchos elementos. Si bien tienen claro que algunos 

aspectos estéticos a nivel corporativo no deben cambiar (no suelen reproducir sus 

establecimientos o concept store desde un plano cenital, por ejemplo), sí podemos 

afirmar que han evolucionado en muchos aspectos, como crear estrategias transmedia 

que convergen varios medios y plataformas, también han trabajado mucho el branding 

sonoro de la marca. ¿Volverán a crear un advergame? Veremos... 

4) ¿Cómo definiría el target de McDonald’s? 

A primera vista parece que hablamos de un target muy joven, tanto por sus 

productos (Happy Meal) como por las zonas de juego tan características de sus 

centros, pero si ahondamos un poco más, veremos que en los últimos años han 

trabajado más el marketing y la comunicación centrándose en padres e, incluso, hacia 

“singles” que quieren desayunar un magnífico café Lavazza (con quien hacen co-

branding) y leerse el periódico un domingo por la mañana tranquilamente. Digamos 

que sus heavy users son adolescentes y familias con niños pequeños, pero su oferta 

cubre muchos nichos de mercado de forma inteligente. Por tanto, no hay un hot target 

claro que pueda definirse. 

5) ¿Cuáles son las herramientas en el ámbito publicitario que 

utiliza McDonald’s para diferenciarse de la competencia? 

 

Además de la reputación de marca y del branding sonoro, destacaría la 

capacidad para llevar a la máxima expresión (tanto en estrategias de comunicación 

como en gestión de producto) los efectos de la globalización, pues han demostrado 

pensar en una economía global pero actuar muchas veces en local, respetando 

culturas y religiones (un claro ejemplo son sus productos en la India o en Canadá) o 

haciendo acciones muy focalizadas, como cuando crearon las hamburguesas basadas 

en las creaciones de los concursantes de Top Chef en España. Eso les diferencia, 

pero hay muchos elementos que hacen de McDonald’s lo que Kevin Roberts 

denominaba como una lovemark. 
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6) ¿Cuáles son los "puntos fuertes" de las campañas de 
publicidad de McDonald’s? 

A mi juicio, y es algo más personal que comprobado, sus puntos fuertes son el 

tono y el código de marca que utiliza en su comunicación audiovisual. Sabe transmitir 

valores muy cercanos y mucha confianza, pese a todo lo que se esconde detrás de 

este tipo de empresas y de todas las noticias que de vez en cuando aparecen 

relacionadas con este sector, parece como si su reputación de marca se mantuviera 

intacta. Pero, como digo, es más una opinión personal basada en la percepción que en 

un estudio de mercado. 

7) Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva sobre 

la publicidad destinada a los más pequeños, hemos podido apreciar que 

McDonald’s influye en su comportamiento. ¿Es ético hacer este tipo de 
publicidad? 

La publicidad dirigida a niños y niñas es tan antigua como las fábricas de 

juguetes o las chocolatinas. ¿Es ética? No hay una respuesta correcta, pero es legal y 

lícita siempre y cuando no incumpla la LGP. ¿Es ético crear una película basada en el 

universo Lego? No lo sé, pero millones de padres llevaron a sus hijos al cine a 

consumir contenido de marca basado en una narrativa de marca. Lego o McDonald’s 

aportan valores muy humanos en su comunicación y su contenido. 

8) McDonald’s define sus ensaladas como un "producto 

saludable". Sin embargo, a través de su etiquetado se puede apreciar que 

tienen una pequeña cantidad de azúcar. ¿Se podría definir este hecho 
como “publicidad engañosa”? 

Sin ánimo de ponerme el traje de nutricionista o dietista, campo en el que soy 

un total ignorante, que un producto contenga azúcar no es sinónimo que no sea 

saludable, pero sí puede dejar de serlo si sobrepasa el máximo nivel de azúcar diario 

permitido o si este tipo de productos pasan a formar parte de nuestra dieta regular. 

Recordemos que todo producto alimentario debe pasar unos controles de calidad, por 

lo que quizás sea sano comerlo un día cada x tiempo, pero no incluirlo en tu dieta 

diaria, de aquí obtenemos un cierto margen de maniobra que permite ciertas licencias 

en la comunicación, a veces, pueden llevar al engaño y otras hay que leer bien las 

indicaciones del packaging. En este sentido, recientemente McDonald’s tuvo que 

afrontar diversas multas por la publicidad de algunos de sus productos de su gama 
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“saludable” y también aparecieron noticias en las que algunos dietistas reconocidos 

afirmaban que las ensaladas de McDonald’s podían producir hipertensión si se 

consumían muy a menudo por sus niveles de sodio. En efecto, muchas empresas 

rozan la legalidad en sus campañas o abusan de conceptos que pueden ser 

abstractos, pero para una multinacional una multa, en ocasiones, es un precio muy 

barato que puede permitirse pagar si antes ha llegado a millones de personas. En todo 

caso, en este sentido es recomendable revisar la hemeroteca para ver qué campañas 

fueron retiradas tras su emisión y analizarlas frente a la LGP o teniendo en cuenta 

otros organismos como autocontrol. 
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6.9 Expert amb publicitat: Fernando Marugán 

Fernando Marugán, professor de Publicitat a la Universitat CEU San Pablo de 

Madrid. 

1) Después de analizar diferentes campañas de McDonald’s 

hemos podido apreciar que un factor clave para garantizar el éxito del 

producto es adaptarse al entorno. ¿Cuáles son las variables que 

McDonald’s utiliza para adaptarse? 

 

Creo que McDonald´s es una marca que pretende evolucionar con el mercado 

y sus consumidores contrarrestando las posibles críticas. Por eso, por un lado, ha 

evolucionado sus restaurantes a lugares más agradables potenciando una mejor 

experiencia en el consumidor. Parte de ese cambio lo ha trasladado al logo pasando 

del agresivo y cálido color rojo a un color verde que además representa la naturaleza 

que intenta transmitir en sus productos. 

2) En el ámbito de la publicidad, ¿cuál es la competencia de 

McDonald’s? 

Competencia directa: Burger King- Competencia indirecta: Resto de cadenas 

de comida rápida. 

3) ¿Cómo ha innovado la publicidad de McDonald’s? Es decir, 

¿qué aspectos destacarías? 
La publicidad de McDonald´s no ha sido nunca especialmente innovadora. 

4) ¿Cómo definiría el target de McDonald’s? 

Por un lado, familias con hijos de clase media y media-baja no demasiado 

jóvenes y por otro laod, adolescente. 

5) ¿Cuáles son las herramientas en el ámbito publicitario que 

utiliza McDonald’s para diferenciarse de la competencia? 

 
Ninguna especialmente.  

6) ¿Cuáles son los "puntos fuertes" de las campañas de 

publicidad de McDonald’s? 

No son campañas especialmente recordables y basan su comunicación en la 

calidad del producto. 
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7) Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva sobre 

la publicidad destinada a los más pequeños, hemos podido apreciar que 

McDonald’s influye en su comportamiento. ¿Es ético hacer este tipo de 

publicidad? 

La publicidad influye en las decisiones como toda acción comunicativa. Si 

consideramos que esto no es ético deberían prohibirse todas las acciones de 

comunicación. 

8) McDonald’s define sus ensaladas como un "producto 

saludable". Sin embargo, a través de su etiquetado se puede apreciar que 

tienen una pequeña cantidad de azúcar. ¿Se podría definir este hecho 

como “publicidad engañosa”? 

A día de hoy la comunicación de alimentos aún no considera la existencia de 

azúcar como alimentación no saludable. Debería realizarse un cambio en esta 

comunicación para ser más coherente con la realidad. 
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6.10 Expert amb màrqueting: Mando De Paoli 

Mando Depaoli, expert en estratègia digital, transformació digital i professor de 

Màrqueting a la UPF de Barcelona. 

1) Com definiria el màrqueting de McDonald’s? 

Tienen dos tipos de publicidad y se parece a lo que hace Coca-Cola. Por un 

lado, tiene una publicidad con acceso para todo público constante y que trabaja mucho 

con el márquetin institucional y, por otro lado, trabaja con campañas temporales a nivel 

de producto. De esta manera consiguen llegar a diferentes tipos de públicos a la vez. 

2) La majoria d’experts afirmen que els més afectats 

per les campanyes de màrqueting de McDonald’s són els nens a 

través del Happy Meal. Vostè comparteix aquesta opinió? Creu que és 
ètic intentar influir sobre els nens? 

McDonald’s trabaja con distintos tipos de públicos. Cuando hicieron a 

publicidad junto con ‘Angry Birds’, estaban trabajando el segmento de los 

adolescentes. Cuando trabajó con Monopoly, quería acercarse a las familias. 

Pese a esto, la estética está basada en colores fuertes muy reconocibles como 

el amarillo del arco y el rojo de fondo. Eso está dedicado a llegar al público más 

infantil. Pese a intentar llegar a los niños no es nada distinto de lo que hacen otras 

empresas. En todo caso, para decir si es ético o no, antes deberíamos analizar el 

mensaje que quieren transmitir a los niños. Es un poco hipócrita que digan que la 

comida es sana. En definitiva, podríamos decir que no es ético intentar influir en los 

niños, pero no solo McDonald’s, sino todas las empresas que lo hacen. 

3) Actualment, la importància del mòbil i del món digital 

és evident. McDonald’s s’ha adaptat a les necessitats i gustos dels 

seus clients a través de la seva App. Quins creu que són els beneficis 
d’aquesta? 

No solo trabaja con las aplicaciones de móviles. Cuando reciben una queja por 

las redes sociales reaccionan mucho antes que si alguien hiciera una queja de manera 

directa. Esto les permite actuar de manera muy rápida y mejorar constantemente. 

El tema de la aplicación da al usuario bienestar respecto a la marca y les sirve 

para protegerla. 
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4) Un dels èxits de McDonald’s és la seva innovació. 
Quina és la finalitat d’aquesta constant renovació? 

Cuando nos gusta una marca, lo que amamos es la experiencia que nos ofrece 

esta. Yo no amo McDonald’s, pero mi hijo disfruta cuando come ahí, por eso me cae 

bien la marca, porqué a mi hijo les hace feliz. 

Con el márqueting estratégico hacen desaparecer algunos productos para 

crear una micro tristeza que genera una ansiedad que se calma con la aparición de un 

nuevo producto. Con esto generan expectación. El hecho de saber que un producto es 

temporal crea una dependencia que la marca aprovecha. Por ejemplo, quito la 

McAniversario y saco la Doble Bacon. Si las dos han tenido éxito, cuando haya una 

bajada de imagen pueden volver a sacar las dos de golpe y hacen una recordación de 

la marca. 

5) Quines tècniques de màrqueting creu que utilitza 
McDonald’s per fidelitzar els seus clients? 

Para empezar, McDonald’s no es una empresa de alimentación, sino que es 

una empresa inmobiliaria. Ellos siempre sitúan sus locales en puntos clave, es decir, 

en puntos de concentración como centros comerciales, grandes monumentos o 

museos. Esto les permite una presencia continua en las ciudades. Hace años, los 

ayuntamientos les daban tratos especiales a la marca para que se instalaran en 

barrios marginales y atraer así público consumidor, por eso me refiero a que es una 

empresa inmobiliaria. De esta manera generaba estabilidad y crecimiento de la zona y, 

por eso, McDonald’s era sinónimo de bienestar para los adultos. 

6) Com definiria el màrqueting d’experiències que 
ofereix McDonald’s? 

McDonald’s, no solo con la comida sino con los establecimientos, quieren dar la 

imagen que estas mejor que en tu casa. Por eso digo que no es una empresa de 

comida sino una empresa de experiencias. Con el “chiquiparc” venden la imagen a los 

padres que ahí los niños están seguros y controlados y que pueden estar tranquilos. 

7) Per què les campanyes de màrqueting de 
McDonald’s són més eficaces en comparació amb Burger King? 
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Esto es muy similar a lo que pasaba en los años 80 con Coca-Cola y Pepsi. 

Pepsi se vendía como una cultura alternativa y si uno era más conservador y quería 

estar al lado del líder, consumía Coca-Cola. 

Entre McDonald’s y Burger King las diferencias son más grandes. McDonald’s 

ha sabido llegar a todos los públicos a través de sus campañas. Una de las últimas ha 

sido el tema de las cafeterías que se ponen en McDonald’s que ofrecen café i pastas 

para poder desayunar o merendar. Con esto han conseguido fidelizar a un público 

adulto y que vean con buenos ojos la marca. Yo desayuno más de una vez en 

McDonald’s, en cambio, me daría un poco de vergüenza que me vieran tomando un 

café en Burger King. Esto lo han conseguido con sus campañas de publicidad. 

En el caso de Burger King, no ha sabido centrarse en públicos concretos y ha 

hecho campañas mucho más generales. 

8) Com adapta McDonald’s les seves estratègies de 
màrqueting amb el preu dels seus productes? 

Si yo soy el alcalde de un ayuntamiento y quiero que un barrio se expanda 

necesitaré tener un McDonald’s. Debido a esto, McDonald’s puede poner las 

condiciones que quiera, como por ejemplo no pagar impuestos del local. 

Por lo que trata la política de empresa, han llegado a sacar más de un 30% de 

rentabilidad de sus campañas publicitarias y de comunicación. Esto les permite una 

altísima rotación. 
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6.11 Expert amb màrqueting: Francesc Vidal 
Rubí 

Xesc Vidal, professor del cicle superior de Màrqueting i Comunicació a RAMAR 

FP. 

1) ¿Cómo definiría el marketing de McDonald’s? 

Para entender el marketing de la marca McDonald’s, en nuestro país una de las 

marcas de alimentación de comida rápida considerada “Top of mind”, debemos 

analizar muchos factores. No creo que se pueda definir el marketing de McDonald’s de 

forma sencilla, pues son muchos los factores a tener en cuenta. Pero voy a intentar 

resumir, des de mi punto de vista, como han conseguido llegar a ser lo que son. Esto, 

claro, hablando del mercado español, pues en otros países no ha tenido el éxito que 

ha tenido aquí.  

 

En primer lugar, ha utilizado básicamente una combinación de estrategias de 

producto en dos vertientes. Uno, apostando por productos reconocidos mundialmente, 

y que son el sello de la marca, como pueden ser un Big Mac, un McNuggerts, etc. Peo 

a su vez ha creado una estrategia, llamémosla, de tropicalización, adaptándose a sus 

mercados, y creando productos más afines a los países en donde opera.  

 

También ha utilizado muchos recursos en publicidad. La publicidad 

convencional, sobre todo en TV, ha sido su gancho para llegar a la masa. Pero 

también ha sabido combinar muy bien las estrategias de marketing digital y marketing 

directo.  

 

A nivel de marketing puede que sea una de las mejores empresas, siempre y 

cuando no tengamos en cuenta su doble moral comunicativa. Es decir, por una parte, 

anuncia que sus productos son saludables, verdes, etc, pero la realidad alimentaria es 

otra. 

Cabe destacar, también, su estrategia de precio, intentado ser siempre el más 

económico de sus competidores, dando más por menos dinero.  

2) ¿Cómo cree que ha conseguido McDonald’s esta relación 
tan sólida entre marca i consumidor? ¿Qué recursos ha utilizado? 
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Creo que también ha sido un cúmulo de circunstancias. En España fue una de 

las primeras marcas de comida rápida americana que se asentó, y ser el primero 

siempre ayuda en esta relación cliente marca. Pero lo cierto es que des de su llegada 

ha sabido adaptar sus productos, y su comunicación, al estilo de vida propio del país, 

siempre dentro de los márgenes que tiene una cadena que también transfiera esa 

cultura americana en todo su esplendor. La globalización, en parte, ha hecho su 

trabajo para que marcas como McDonald’s sean lo que son fuera de sus fronteras.  

Además, la estrategia de expansión ha mejorado mucho su estatus, teniendo 

en cuenta que en la gran mayoría de ciudades ha conseguido establecerse y esto da 

proximidad entre cliente y marca.  

Y por descontado, todo su marketing directo, utilizando los ganchos más 

atractivos (promociones, regalos, etc.), sobre todo dirigido al público más juvenil.  

3) McDonald’s utiliza notablemente el marketing de calle. 
¿Cuáles son los efectos que consigue sobre el consumidor? 

El marketing de calle, o el Street Marketing, nos ayuda a aproximarnos al 

cliente potencial si se utiliza correctamente. Y claro está que McDonald’s lo ha sabido 

utilizar, moderadamente, pero de una forma muy acertada.  

Para buscar buenos ejemplos de marketing de calle, o de guerrilla de 

McDonald’s, debemos buscar en otros mercados, como el americano, en donde se ha 

utilizado con más fuerza. Conocidas son allí sus campañas de calle como por ejemplo 

introducir elementos típicos de la marca (vasos, pajitas, cajas de hamburguesa, etc.) 

en la propia calle. Confundir estos elementos con mobiliario urbano, camuflándolo, y 

esperando a que la gente reaccione ante ellos. 

Es una gran fórmula que escapa de lo convencional, y en un mercado tan 

saturado como el publicitario, lo diferente siempre es más notorio. 

4) La empresa McDonald’s conoce muy bien sus clientes. 
¿Cómo estudia el comportamiento de sus consumidores? 

La marca ha utilizado des de siempre un contacto directo con sus 

consumidores, pero el boom de su atención al cliente llega de la mano de las redes 

sociales.  
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Sus programas de fidelización, pensados para satisfacer al máximo al cliente, 

pero también para conocerlo mejor, son el ejemplo más directo de su trabajo con el 

cliente. Sin duda adapta sus productos a los clientes, modifica procesos internos si es 

necesario y focaliza toda su atención en segmentar a su público.  

Ahora, además, la marca utiliza su fuerza atrayente y su potencial en 

investigación de mercados, para asegurarse el éxito, a base de conocer a la 

perfección a sus clientes. 

5) El comportamiento del consumidor es clave dentro del 

marketing. ¿A través de qué técnicas McDonald’s se adapta a las 
circunstancias de su público? 

Son muchas las técnicas que utiliza McDonald’s para acercarse al consumidor. 

En primer lugar, creo que está el tema de la adaptación a los mercados donde opera. 

Siempre crea nuevos productos que encajen en estos mercados, aunque en algunos 

lugares, como Sudamérica, le haya costado introducirse.  

También ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas modas, como 

por ejemplo la comida saludable. En España, especialmente, ha intentado limpiar su 

imagen de empresa poco saludable reconvirtiendo sus platos, creando menús 

vegetarianos, etc. Además, en sus campañas para llegar al consumidor utiliza el 

gancho local, como por ejemplo anunciar que su carne proviene de vacuno del estado.  

Y como no, la marca ha sabido llegar a su público joven, fidelizándolo, a través 

de estrategias de redes sociales y adaptándose a los nuevos tiempos, instalando wifi 

en todos sus restaurantes, ofreciendo descuentos personalizados, su APP y todo ello, 

marcando con fuego su imagen de marca en sus clientes, y alcanzando su potencial 

público objetivo, que como ya he comentado, suele ser muy joven para así mantenerlo 

durante años.  

6) ¿Cuáles son las técnicas de marketing más habituales a la 
hora de fidelizar a los clientes? 

Hay muchas maneras de fidelizar al cliente, y podríamos decir que, al fin y al 

cabo, la mayoría de técnicas, actuales, persiguen la fidelización de tu target. Enumero 

algunas que sirven directamente para la fidelización: 

- Marketing directo (siempre apostando por contenido de calidad, 

poco intrusivo, permitido, etc.). 



Treball de Fi de Grau 

89 

	

- Recompensas y premios (Premiar la fidelización a través de 

ofertas personalizadas, descuentos, etc.). 

- No querer vender. Ofrecer contenido de valor.  

- Técnicas de diferenciación.  

- Estrategias de Social Media bien planificadas, personalizadas, 

etc.  

- Siempre estar ante el cliente, para lo que necesite.  

- Programa de fidelización, clásico pero efectivo.  

- Atención al cliente de calidad.  

 

7) El chef Dani García creó la McExtreme para McDonald’s, la 

cual fue un éxito rotundo. ¿Es esto marketing viral? ¿Cuál era su 

finalidad? 

Yo creo que más que un ejemplo de marketing viral es un ejemplo de lo que 

hablaba antes de la adaptación a los tiempos cambiantes. En estos últimos años se 

han puesto muy de moda los chefs y por ese motivo la marca ha querido conectar con 

este fenómeno, que es, sin duda, una moda.  

Además, su finalidad, también radica en intentar eliminar de la mente de 

muchos consumidores el concepto de comida rápida asociado a poco saludable. 

Juntar la marca con un chef reconocido ayuda a mejorar el posicionamiento que 

algunos clientes tienen de McDonald’s, elevándolo a un mejor puesto, y vinculándolo 

con productos de calidad, con restauración con chef, etc.  

Yo creo que más que un ejemplo de marketing viral es un ejemplo de lo que 

hablaba antes de la adaptación a los tiempos cambiantes. En estos últimos años se 

han puesto muy de moda los chefs y por ese motivo la marca ha querido conectar con 

este fenómeno, que es, sin duda, una moda.  

Además, su finalidad, también radica en intentar eliminar de la mente de 

muchos consumidores el concepto de comida rápida asociado a poco saludable. 

Juntar la marca con un chef reconocido ayuda a mejorar el posicionamiento que 

algunos clientes tienen de McDonald’s, elevándolo a un mejor puesto, y vinculándolo 

con productos de calidad, con restauración con chef, etc.  
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6.12 Expert amb màrqueting: Daniel Ríos 

Daniel Ríos, Màrqueting Manager a DRV Sistemes. 

1) ¿Cómo definiría el marketing de McDonald’s? 

McDonald’s lleva a cabo estrategias de marketing muy agresivas en cuanto a la 

promoción de la marca, trabajan mucho el branding, pues su posicionamiento de 

marca en el mercado es sumamente importante para ellos. No es tanto el vender el 

producto en sí mismo, que también, sino en que el público en general identifique la 

marca en sí. Son fascinantes algunas de las estrategias llevadas a cabo, y el símbolo, 

la letra M, juega un papel importante en sus estrategias. 

2) ¿Cómo cree que ha conseguido McDonald’s esta relación 

tan sólida entre marca y consumidor? ¿Qué recursos ha utilizado? 

Creo que su penetración en el mercado ha sido a golpe de marketing, 

trabajando con un producto “fácil” de vender por su popularidad a nivel internacional, 

ha sido fundamental para ellos las estrategias de publicidad con promociones 

interesantes. Algunas les han salido bien, otras han recibido numerosas críticas, pero 

al final, incluso la mala publicidad es publicidad. 

3) McDonald’s utiliza notablemente el marketing de calle. 

¿Cuáles son los efectos que consigue sobre el consumidor? 

Lo que consiguen es quedarse en la memoria del consumidor. Fácilmente 

identificas una hamburguesa con McDonald’s, y aún para aquellos que no son asiduos 

a consumir éste producto, o incluso los que lo hacen, pero no en McDonald’s, todos 

conocemos la marca. 

4) Es cierto que la empresa McDonald’s conoce muy bien sus 

clientes, ¿pero como lo hace? 

Como en cualquier negocio, la analítica y estudio del comportamiento del 

consumidor es fundamental. Al igual que se estudia como las grandes cadenas de 

supermercados colocan un producto en un estante u otro, en una posición u otra, a 

una altura determinada según el público al que va dirigido, e incluso su ubicación 

dentro del supermercado, McDonald’s hace lo propio con sus productos a la hora de 

presentarlos al consumidor. 
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5) El comportamiento del consumidor es clave dentro del 

marketing. ¿A través de qué técnicas McDonald’s se adapta a las 

circunstancias de su público? 

Es un estudio clave de tendencias, comportamiento, etc., los cuáles siempre 

conllevan riesgos, pues una apuesta demasiada temprana por un determinado 

producto u oferta puede salir bien o mal, pero ahí está la clave del éxito. 

 

McDonald’s creo que nos sólo realiza estudios sobre el comportamiento del 

consumidor dentro de sus locales, sino también estudios de ORM en entornos digitales 

para tratar así de adelantarse al competidor en el lanzamiento de nuevas 

promociones, productos y servicios. 

 

6) ¿Cuáles son las técnicas de marketing más habituales a la 

hora de fidelizar a los clientes? 

Evidentemente nadie le hace ascos a un regalo. McDonald’s promociona 

muchos de sus productos y acompaña los mismos de pequeños obsequios que 

pueden ser interesantes para el consumidor. Incluso con sector más infantil, que al 

final terminan siendo muchas veces los que hacen que los adultos que los acompañan 

terminen también acudiendo por su cuenta en determinadas situaciones. 

7) El chef Dani García creó la McExtreme para McDonald’s, la 

cual fue un éxito rotundo. ¿Es esto marketing viral? ¿Cuál era su 
finalidad? 

Contar un con un influencer, un nombre conocido, que presente su idea, ya de 

por sí arrastrará la curiosidad del consumidor. Más que ser un marketing viral, el 

propio Dani García lo habrá convertido en viral, acompañando la estrategia con un 

sólido apoyo comercial y de marketing por parte de la empresa, el éxito está 

prácticamente asegurado. 
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6.13 Franquiciat de McDonald’s i President de 
la fundació Ronald McDonald’s: Joan Ramon Cazorla 

Joan Ramon Cazorla, franquiciat de McDonald’s i President de la Fundació 

Ronald McDonald’s de Barcelona. 

1) Com definiria els valors de McDonald’s? 

McDonald’s es basa en 3 principis sobre els quals articula el seu negoci: 

Qualitat, Servei i Neteja, i hem inclòs en els últims anys un quart que representa que 

volem anar molt més enllà: valor, ja que el client és el centre del nostre negoci. 

McDonald’s és una empresa compromesa amb les persones, donant 

oportunitats de treballar a molts joves, i donant-los l’oportunitat de desenvolupar una 

carrera professional, amb habilitats com el lideratge i el treball en equip. 

Creiem fermament que el negoci s’ha de gestionar de forma ètica, buscant-ne 

la rendibilitat, però a la vegada treballant per retornar a la societat, una part d’allò que 

ella ens dóna. 

El que ens fa seguir al peu del canó, és la nostra ambició per millorar dia rere 

dia. 

2) Quins són els avantatges que ofereix el menjar de 

McDonald’s als seus consumidors? 

Un servei ràpid de menjar elaborat amb les millor matèries primeres (carn 

100% vaca provinent d’Espanya) i a través dels millors proveïdors (Danone, Florette, 

Coca-Cola...). Disposem d’una àmplia oferta de productes principals, que es poden 

personalitzar després pel client, així com de complements, begudes i postres. Oferim 

plataformes econòmiques, com ara la fórmula de McMenú, la plataforma MyCombo o 

els productes promocionats a 1€, així com hamburgueses més Premium com ara les 

Extrem o Signature. Intentem oferir productes per a tots els moments de consum del 

client, amb una gran varietat també de productes d’esmorzars i berenars. 

3) Hem pogut apreciar que McDonald’s s’adapta a les diferents 

cultures. Quin és el punt de partida per adaptar-se al gust del 

consumidor i sobre quines variables treballa per fer-ho possible? 
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Disposem d’un departament de Desenvolupament de Producte a cada central, 

que es dedica a realitzar investigacions de mercat per detectar-ne tendències, 

necessitats i possibilitats de futur. Un cop detectades les oportunitats, es treballa junt 

amb el Departament d’Operacions per revisar si aquest nou producte i la seva 

preparació és compatible amb el Sistema McDonald’s. En aquest procés també hi 

intervé el Departament de Qualitat, per assegurar que els processos de seguretat 

alimentaria es mantenen en tota la cadena de compra, transport i producció. 

4) L’èxit de McDonald’s és rotund arreu del món. A què és 

degut? 

A un sistema revolucionari de producció (similar al treball en cadena), que 

permet agilitzar el servei i oferir-lo en uns temps ràpids.  

Al model de negoci de franquícies, que permet una expansió de forma més 

rendible per la companyia. 

Als alts estàndards de control diaris al Restaurant, i de forma constant per part 

de Consultors de la Companyia i Empreses de Control de Qualitat Externes. 

5) Per què es defineix el Happy Meal com a “menjar feliç”? 

Happy Meal és la fórmula de menú infantil, creada el 1984. Pensat com una 

opció amb un preu molt assequible, amb una oferta de menjar equilibrada, també es 

buscava que no fos simplement un producte a comprar, sinó un moment feliç en 

família. Per això s’hi inclou una joguina en cada menú, ja que pretenem anar més enllà 

i vendre tota una experiència al client. 

6) Quins són els mètodes a seguir per aconseguir la 

satisfacció 100% del client? 

El primer pas és un producte de qualitat elaborat al moment. Hem de recordar 

que el client ve a menjar, i tot parteix de la cuina. Després, disposem d’estàndards de 

temps de servei, per assegurar sempre que el client rebi la comanda exacta en el 

menor temps possible. I per acabar, amb la disposició de personal especialitzat en 

atenció al client (hostes/ses) al saló per tal d’assegurar una experiència completa. 

Alguns dels restaurants aposten també per integrar el Servei a Taula com un element 
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més de satisfacció al client, així com la utilització de Quioscs de comanda Easy Order 

que evitin les cues a caixa. 

7) McDonald’s defineix les seves amanides com a un 

“producte saludable”. Tot i això, a través del seu etiquetatge es pot 

apreciar que tenen una petita quantitat de sucre. Per què? Es podria 

definir aquest fet com a “publicitat enganyosa”? 

Les nostres amanides no compten amb sucres afegits, sinó que la quantitat que 

contenen es la que de forma natural els seus ingredients tenen d’origen (poma, pebrot, 

tonyina, formatge...). La quantitat que tenen per producte no suposa més que un 5% 

que la quantitat diària recomanada, pel que podem afirmar que són saludables i 

recomanables dins d’una dieta equilibrada. 

8) Com veu el futur de McDonald’s? 

Un futur pròsper, on seguirem creixent en nombre de restaurants, innovant en 

l’oferta de productes, oferint noves vies de servei (servei a domicili, realització de 

comandes a través del mòbil...) per adaptar-nos el més ràpid possible als nous 

moments i formes de consum dels clients. 

9) Ha estat ràpida l’acceptació de l’App de McDonald’s? 

L’app de McDonald’s® ha viscut diferents fases des del seu llançament 

nacional al 2015. Primer vam disposar d’apps segons mercat (aquí a Catalunya 

s’anomenava McCupons, i altres regions també disposaven d’apps similars amb 

ofertes), i el llançament de l’app actual nacional va ser tot un èxit del Departament de 

Màrqueting Digital. Actualment té més de 5 milions de descàrregues. 

10)  Com ha mantingut McDonald’s la relació amb els seus 

clients? 

La relació amb els clients sempre ha pivotat a través del Restaurant. Era l’espai 

de convivència de clients i empresa, on fidelitzar als clients, escoltar-los, detectar 

noves necessitats... Disposem actualment també d’un Departament d’Atenció al Client, 

que s’encarrega de recollir els suggeriments i experiències que fan arribar els clients 

per via telefònica o mail.  
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11)   Per què McDonald’s han incorporat a xefs espanyols a les 

seves estratègies de comunicació? És a dir, quina ha estat la finalitat? 

Els xefs de renom que han participat en les campanyes de McDonald’s no han 

estat simplement a nivell comunicació, sinó que han treballat braç a braç en el 

Desenvolupament de productes que s’han llançat per un temps limitat, i que portaven 

la seva recepta. L’estratègia de Màrqueting ha estat posicionar la plataforma 

McExtrem com un producte Premium, amb receptes diferents, ingredients i salses més 

elaborades, que ampliessin la nostra gamma de productes. 

12)   Com definiria als clients de McDonald’s? 

És difícil englobar en una definició tots els tipus de clients que tenim. Podem 

agrupar-los en diferents grups: 

Famílies: són clients que vénen a visitar-nos amb els seus fills. Solen fer-ho 

buscant preu assequible, Happy Meal, un moment d’esbarjo junts, i valoren altament 

les combinacions d’ofertes, la zona de jocs, i que el restaurant disposi de Pàrquing. 

Joves: clients que solen venir en parella o grup, buscant un lloc on poder 

divertir-se junts. Valoren altament els serveis que oferim (wifi Gratuït, McAuto, Quioscs 

de comanda, etc.), la varietat a través de les ofertes de l’app, i la relació qualitat-preu. 

Treballadors: adults que solen visitar-nos sols, normalment entre setmana als 

migdies. Valoren el servei ràpid. Solen utilitzar el servei de comandes per emportar, o 

mengen de pressa al restaurant. Valoren que tinguem l’oferta de McMenú, així com la 

possibilitat d’afegir-hi complements, doncs obtenen un dinar complet per un baix preu. 
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7. Anàlisi entrevistes 
7.1 Anàlisi dels consumidors de McDonald’s 

Per tal d'analitzar el comportament dels consumidors de McDonald's, hem 

entrevistat a dos estudiants de la UVIC-UCC, els quals viuen a la mateixa ciutat. Els 

entrevistats són un noi i una noia. Ambdós tenen 23 anys. A continuació, mostraren les 

diferències vers els seus comportaments a l'hora de consumir productes de 

McDonald's. Les diferències entre un i l'altre són evidents: el noi és un consumidor 

força habitual de la cadena de menjar i no està gaire preocupat pel fet que sigui poc 

saludable. En canvi, la noia es cuida molt més i s'ho pensa dues vegades abans de 

consumir qualsevol producte de la marca. 

A la primera pregunta ja són evidents les diferències a l'hora de consumir 

productes de McDonald's segons el gènere de la persona, és a dir, depenen si ets 

home o dona. Pel que fa a el noi, el defineix com a menjar ràpid i afirma que li agraden 

tots els productes que ha provat. En canvi, la noia, fa referència de seguida a la 

qualitat preu i defineix el menjar com a "basura" i poc saludable. 

Pel que fa als motius pels quals consumeixen aquest tipus de menjar també 

són diferents. En el cas de la noia és pel preu baix i en els moments que "li fa mandra 

cuinar". A més, reflexa aquest poc costum dels joves de posar-se a la cuina a 

preparar-se alguna cosa i anar a buscar la comoditat que, a més s'adapta a les 

butxaques de qualsevol. En canvi, el noi manté el fet que és perquè li agraden els 

productes de la marca. Tot i això, confessa que alguna vegada s'ha sentit malament 

per haver menjat més del compte. 

Si parlem dels preus, tot i que el noi és qui més consumeix McDonald’s, 

considera que si no aprofites els productes d’1€ et surt car, ja que els menús oscil·len 

entre 6 i 10€. Ella, però, ho defineix com “l’establiment més econòmic del món”. Potser 

un pèl excessiu tenint en compte el que ens explica ell, que allò que no siguin ofertes 

ronda el preu de restaurants. 

Mentre que el noi no sap contestar amb seguretat per què prefereix McDoanld’s 

abans que Burger Kink i ho justifica com un costum, ella assegura que és per la 

varietat dels seus productes i postres. Aquesta opinió xoca amb la del noi, ja que 

afirma que els productes que ofereixen els ambdós establiments són iguals. A més, 

ella fa referència a un concepte que ens interessa pel tipus de treball que estem 
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realitzant: la publicitat. Afirma que "la publicitat de McDonald's és més pròxima". Això 

vol dir que, l'empresa ha aconseguit incidir sobre el seu comportament i fidelitzar-la 

perquè consumeixi als seus establiments en comptes dels de Burger King, la 

competència directa. 

 

Pel que fa a la relació qualitat-preu, les respostes són força semblants a 

l'anterior. Ambdós estan satisfets pel que fa a qualitat-preu, però el noi es queixa dels 

preus excessius dels menús i les begudes. En canvi, la noia, tot i trobar assequible la 

qualitat-preu de McDonald's, considera que el seu menjar és dolent i gens saludable. 

 

Ambdós fan una valoració positiva del servei a taula que ha incorporat la 

marca. No obstant això, el noi afegeix que aquest fet en un futur tampoc ajudarà a 

guanyar clients, ja que “entre que demanes i seus a taula, ja trigues dos o tres minuts”. 

Així doncs, entenem que McDonald’s ha aconseguit que siguem pacients a l’hora 

d’esperar el menjar, un fet que és poc comú als restaurants habituals, ja que si triguen 

gaire, el client es posa nerviós. 

 

Ambdós valoren molt positivament el servei que ofereixen. La noia ressalta la 

comoditat del servei de McAuto, on reculls el teu menjar sense baixar del cotxe. D'altra 

banda, el noi destaca el fet que "els restaurants sempre fan bona olor i sempre estan 

nets". Aquest aspecte té relació amb la tècnica de neuromàrqueting que utilitza 

l'empresa que consisteix a afegir substàncies que creien en el consumidor sensació de 

benestar. 

 

És evident que a ningú li agrada esperar. Per tant, com era d’esperar, ambdós 

coincideixen en el fet que la rapidesa és fonamental i un dels trets característics de la 

cadena. El noi va una mica més enllà i creu que si no fossin tan ràpids, els clients hi 

deixarien d'anar. 

 

Ambdós creuen que la publicitat és molt efectiva i que està a tot arreu. Amb 

això, es veu com la cadena de menjar ha fet una gran feina de publicitat i ha 

aconseguit donar la sensació al públic que hi són a tot arreu. 

Per últim, apareixen diferents opinions a l’hora de trobar la motivació per 

consumir menjar de McDonald’s. El noi, tal com havia fet referència al principi, 

consumeix menjar de McDonald's perquè li agraden els seus productes i per la 
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rapidesa que ofereixen. En canvi, la noia destaca un cop més que la seva motivació 

són els preus baixos i el servei 'McAuto'. 

En resum, és evident que hi ha diferències entre tots dos, sobretot a l'hora de 

definir el menjar de la cadena. El noi argumenta les seves opinions sobre un mateix 

eix, és a dir, des del principi de l'entrevista afirma que li agrada el menjar de 

McDonald's, el servei és positiu i que està satisfet amb la qualitat-preu de la cadena. 

En canvi, la noia, tot i que defineix el menjar de McDonald's com a "menjar basura" i 

que no és sa, admet que en consumeix. Per tant, McDonald's ha aconseguit arribar a 

un públic molt ampli: tant els que els agrada el seu menjar com els que no. 
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7.2 Anàlisi dels experts en màrqueting 

Per tal d’entendre i identificar les diverses estratègies de màrqueting que utilitza 

l’empresa McDonald’s hem entrevistat a tres experts en màrqueting: Mando Depaoli, 

Francesc Vidal i Daniel Ríos. A continuació, analitzarem les diverses respostes i 

compararem els diferents punts de vista.  

En primer lloc, l'expert Mando Depaoli destaca que la mateixa empresa realitza 

diverses campanyes de màrqueting per tal d'arribar als diversos tipus de públic. A 

més, al llarg de l'entrevista hi fa èmfasi, ja que considera que és un dels aspectes 

claus de l'èxit de l'empresa. 

Pel que fa als experts, Daniel Riós i Francesc Vidal ambdós creuen que el 

treball d'estratègies de McDonald's és molt bo. A més, Daniel Ríos destaca el fet que 

no només posen el punt de mira en vendre, sinó que li donen molta importància al fet 

de tenir la marca ben posicionada i que el públic la identifiqui ràpidament. En canvi, 

Francesc Vidal aprofundeix una mica més i destaca la capacitat d'adaptar-se a cada 

territori venent productes típics de cada lloc. A més, afegeix que el seu repertori 

publicitari és molt ampli: tant pot utilitzar la publicitat convencional com la televisió per 

arribar a un gran públic. 

Sobre la influència de les campanyes dedicades als nens, només ho ha respòs 

Mando Depaoli, el qual ha sigut contundent afirmant que "no és ètic que intentin influir 

sobre els nens". A més, va una mica més enllà sobre el que considera quin és el 

significat d'"influir", ja que qualsevol podria pensar en la resposta fàcil: McDonald's 

influeix als nens a través dels regals que els hi donen amb els menús i amb el 

pallasso. Tot i això, ell fa una anàlisi més profund i afegeix que l'estètica del logotip, 

basat en colors forts i fàcils d'identificar, està fet per tal d'arribar a un públic infantil. 

En referència a la App de la marca, Mando de Paoli afirma que el fet d'adaptar-

se a les necessitats del moment amb l'aplicació l'ajuda a oferir benestar a l'usuari i per 

protegir-la. Així doncs, amb aquesta afirmació dóna a entendre que, gràcies a aquesta 

aplicació, el consumidor té avantatges com trobar el restaurant més proper a ell i la 

possibilitat de tenir descomptes només pel fet de descarregar-se-la. Això fa sentir a 

l'usuari important i, per això, reforça la marca. 

Francesc Vidal i Daniel Ríos destaquen que el fet d'adaptar els seus productes 

a cada zona i de fer-los més atractius a través de promocions i regals, han enfortit molt 
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la relació entre la marca i el consumidor. A més, Francesc Vidal li dóna molta 

importància a què hagin aconseguit estar presents a la gran majoria de les grans 

ciutats, ja que això dóna confiança i apropa la marca al consumidor. 

Pel que fa a la constant innovació de la marca, Depaoli ens ha donat una 

resposta molt interessant vers la nostra investigació. L'expert afirma que el fet que 

treguin productes que són temporals crea una dependència i fa que el consumidor 

tingui ganes d'anar-hi per la por que la treguin. Aquesta és una estratègia que 

diferencia a McDonald's de les altres cadenes, ja que ho tenen tot molt estudiat i res 

és per casualitat. 

Parlant del màrqueting d’experiència, Depaoli fa referència a un concepte que 

va sortir amb els consumidors. Afirma que McDonald’s dona la imatge que estàs millor 

que a casa teva. Aquest és un tret característic dels seus establiments. A més, a tots 

fa la mateixa olor, ja que tenen un producte que utilitzen arreu del món. És per això 

que sempre veiem treballadors fregant, així aconsegueixen aquesta olor tan 

característica. 

Com hem pogut comprova, les campanyes de McDonald’s són més eficaces 

que les de Burger King. Segons Depaoli, McDonald’s ha sabut adaptar les seves 

campanyes per tal d’arribar a tots els públics. Un dels exemples que ens posa, és que 

han aconseguit donar la imatge que és un bon lloc per esmorzar i que donen un bon 

cafè. D’aquesta manera han aconseguit fidelitzar el públic adult, un dels quals és 

menys freqüent que vagi a McDonald’s. 

Una altre de les besants del màrqueting de les que s’ha parlat és del 

màrqueting de carrer. Francesc Vidal i Daniel Ríos creuen que el que pren més 

importància és que la gent, sigui o no consumidora, al veure algun element de la 

marca pel carrer, ràpidament ho relaciona amb McDonald's. Això és important per tal 

de tenir la marca sempre present a la ment del públic. Tot i això, un d'ells assegura 

que aquest tipus de màrqueting és més freqüent als Estats Units que no pas aquí. 

Una de les incògnites més grans és saber com s’ho fa la marca per cobrir els 

costos que suposen tantes campanyes de publicitat. Depaoli explica que “han arribat a 

treure un 30% de rendibilitat de les seves campanyes de publicitat”, fet que els hi 

permet molta rotació. És una xifra altíssima i significa que aconsegueixen que la seva 

publicitat sigui creïble i que influeixi en les decisions dels consumidors. Això fa que 
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sempre estiguin presents a la ment d’aquests i que només de veure una hamburguesa 

se’ls hi despertin les ganes de consumir. 

 

McDonald’s coneix molt bé als seus clients, i és gràcies als estudis del 

consumidor. Sobretot a través de les xarxes socials, asseguren, han aconseguit arribar 

de forma més efectiva al seu públic, els ha ajudat a conèixer les seves necessitats, els 

seus gustos i a segmentar el sector, i a adaptar-se a cada lloc. Aquest gran potencial 

d'investigació els ajuda a assegurar-se l'èxit. A més, Francesc Vidal destaca que 

s’hagin sabut adaptar a la “moda” dels productes saludables, afegint amanides als 

seus menús i creant menús vegetarians. 

 

Per tal de fidelitzar els seus clients, Francesc Vidal i Daniel Ríos ressalten el fet 

que donin alguna cosa amb el menjar, és a dir, la joguina que acompanya a alguns 

menús. Això ho fa més atractiu pel públic més infantil i, de pas, fa que els adults que 

els acompanyen també acabin consumint en alguna ocasió sense la necessitat d’estar 

acompanyats per nens. Daniel Ríos, a més, fa una llista de les principals tècniques 

que utilitza McDonald’s per la fidelització dels seus clients. En destaquen algunes com 

una atenció al client bona i personalitzada, màrqueting directe apostant per continguts 

de qualitat i poc intrusius, i no voler només vendre, sinó oferir continguts de valor. 

Francesc Vidal i Daniel Ríos no consideren que la campanya amb el xef Dani 

Garcia sigui del tot una estratègia de màrqueting viral, sinó que és una forma 

d’adaptar-se al moment actual. El fet que una persona coneguda promocioni el teu 

producte, provoca que la posició de la marca sigui millor. Francesc Vidal afegeix que 

han sabut trobar molt bé la persona per promocionar l’hamburguesa, ja que “en els 

últims anys s’ha posat de moda la figura dels xefs”. A més, això ha ajudat a eliminar de 

la ment de molts consumidors el fet que el seu menjar és poc saludable. Això ajuda a 

posicionar millor la marca i a què se la relacioni amb productes de qualitat. 
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7.3 Anàlisi dels experts amb publicitat 

A l'hora de realitzar les preguntes pels entrevistats, ens hem centrat molt a 

analitzar, investigar i identificar les diverses campanyes que utilitza McDonald's i com 

poden influir sobre els consumidors. Així doncs, hem realitzat una entrevista a tres 

experts en publicitat: Agustí Pey, Alfonso Freire i Fernando Marugán. Tot i això, cal 

destacar que les respostes d'Agustí Pey i Alfonso Freire aprofundeixen més en les 

explicacions i ajuden a entendre millor les finalitats de McDonald's amb les seves 

campanyes de publicitat. 

En primer lloc, Agustí Pey afirma que, des del seu punt de vista, la publicitat de 

McDonald’s no està enfocada a vendre productes, sinó a vendre experiències. Afirma 

que, intenten donar la imatge que anar als seus restaurants és divertit i que està bé 

per passar-hi el dia amb la família. A més, s’adapten a les modes de cada moment, 

com per exemple, hamburgueses fetes pels guanyadors de “Top Chef”. Aquesta 

manera d’entendre la publicitat fa que es desmarqui de les altres cadenes de menjar 

ràpid i l’ajuda a arribar a un públic molt més ampli. 

Segons Pey, la publicitat sempre és important, tot i que creu que no la destinen 

al creixement sinó al posicionament de la marca. A través d'aquesta afirmació, ens 

dóna a entendre que els interessa molt més reforçar la imatge de la marca i refrescar-

la per seguir estant present a la ment del consumidor, que no pas seguir creixent, ja 

que ja són els líders amb diferència. 

La televisió, segons Pey, és el mitjà que pot influir més al consumidor perquè a 

través d’ella poden reforçar la imatge de la cadena, ja que poden fer-hi aparèixer el 

logotip, utilitzen gent jove com a actors per donar imatge de joventut i frescor, i sempre 

utilitzen frases i cançons fàcils de recordar. A més, moltes vegades aquestes frases o 

cançons s’enganxen molt fàcilment i inconscientment ens fan recordar la marca. 

Alfonso Freire i Fernando Marugán asseguren que l’adaptació constant de 

McDonald’s depèn de tres variables: l’adaptació/actualització dels seus establiments, 

l’adaptació dels productes i, per últim, l’adaptació de la comunicació. Marugán, a més, 

afegeix que l’experiència del consumidor està a l’epicentre de totes les seves 

campanyes. 
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Pel que fa als punts forts de les campanyes publicitàries, Agustí Pey segueix 

insistint en que fan campanyes molt potents en l'àmbit visual i reproduint situacions 

quotidianes amb gent jove com a protagonistes. A més, afegeix que intenten tocar la 

part emocional i/o emotiva per tal que l'anunci tingui un impacte més gran. Per tant, 

queda clar que tenen molt en compte el tractament de la imatge i cuiden molt la 

posada en escena i el missatge que volen transmetre. 

Freire i Marugán, creuen fermament que la competència directa de McDonald's 

és Burger King, però sense oblidar-nos que altres cadenes de menjar ràpid com Viena, 

KFC o el Kebabs, no deixen de formar part de la competència. Freire complementa la 

seva resposta recordant que McDonald's no s'oblida de la seva gran competidora, 

Burger King, ni als seus anuncis. 

Pel que fa al dilema de si és ètic o no que es facin campanyes per influir en el 

comportament dels nens, Pey no considera que sigui problema de McDonald’s el fet 

de ser ètic o no, sinó que és feina dels pares decidir si aquell producte és bo o no pels 

seus fills. Per molt que intentin dirigir-se als menors, sempre hi ha d’haver algú que 

prengui la decisió final. Alfonso Freire i Fernando Marugán, seguint en la mateixa línia,  

tots dos tenen clar que, més enllà de sí és o no ètic, és lícit i legal. Freire assegura que 

la publicitat influeix a les decisions com totes les accions comunicatives, per tant, si 

considerem que això no és ètic, creu que s'haurien de prohibir totes les accions de 

comunicació. Al cap i a la fi, tota campanya de publicitat està pensada per tal d'influir 

sobre el consumidor i fer que consumeixi la teva marca. 

Referent al canvi d’eslògan de la marca, Pey és partidari de renovar-se, però 

discrepa amb el missatge que transmet el nou eslògan. Com s'ha comentat a una 

resposta anterior, se centren molt a transmetre missatges de caràcter juvenil, però en 

aquest cas potser no ho han encarat de la millor manera possible, ja que passen d'un 

missatge positiu a un missatge dedicat a la gent que els odia. 

Durant la recerca de campanyes publicitàries de la marca, n’hem trobat de tota 

mena, algunes de molt innovadores. Tot i així, Alfonso Freire i Fernando Marugán 

discrepen en aquest tema, ja que mentre que Marugán assegura que la publicitat de 

McDonald's no és gaire innovadora, Freire creu que hi ha molts elements a destacar. 

Defensa que ha evolucionat creant estratègies transmèdia per a diferents mitjans i 

plataformes, i han treballat amb el branding sonor de la marca. Tot això, sense passar 
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per alt que alguns aspectes estètics en l'àmbit corporatiu no canvien, ja que són uns 

dels segells d'identitat de la marca. 

A l’hora de definir el target de la marca, els dos experts estan d'acord en el fet 

que no es pot definir clarament un sol target, ja que hi ha diferents franges. Per una 

banda en destaca la gent més jove, especialment els nens i les seves famílies, ja que 

tenen espais habilitats perquè puguin jugar tranquil·lament. I, d'altra banda, gent més 

adulta a qui se'ls ofereix tant el menjar ràpid, com prendre's un cafè al matí. 

En referència a una campanya dedicada als ‘haters’, Agustí Pey afirma que la 

paraula ‘hater’ és molt recent i la utilitza per arribar al sector més juvenil. Tot i això, 

com ja ha comentat abans, creu que s’equivoca donant un missatge negatiu. A més, 

afegeix que haurien de rectificar perquè “no és un missatge potent per una marca tan 

gran”. Per tant, queda clar que segons ell s’ha equivocat amb l’eslògan triat. 

McDonald’s dedica molts esforços a l’hora de relacionar els seus productes 

amb una alimentació equilibrada. A una de les seves campanyes, per exemple, va 

comptar amb la presència del cuiner català Ferran Adrià. Agustí Pey, però, no creu 

que sigui una campanya bona, ja que assegura que no pots vendre una imatge que el 

teu producte és sa, ja que tothom té accés a la informació i si la gent veu que l'intentes 

enganyar pot ser perjudicial per a la teva imatge. Per tant, abans de fer una campanya 

per canviar una imatge que la gent ja ha acceptat, és millor que destinis els esforços 

en reforçar la marca. 

 

A l’hora de trobar quines eines té McDonald’s que la faci diferenciar-se de la 

competència en l’àmbit de la publicitat, Alfonso Freire i Fernando Marugán tornen a 

discrepar. Per una banda, Marugán d'ells creu que no hi ha cap element concret que el 

faci sobresortir de la resta de competència, mentre que Freire assegura que en 

destaca els efectes de la globalització. Reprenent el fil de l'adaptació dels seus 

productes, Freire creu que McDonald's ha demostrat que té en compte l'economia 

global, però que en moltes ocasions se centra en l'àmbit local, representa les cultures 

o religions d'aquell territori en concret. 

 

On sí que es posen d’acord els dos experts en publicitat és en localitzar els 

punts forts de les campanyes publicitàries. Ambdós creuen que un dels trets important 

és que sempre destaquen la qualitat dels seus productes per sobre de tot. Freire va 

més enllà i assegura que fa una gran feina de publicitat perquè, tot i les notícies 
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dolentes que surten de tant en tant, McDonald's sap transmetre molt bé valor de 

confiança i proximitat, fet que provoca que el client recordi més les coses positives que 

no pas les negatives. 

 

Per últim, referent al polèmic tema de les amanides amb sucres afegits, Alfonso 

Freire i Fernando Marugán asseguren que pel fet que un aliment porti sucre no és 

dolent, sempre que no se'n faci un abús o no s'inclogui en la dieta diària. Tot i això, 

tots dos són crítics amb McDonald's i creuen que hauria de fer un canvi en la 

comunicació del que porten les amanides per tal de ser més coherents amb la realitat. 
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7.4 Anàlisi dels experts amb neuromàrqueting I 

Comencem l’anàlisi parlant de la fiabilitat d’un estudi de neuromàrqueting, i 

ambdós experts deixen clar d’entrada que un estudi mai és 100% fiable. Defensen que 

aquest estudi fa la funció de complementar, és a dir, ens ajuda a entendre el 

comportament de la ment humana. D’altra banda, José Ruiz ens dóna dades més 

exactes de la seva efectivitat. En canvi, Xavier Borràs focalitza la informació en el 

comportament del cervell humà. 

Una de les preguntes que en fem és si tothom pot ser persuadit per aquestes 

tècniques, ja que hi ha gent amb una personalitat i unes idees molt clares que és difícil 

que canviïn d’opinió. Els dos experts presenten diverses similituds a l'hora de 

respondre. No obstant això, Xavier Borràs afirma amb rotunditat que no creu amb la 

persuasió. També, asseguren que el neuromàrqueting és una evolució del màrqueting, 

el qual és la ciència, més interessant dins del món dels negocis, segons el seu punt de 

vista. 

Pel que fa  a quin públic pot influir més, ens trobem amb una gran diferència 

entre les dues respostes. José Ruiz assegura que no hi ha un target específic que 

sigui més fàcil de persuadir, mentre que Xavier Borràs creu que les persones que 

tenen debilitats concretes en l'àmbit psicològic i desequilibris patològics, funcionals, 

orgànics, anímics, etc., són més sensibles a qualsevol missatge de neuromàrqueting. 

Per tant, aquí veiem que entre els experts també hi ha discrepàncies relacionades amb 

si afecta més a un tipus de públic o a un altre. 

En diversos punts del nostre estudi, hem troba empreses que utilitzen el 

neuromàrqueting però no ho volen admetre. Però, per què passa això? En aquest cas 

les dues respostes tornen a agafar camins diferents. José Ruiz creu que les que no ho 

volen dir és perquè ho utilitzen com una eina competitiva per ser els primers en 

quelcom i, segons ell, no ho admeten perquè freguen el límit de la manipulació. És 

curiosa aquesta resposta tenint en compte que en una pregunta anterior afirmava que 

no creu en la persuasió a través de neuromàrqueting, però ara afirma que hi ha 

empreses que estan molt al límit de la manipulació. 

Xavier Borràs, en canvi, creu que si hi ha empreses que no ho volen reconèixer 

és perquè és una eina força desconeguda i se’n té poca informació. Això provoca que 
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la gent pensi que s’utilitza per manipular i fa que les empreses tinguin por a reconèixer 

la seva utilització. 

Un dels debats més recurrents en aquest àmbit és si és ètic o no estudiar el 

comportament dels consumidors per intentar incidir-hi. En aquest cas Xavier Borràs 

creu que no és ètic si la informació que s’extreu s’utilitza per manipular. José Ruiz, en 

canvi, canvia el seu discurs i defensa que és físicament impossible influir sobre el 

subconscient de la gent per obligar-los a comprar. Aquí es torna a veure reflectit com 

hi ha grans discrepàncies entre experts per tal de definir els límits d’aquesta eina i fins 

on pot arribar. 

Tal i com hem fet amb els experts en màrqueting i publicitat, també els hi hem 

demanat si creuen que l’olor que desprenen els restaurants de la marca és casualitat o 

és buscat. Aquí coincideixen amb la resposta. Els dos creuen que això és part del 

màrqueting i ho defineixen com a màrqueting sensorial, que té com a objectiu 

despertar sensacions als consumidors (que tal i com hem comprovat a les enquestes, 

les sensacions que desperten són de gana). 

Entrant ja en la qualitat dels productes, Xavier Borràs creu que el 

neuromàrqueting fa que ens oblidem que el menjar no és sa, però reitera que no és 

una manipulació. José Ruiz, en canvi, pensa tot el contrari. Defensa que no té res a 

veure el neuromàrqueting en què ens oblidem de si és o no sa el producte. Afegeix, a 

més, que l'únic que fa és mesurar les emocions. 

Per últim, reprenent la polèmica de les amanides i els sucres afegits de les 

altres entrevistes, ambdós experts segueixen en la línia que el neuromàrqueting ajuda 

a mesurar les emocions i, en aquest cas, no ajuda a enganyar el cervell de que allò 

que consumeix és o no saludable. 

En resum, podríem dir que tot el que envolta la tècnica del neuromàrqueting 

encara no està ben definit i falten moltes coses per descobrir i estudiar, ja que fins i tot 

entre els experts hi ha un gran nombre de discrepàncies. 
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7.5 Anàlisi de les expertes amb neuromàrqueting II 
Aquesta	 és	 una	 entrevista	 a	 Sílvia	 Guinart	 i	 a	 Lídia	 Grivé,	 expertes	 en	

neuromàrqueting.	Amb	les	seves	explicacions i, sempre des del seu punt de vista, ens 

ajuden a entendre millor com reacciona el cervell davant dels estímuls que ens arriben 

de les marques. 

A la primera resposta de l’entrevista, Guinart ens explica com funciona el 

comportament humà, per tal d’arribar a comprendre si és possible persuadir a 

qualsevol persona. Assegura que el 95% de tot el que fem és inconscient, per tant, és 

molt difícil que el neuromàrqueting no persuadeixi, ja que estudia aquesta part 

inconscient. Durant tota l’entrevista posa molt d’èmfasi en aquest aspecte del 

comportament inconscient. Per la seva banda, Grivé assegura que les dades d’un 

estudi d’aquesta mena aporta informació totalment objectiva. 

Ens descobreix la capacitat de la part inconscient del cervell d’enganyar-nos a 

nosaltres mateixos. Quan es tracte de menjar, el cervell està programat per menjar i, 

encara que siguem conscients que allò no és bo per la nostre salut, ens agrada igual. 

L’explicació que dóna Guinart vindria a ser com una acció-reacció: la persona té gana, 

va a McDonald’s i satisfà aquesta necessitat a través del menjar, que seria com una 

recompensa pel cervell. A més, encara reconforta més el fet que sigui a baix preu. Per 

tant, segueix reforçant la idea de partida: la major part de les nostres accions són 

provocades per la nostre part inconscient del cervell. 

Pel que fa a les tècniques que més utilitza McDonald’s, totes dues en 

destaquen l’olor característica dels restaurants McDonald’s. No és casualitat que tots 

facin la mateixa olor. La idea de la qual partíem era que tots els locals utilitzaven els 

mateixos productes de neteja, però ella assegura que, a més, utilitzen ambientadors 

de carn a la brasa. D’aquesta manera, incideixen a la part inconscient del cervell i 

desperten la gana dels clients. 

Guinart afegeix que, a banda dels productes de neteja que utilitzen tots els 

restaurants, també tenen ambientadors de carn a la brasa. En aquest cas afegeix que 

McDonald’s és una empresa que ho té gairebé tot estudiat. Segons Silvia Guinart, fins 

i tot el color de les cadires o la manera de saludar dels seus treballadors tenen una raó 

de ser. Per tant, hem de tenir clar que tot allò que envolta l’univers McDonald’s, per 

petit i insignificant que ens sembli, és així per algun motiu. A més, assegura que es 

van adaptant contínuament a les necessitats de cada moment. 
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Al ser una tècnica que influeix en el subconscient, si és un estudi que està ben 

fet pot influir a qualsevol persona. D’aquesta manera, s’entén que es diferencia d’altres 

tècniques de màrqueting que poden estar creades per influir sobre un segment de 

públic més concert, tenint en comptes factors com l’edat, el sexe o la condició social. 

En relació a que hi ha moltes empreses que amaguen que utilitzen aquesta 

tècnica, Guinart és partidària que les empreses ho diguin obertament. Tot i això, 

l’explicació que troba al fet que algunes ho amaguin és que consideren que els clients 

els hi podria semblar malament, ja que podrien pensar que els hi estan rentant el 

cervell. La mateixa línia que segueix Grivé, que recorda que el neuromàrqueting no 

serveix per manipular i apunta que les empreses no ho volen dir perquè es desconeix 

la tècnica i, per això, no se’n parla gaire bé. 

Tot i així, aquesta preocupació d’algunes empreses està fonamentada, ja que, 

segons explica Silvia Guinart, el neuromàrqueting és la disciplina més eficaç a l’hora 

de vendre, per tant, és lògic que algunes empreses no vulguin desvelar que utilitzen 

aquesta tècnica. 

Igual que amb les entrevistes anteriors, també els hem demanat sobre si és ètic 

o no estudiar el cervell dels consumidors. I, de fet, les dues expertes coincideixen 

completament amb les respostes. Creuen que sí que és ètic utilitzar aquesta tècnica. 

Allà on hi veuen el problema és quan s’utilitza per vendre productes de mala qualitat o 

productes que no són el que semblen. D’aquesta manera s’entén que la tècnica 

s’utilitza per a una finalitat negativa i, per tant, deixa de ser ètic. 

La conclusió que se n’extreu és clara: quan s’utilitza el neuromàrqueting per 

vendre més i per arribar a més gent, es considera ètic. De la mateixa manera, si un 

producte és de mala qualitat, l’empresa hauria de resoldre el problema abans d’utilitzar 

aquesta tècnica. 

Molts poden pensar que el neuromàrqueting pot ajudar a que ens oblidem que 

el menjar de la marca no és saludable, tot i així, ambdues van per un altre cantó. 

Expliquen que una persona que va a McDonald’s sap que el menjar no és bo per la 

seva salut, però com que la part que mana és la part impulsiva del cervell, la part 

emocional, tot i saber que no li convé ho segueix fent. 

En aquest cas, entenem que el neuromàrqueting no fa que t’oblidis que allò que 

consumeixes és dolent, ja que d’això ja se n’encarrega la part inconscient del cervell. 
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Per últim, igual que a la resta d’entrevistats, els hem demanat què en pensen 

de les amanides de McDonald’s i del fet que portin sucres afegits. No considera que 

sigui una estratègia de neuromàrqueting, ja que ella creu que el fet de vendre 

amanides és només per adaptar-se a la tendència de cuidar-se més. Evidentment, les 

amanides només són un complement perquè el producte estrella són les 

hamburgueses. L’explicació que dóna a fet que portin sucre és, simplement perquè 

tinguin millor gust. Per tant, això reafirma la idea que McDonald’s s’adapta a les 

necessitats de cada moment per tal de tenir satisfets els seus clients. Grivé, però, és 

molt més contundent a la seva resposta i assegura que considera un engany que no 

s’expliqui clarament que les amanides porten sucre. 
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7.6 Anàlisi del franquiciat i President de la 
fundació Ronald McDonald’s 

Dins un treball on parlem d’una marca concreta, creiem que és indispensable 

donar veu a un dels franquiciats per tal que ens doni el seu punt de vista sobre la 

marca. Hem entrevistat a Joan Ramon Cazorla, franquiciat de McDonald’s i President 

de la Fundació Ronald McDonald de Barcelona. Veurem com en tot moment reforça, i 

molt, els aspectes positius de la marca i com desmenteix, per exemple, que les 

amanides tenen sucres afegits. 

Comença l’entrevista repassant quins són els 3 principis sobre els quals 

funciona McDonald’s: qualitat, servei i neteja. En tot moment desataca que tot el que 

fan està destinat a satisfer el client, que és la base del negoci, i que són una empresa 

“compromesa” amb les persones. La justificació que fa és que donen feina a gent molt 

jove, i els ensenyen habilitats professionals com el lideratge i el treball en equip, dos 

aspectes que considera imprescindibles. 

Quan se li demana quins són els avantatges que ofereix el menjar de 

McDonald’s als consumidors, ell aprofita la pregunta per promocionar-se i vendre la 

seva marca. Fa un repàs a les principals ofertes i productes i recorda que també 

ofereixen esmorzars i berenars. A més, es posa l’etiqueta de productes de qualitat, 

assegurant que utilitzen “les millors matèries primeres” per l’elaboració de les 

hamburgueses, i que treballem amb “els millors proveïdors” com Danone o Florette. 

Durant la realització del treball hem pogut observar com McDonald’s s’adapta a 

cada lloc. En aquest cas, descobrim com treballen per tal d’adaptar-se a cada zona. 

Explica que el procés comença amb el Departament de Desenvolupament de 

Producte, el qual s’encarrega de fer investigacions de mercat. Quan detecta 

oportunitats per cobrir, treballa juntament amb el Departament d’Operacions, que 

revisa si el producte és compatible amb la marca. Per últim, hi intervé el Departament 

de Qualitat per garantir-se la bona preparació. 

Per tant, podem veure com el nivell d’organització és molt bo, cosa que ajuda 

que no els hi passi res per alt i que puguin anar-se adaptant constantment. 

Destaca 3 aspectes clau pel bon funcionament de la marca i pel seu èxit arreu 

del món: el sistema de producció (servei ràpid), model de franquícia i controls de 

qualitat diaris. D’aquestes tres, la que hem comprovat que és la que més importància 

hi dóna el client, és el fet de la rapidesa. La gran majoria d’enquestats i de 
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consumidors amb qui hem parlat donen molta importància al servei tan ràpid que 

ofereix McDonald’s. 

Tot i que hi ha molts experts que coincideixen en el fet que McDonald’s no juga 

del tot nét regalant una joguina amb el menú infantil (Happy Meal), Joan Ramon 

Cazorla explica que el que es busca és vendre “un moment feliç en família”, i no 

només un menú. D’aquesta manera el que aconsegueixen és donar un valor afegit i 

vendre una experiència al client. Per tant, segons la seva opinió, en cap cas és un 

intent de persuasió cap als més petits. 

Cazorla posa molt d’èmfasi amb la idea anterior recordant la gran importància 

que té oferir productes de qualitat amb el menor temps possible, per tal de tenir als 

clients plenament satisfets. A més, afegeix que els restaurants han integrat el Servei a 

Taula, fet del qual hem parlat força en aquest treball, ja que és una de les últimes 

innovacions de la marca i que li donen un plus de cara els clients. 

Durant la realització del treball, hem parlat molt de les amanides de McDonald’s 

i hem vist com porten sucres afegits. Experts en neuromàrqueting han assegurat que 

no es pot considerar publicitat enganyosa, sempre que l’empresa accepti aquest fet 

objectiu. 

En aquest cas, no nega que hi hagi sucres, però diu que no són sucres afegits. 

Segons Cazorla, tot el sucre que porten les amanides és dels propis de productes com 

la poma, el pebrot, la tonyina o el formatge. A més, assegura que suposa el 5% de la 

quantitat diària recomanada. Per tant, la seva resposta entra en contradicció amb tants 

experts que asseguren que porten sucres afegits per tal de donar un gust millor. 

Pel que fa al futur de la marca, la veu seguint creixent i adaptant-se a l’entorn, 

tal com fa constantment. A més, creu que algunes de les innovacions que hi haurà 

serà la incorporació del servei a domicili, o la realització de comandes a través del 

mòbil, fet que donaria encara més valor a la marca i la faria desmarcar més de la 

competència. 

Sobre la seva aplicació per smartphone, explica que es va llençar el 2015 i que 

ha passat per diferents fases. Assegura que l’App actual ha suposat un èxit rotund pel 

Departament de Màrqueting Digital, ja que ha acumulat més de 5 milions de 

descàrregues a Espanya. Això concorda amb les enquestes, on un gran nombre de 

persones assegura utilitzar aquesta eina. 
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Un altre concepte que, a través d’entrevistes, hem descobert que tenen molt 

estudiat són els restaurants. Assegura que a través dels seus establiments és com 

millor es manté la bona relació amb els clients. Diversos experts ens han explicat que 

tot el que hi veiem a dins té una raó de ser. La disposició de taules i cadires, els 

productes de neteja i els ambientadors utilitzats, els colors, etc. A més, afegeix que 

tenen un Departament d’Atenció al Client que recull suggeriments dels clients. 

Parlant de clients, Cazorla els engloba en 3 grups diferents: famílies, joves i 

treballadors. Les famílies solen anar a McDonald’s pels nens, buscant un preu 

assequible i una zona de joc habilitada pels més petits. Els joves donen importància a 

altres aspectes com el Wifi gratuït o el McAuto, o les ofertes de les quals disposen a 

través de l’App. I per últim, els treballadors, que valoren especialment la rapidesa del 

servei i el preu. 

D’aquesta manera, podem observar com totes les variables que hem anat 

comentant van dirigides cap a públics concrets i s’adapten a les necessitats de cada 

un d’ells. Es nota que hi ha molt treball darrere, ja que han aconseguit que tot tipus de 

públic se senti a gust a un mateix restaurant, fet que suposa un gran èxit per a la 

marca. 

Per últim, li hem demanat sobre les campanyes que han realitzat amb coneguts 

xefs espanyols. Cazorla assegura que a banda de millorar en l’àmbit de la 

comunicació, també han ajudat a crear nous productes i incorporar noves salses. 

També s’ha de tenir en compte que, tal com hem vist reflectit a les enquestes, treballar 

amb xefs de primer nivell espanyol com Dani Garcia, amb dues estrelles Michelin, 

genera confiança per part dels consumidors a l’hora de consumir el producte. 

Per tant, a banda d’innovar amb el producte, estan aconseguint fidelitzar el 

client i transmetre una imatge molt positiva per la marca. 
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8. Enquestes 

Hi ha un total de 92 respostes. D’aquestes, 22 són de persones que no entren 

a la franja d’edat objectiu d’estudi i per tant no s’han tingut en compte. 

Anàlisi univariant 

 

1. Sexe 

 

 

 

 

 

 

2. Consumeixes productes de McDonald’s? 

 

 

 

 
 

3. Amb quina freqüència ho fas? (descartant les respostes 
“no” de la pregunta anterior) 
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4. Quan prefereixes consumir-lo? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Què t’empeny més a consumir McDonald’s? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Estàs satisfet amb la relació qualitat-preu? 
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7. Creus que McDonald’s ofereix una alimentació equilibrada? 

 

 

 

 

 
 

8. Per què McDonald’s en comptes de Burger King? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A través de quins mitjans coneixes els productes de 
McDonald’s? (resposta múltiple) 
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10. Com creus que t’influeix la publicitat de McDonald’s? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. El xef amb dues estrelles Michelin Dani Garcia va elaborar 

una hamburguesa per a McDonald’s. Creus que la imatge d’un xef amb 
prestigi genera confiança a l’hora de consumir aquest producte? 

 

 

 

 

 

 

 

12. Què et provoca l’olor dels restaurants de McDonald’s? 
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13. Creus que McDonald’s s’adapta als seus clients? 

 

 

 

 

 

 

 

14. Creus que McDonald’s utilitza publicitat enganyosa? 

 

 

 

 

 

 

15. Utilitzes l’App de McDonald’s? 

 

 

 

 

 

 

16. Creus que McDonald’s ofereix una imatge de transparència 
als seus clients? 
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Anàlisi bivariant 
Hem considerat adequat fer un petit anàlisi bivariant 7bàsic per analitzar les 

relacions entre diferents preguntes. 

1. Sexe – 7. Creus que McDonald’s ofereix una alimentació equilibrada? 

 

 

 

 

 

 

 

La majoria pensa que McDonald’s no ofereix una alimentació equilibrada , tot i 

que aquesta opinió està més generalitzada entre dones que entre homes. 

 

1. Sexe – 8. Per què McDonald’s en comptes de Burger King? 

 

 

																																																													
7	Anàlisi bivariant: L'anàlisi bivariada és una de les formes més simples de l'anàlisi quantitativa 
(estadística). Es tracta de l'anàlisi de dues variables (es denoten com a X, Y), amb el propòsit de 
determinar la relació empírica entre elles. Per veure si les variables estan relacionades entre si, és comú 
mesurar com aquestes dues variables canvien al mateix temps (vegeu també la covariància). (Viquièdia, 
2016) 
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És	agradable

Em	desperta	gana

Entre les dones, el motiu clarament més comú per triar McDondald’s en 

comptes de Burger King és la costum, seguit de lluny de la varietat dels productes. En 

canvi, entre els homes, els dos motius principals són la costum i els preus. 

1. Sexe – 12.	Què et provoca l’olor dels restaurants de McDonald’s? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la majoria de gent, l’olor dels restaurants els provoca gana. A alguns homes, i 

a molt poques dones, també els dóna sensació de benestar i la troben agradable.  

3. Amb quina freqüència ho fas? - 12.Què et provoca l’olor dels 
restaurants de McDonald’s? 

 

A la gent que consumeix productes de McDonald’s amb més freqüència l’olor 

dels locals els desperta gana. En canvi, a la resta de gent, també els dóna sensació de 

benestar i la troben agradable.
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4. Quan prefereixes consumir-lo? - 5. Què t’empeny més a consumir 
McDonald’s? 

 

 

La gent que prefereix McDonald’s per dinar és sobretot pel fet de que serveixen 

ràpid, i també, en menys mesura, pels preus econòmics. En canvi, la gent que 

prefereix per esmorzar, és per la costum i les seves ofertes. La gent que ho prefereix 

per sopar, té tres motius pràcticament igual d’importants: les ofertes, perquè els 

agraden els seus productes i pels preus. 

4. Quan prefereixes consumir-lo? - 8.Per què McDonald’s en comptes de 
Burger King? 

 

 



Treball de Fi de Grau 

122 

	

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Per	dinar Per	esmorzar Per	sopar

Sensació	de	benestar

No	m'hi	he	fixat

És	agradable

Em	desperta	gana

La gent que prefereix consumir McDonald’s per esmorzar ho prefereix respecte 

Burger King pels preus econòmics, com a motiu principal. En canvi, la gent que 

prefereix McDonald’s per dinar, té dos motius importants: la costum i la varietat dels 

productes. En canvi, la gent que prefereix McDonald’s per sopar, ho prefereix sobre 

Burger King principalment per la costum. 

4. Quan prefereixes consumir-lo? - 12. Què et provoca l’olor dels 
restaurants de McDonald’s? 

 

 
 

 

 

 

 

En general, l’olor de McDonald’s desperta gana en la gent, i en menys mesura 

sensació de benestar, sobretot als clients que prefereixen anar-hi a esmorzar. Dels 

que prefereixen anar-hi a sopar, només un 10% tenen sensació de benestar deguda a 

l’olor, a la majoria els desperta gana i la resta o bé la troben agradable o no s’hi ha 

fixat.  

10. Com creus que t’influeix la publicitat de McDonald’s? – 14. Creus que 
McDonald’s utilitza publicitat enganyosa? 

0%

50%

100%

No Sí

M’ajuda	a	estalviar	diners

M’ajuda	a	conèixer	nous	
productes
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La gent que pensa que McDonald’s utilitza publicitat enganyosa també és la 

gent que creu que la mateixa publicitat l’ajuda a conèixer productes nous i a estalviar 

diners. La gent que pensa que McDonald’s utilitza publicitat enganyosa, en general 

creu que aquesta no l’influeix o que l’ajuda a conèixer nous productes. 
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9. Conclusions 

La pregunta que se situa a l'origen d'aquest projecte d'investigació és: "Com 

incideixen les tècniques de publicitat i màrqueting de McDonald's en el comportament 

de la població de Vic entre 18 i 30 anys". 

Els resultats obtinguts al llarg de la investigació ens permeten concloure que, 

les tècniques de publicitat i màrqueting de McDonald's tenen un gran impacte en el 

comportament dels consumidors. També, la poca consciència dels clients a l'hora 

d'identificar les diverses tècniques els fan més vulnerables i influenciables. Aquest fet 

és degut al vincle que ha creat McDonald's amb els seus consumidors a través de 

diferents estratègies: personalització dels productes segons la zona, la flexibilitat del 

seu servei, els preus baixos, la seva rapidesa a l’hora de servir, les innovacions i la 

fidelització dels clients, etc. Aquests són alguns dels aspectes que incideixen en el 

comportament dels consumidors a l’hora de consumir els seus productes i permeten 

crear una relació sòlida amb el client. 

Pel que fa als objectius generals de la nostra recerca, en trobem tres. En primer 

lloc, conèixer les tècniques que utilitza l’empresa McDonald’s per tal d’augmentar les 

seves vendes. Aquest objectiu està compost per dos d’específics que consisteixen a 

investigar quina incidència té la seva App i comparar els preus amb altres restaurants 

“fast food” com Burger King. 

McDonald’s és una empresa que coneix molt bé el seu target i té com a 

objectiu adaptar-s’hi constantment. L’èxit de les seves vendes és oferir plataformes 

econòmiques, com ara la fórmula McMenú, la plataforma MyCombo o els productes a 

1€. 

Per tal de conèixer a fons les tècniques més utilitzades per l’empresa hem 

comptat amb l’ajuda d’experts amb publicitat i màrqueting. Qui no ha vist mai un cartell 

de McDonald’s a una parada d’autobús? Això és l’anomenat “màrqueting de carrer”, 

una de les tècniques més utilitzades que ajuda a la marca a estar present a la ment del 

consumidor. També, el màrqueting d’experiències ha estat un factor clau per incentivar 

als clients anar als seus establiments per esmorzar i per berenar. 

Pel que fa a l’App, ha tingut un gran impacte, ja que a través de l’enquesta, 

hem pogut observar com més de la meitat dels enquestats utilitzen l’App. Així doncs, 

l’App ha ajudat a fidelitzar un públic més jove. 
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D’altra banda, a través de realitzar una comparació amb la marca Burger King, 

hem pogut apreciar que l’aspecte més característic que fa diferenciar McDonald’s de la 

competència és la capacitat per adaptar-se als processos de globalització. De fet, un 

resultat d’aquesta globalització és el procés de geolocalització, el qual consisteix a 

adaptar-se a la cultura de cada país. Per exemple, a Dubai la cadena McDonald’s ha 

contractat hostesses perquè la gent no faci cua i demani el menjar des de taula. 

El segon objectiu general ha estat descobrir quin tipus de tècniques utilitza 

McDonald’s per incidir en el comportament dels consumidors. Aquest objectiu està 

compost per tres objectius específics: examinar les experiències dels consumidors a 

l’hora de consumir els productes, comprendre les circumstàncies que envolten l’àmbit 

dels consumidors, és a dir, què els empeny a consumir i descobrir per quina raó els 

nens són més influenciables per certes campanyes. 

Per tal de conèixer els tipus de tècniques que utilitza McDonald's per tal 

d'incidir en el comportament del consumidor, vam comptar amb l’ajuda de quatre 

experts de neuromàrqueting, que ens van ajudar a entendre millor aquesta basant del 

màrqueting. D’altra banda, vam descobrir que la tècnica més utilitzada per McDonald’s 

actualment és arribar al subconscient del consumidor a través de l’olor i creant una 

sensació de benestar i d’interès per consumir els seus productes. Aquesta dada l’hem 

pogut comprovar a través de l’enquesta. Un 62% dels enquestats asseguren que l’olor 

dels restaurants de la marca els hi desperta gana. Per tant, es pot afirmar que el 

neuromàrqueting és una tècnica molt eficaç a l’hora d’incidir en el comportament dels 

consumidors. 

Per comprendre millor què empeny als consumidors a anar a McDonald’s vam 

realitzar la següent pregunta a les enquestes: “Què t’empeny a consumir 

McDonald’s?”. La gran majoria de les respostes asseguraven que era pel preu i perquè 

els hi agraden els productes. A través d’aquests resultats es pot apreciar que el preu 

baix dels productes de McDonald’s en relació qualitat-preu és un factor molt important 

pel client. 

D’altra banda, en quant els nens consumidors de McDonald’s, a través 

d’entrevistar-nos amb experts en màrqueting i publicitat hem apreciat que McDonald’s 

influeix als nens a través dels regals que els hi donen amb els menús i amb el 

pallasso. També, les seves infraestructures adaptades són un incentiu a l’hora d’acudir 

als seus establiments.  



Treball de Fi de Grau 

126 

	

L’últim objectiu ha estat analitzar les diferents campanyes publicitàries de la 

cadena, és a dir, descobrir a qui van dirigides (nens, adults o joves) i identificar quin 

tipus de campanya és, com evoluciona amb el pas del temps i quins elements es 

mantenen. 

Els resultats obtinguts d’aquest treball poden servir de reflexió i per obtenir una 

nova visió sobre el consum de menjar ràpid, especialment de la cadena McDonald’s. 
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