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A INTERAÇÃO DE CLIENTES EM UMA AÇÃO PROMOCIONAL 
DIGITAL: O CASO DA CAMPANHA MONOPOLY DO 
MCDONALD’S 
 
RESUMO 

Este artigo tem como objetivo compreender a interação entre clientes e empresas em uma 
mídia social. Essa relação vem mudando nos últimos anos, principalmente na atividade de 
promoção, como a divulgação dos produtos e serviços de uma marca. Baixo custo com 
possibilidade de chegar a um grande número de usuários em tempo real torna as redes 
sociais atraentes para gestores. A cadeia de fast-food McDonalds no Brasil, seguindo outras 
filiais em outros países, realizou uma campanha com o jogo Monopoly em 2014, em que as 
pessoas podiam ganhar prêmios de diferentes modos, inclusive interagindo na rede 
Facebook. Este artigo analisou com abordagem qualitativa e exploratória, por meio de um 
estudo de caso, e avaliou a interação nesta campanha, a partir da coleta, organização e 
análise de conteúdo, identificando os pontos de atenção na gestão de contatos com os 
clientes. Conclui-se que a gestão de contatos precisa, além de esclarecer dúvidas dos fãs 
sobre a fan page e disseminar informações, evitar os efeitos de informações negativas sobre 
os clientes e sobre a imagem e a reputação organizacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Web marketing. Mídias sociais. Marketing. Reputação de marca. 
Fan pages. 
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1. INTRODUÇÃO 

O chamado web marketing, que é a utilização da internet com o propósito da 

realização das atividades de marketing, é uma prática que tem crescido nos últimos anos. 

Atividades como a divulgação de uma marca ou produto, a pesquisa de hábitos do 

consumidor ou o atendimento pós-venda dos consumidores, tem sido feitas nessa 

plataforma, considerando a possibilidade de alcance do público, a rápida transmissão de 

informações e a interação com o consumidor. 

Muitas empresas, para divulgar, interagir, promover e realizar promoções, 

utilizam-se de redes sociais, especificamente o Facebook, com 76 milhões usuários 

cadastrados somente no Brasil em 2013 (G1, 2013). 

A utilização de redes sociais como mídia para atingir seus objetivos em uma 

campanha, na fidelização, interação com o cliente, deve ser bem administrada, com 

cuidado sob o conteúdo publicado e gerado pelos usuários da rede.  

Focando nesse aspecto da administração de conteúdo de fan pages, a 

análise da ação do McDonald’s e Monopoly, que também é divulgada em outras mídias, 

mas especificamente no Facebook, no qual a interação é constante, principalmente de 

consumidores questionando a campanha e utilizando o canal como meio de troca ou 

venda dos selos que concorrem ao prêmio, levantaremos a importância da comunicação e 

do gerenciamento de informações, sob a estratégia da empresa de divulgar e impulsionar 

suas vendas com a realização dessa campanha.  

Dessa forma, o objetivo deste artigo é compreender e avaliar a gestão da 

campanha do McDonald’s e Monopoly por meio do Facebook, apontando possíveis 

problemas e  dificuldades da gestão de marketing nas redes sociais, levantando maneiras 

e sugestões de como uma campanha deste porte pode ser gerenciada, aproveitando as 

mídias próprias do McDonald’s e as redes sociais para divulgação da ação e dos 

resultados. 

A relevância deste tema se baseia no crescente movimento de empresas 

que interagem suas atuações de marketing com as redes sociais, ambicionando novos 

clientes e fidelização, além de ser um método que transmite informações de forma rápida 

e baixo custo, se comparado com outras mídias. 

As divulgações e realizações de campanhas, por meio de redes sociais, 

como o McDonald’s realiza, conseguem alcançar muitos usuários da rede, na 

repercussão das informações que a empresa transmite e no que os seguidores 

comentam, positivamente e negativamente. 
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A utilização desta ferramenta, além de estar alinhada com os princípios e 

valores da organização, deve acompanhar as interferências dos usuários. Fator que 

dificulta na construção de um modelo eficaz que seja passível a se espelhar, pelas 

características de perfil de cada empresa e de clientes. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

No marketing interativo, a interação entre as partes, a importância da 

missão, visão e valores de uma empresa nas ações de marketing, devem estar alinhados 

e sincronizados para que o objetivo seja alcançado, conforme Kotler (2012, p. 109):  “No 

marketing 3.0, o poder está nas mãos do consumidor”, reforçando que os ideais da 

empresa devem ser transmitidos ao consumidores, pois nesse modelo de marketing, os 

consumidores tem um novo papel na cadeia produtiva: são formadores de opinião que 

influenciam na imagem e nos rendimentos. 

A atuação nas redes sociais, que geralmente se sobrecarrega no 

departamento de marketing das empresas, quando este departamento existe, deve se 

estar em sintonia com os objetivos, acompanhar e estar interligado com todos os 

processos da organização, como em que, conforme depoimento de Luana Baio, para 

Monteiro (2012, p.15): 

As diferentes áreas que vão se beneficiar das mídias sociais, 

principalmente do monitoramento, precisam entender o trabalho e as 

metodologias envolvidas para que o trabalho de divulgação das atividades, 

dos própositos com essa promoção seja percebido em todos 

departamentos e para que haja interação não só empresa e consumidor, 

como também empresa e colaboradores. 

 

Isso demonstra que a utilização das redes sociais como mídia deve focar na 

interação e comunicação da empresa com os consumidores e colaboradores sobre seus 

objetivos e valores como empresa, que devem se transpor como imagem, atingindo a 

mente, alma e espírito, buscando o engajamento, a identidade com os valores e a 

fidelização. 

A importância da mídia social como nova ferramenta é que proporcione mais 

do que apenas vender um produto; o marketing 3.0 agrega novas funções e capacidades 

que devem estar em toda a corporação para que seja eficaz e para que tenha como 

reflexo as atividades na fan page. 
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 Reforçando o que Las Casas (2010, p. 85 ) diz: 

É importante ouvir e entender os consumidores que interagem nas redes de 

relacionamento dos sites de empresas, sintonizando as ideias valiosas com 

seus desejos e necessidades. 

 

Um marketing de redes sociais, seguido a linha de pensamento, em que a 

interatividade e o relacionamento entre as partes, nada mais é do que um marketing que 

prioriza o consumidor, seus sentimentos e principalmente suas opiniões, que é centrado 

no humano, como Kotler (2012, p. 22) diz: 

 

A era do Marketing 3.0 é aquela em que as práticas de marketing são muito 

influenciadas pelas mudanças no comportamento e nas atitudes do 

consumidor. É a forma mais sofisticada da era centrada no consumidor, em 

que o consumidor demanda abordagens de marketing mais colaborativas, 

culturais e espirituais. 

 

Reforçando que, para que o marketing em redes sociais seja eficiente, estar 

presente não é o suficiente. Nesse modelo, o consumidor adquire importância, em que 

seu comportamento, suas atitudes, suas expressões são fatores para as decisões sobre 

as abordagens e a metodologia a ser praticada, a fim de se atingir seus objetivos. O 

relacionamento para tal deve ser verdadeiro, e não mera obrigação de utilizar o marketing 

social por ser tendência no mercado. 

O Marketing nas Redes Sociais utiliza-se de uma ferramenta que, segundo 

Las Casas (2010), são os grupos formados por interesses em comum, que buscam o 

relacionamento e a troca de informações e, quando inserido na internet, as conexões e as 

dimensões do conteúdo se potencializam. 

E estando ativamente em uma rede social, a organização esta praticando o 

marketing digital que, para Torres (2009), é a inclusão das suas estratégias na internet 

como forma de ir ao encontro do consumidor, ouvindo e conhecendo o perfil de quem 

consome, além da possibilidade de intervir quando a mencionam positiva ou 

negativamente, se posicionando sobre os fatos e transpondo a verdade. 

Além disso, a forma como a interação ocorre merece consideração.  

A relação entre o volume de comentários, o que se comenta e a excitação emocional foi 

estudada por Chmiel et al. (2011), que defenderam que comunidades online têm maior 
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volume de comentários quando há discussões baseadas em emoções. Com base em 

dados de posts de 4 grandes fóruns, analisados e categorizados por ferramentas de 

análise automáticas de sentimentos, os autores agruparam as mensagens, descobrindo 

que aquelas com maior número de mensagens eram aquelas com emoções mais 

intensas. Já Champoux et al. (2012), analisando o movimento de posts da comunidade 

online da empresa Nestlé durante uma crise com grupos de ativistas, causada por um 

post da empresa considerado impróprio e ultrajante para alguns, uma gafe da empresa 

para outros, verificaram que o formato da rede social Facebook permite que pessoas, 

anonimamente, expressem sentimentos intensos de forma segura, de modo que seria 

impensável no mundo real. Isso incentiva o surgimento e a multiplicação de rumores e 

fofocas, alimentando polêmicas e promovendo tumultos nas comunidades virtuais. 

Por outro lado, Feitosa et al. (2014) observaram que a administração de 

comunidades virtuais depende da criação coletiva, e por isso, demanda boas práticas de 

gestão (SCHAU et al., 2009) que envolvam o reconhecimento e o estímulo a participação, 

assim como um balanço entre liberdade dos usuários e atuação ativa dos 

administradores.     

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este artigo analisa o caso da campanha McDonalds e Monopoly, no intuito 

de entender a interação com os clientes via mídias sociais. Para tal, uma coleta e análise 

crítica dos dados, contabilizando a incidência de comentários positivos e negativos. As 

análises tanto compreenderam a natureza dos textos e imagens selecionados quanto 

buscaram a sistematização e contagem de incidências, em linha com o que descreveram 

Bardin (2004) e Krippeldorff (1986).   

Assim, o método utilizado foi a análise de conteúdo, analisando-se materiais 

como o conteúdo coletado do período de dezenove de fevereiro a cinco de maio de dois 

mil e quatorze, na Fan Page do McDonald’s na rede social Facebook, além do site 

promocional da campanha (www.joguenomcd.com.br) e materiais disponíveis na internet 

e na imprensa. 

 

 

 

http://www.joguenomcd.com.br/
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O caso 

O McDonald’s, como uma das maiores cadeias de fast-food do mundo, tem 

operações em diversos países. A campanha com o jogo Monopoly, da empresa Hasbro, é 

realizada a mais de 20 anos nos EUA e no Canadá, tendo se espalhado pelo mundo, 

gerando incremento de receita de vendas em seu período de realização. No Brasil, a 

campanha surge em um momento que a marca sofre com a pressão de grupos de 

ativistas e de ações que restringem a propaganda de seus produtos na mídia. 

A campanha, em sua versão de 2014, tinha como mecanismo três atividades 

distintas: a) “Achou – ganhou”, que são etiquetas coladas na embalagem dos produtos 

podendo ser trocados por prêmios nos próprios restaurantes, como toalhas, garrafas, 

jogos Monopoly, dentre outros; b) “achou, juntou, trocou”, em que o cliente  

deveria juntar uma sequência de selos referentes ao prêmio. Os códigos de cada selo e o 

código alfanumérico do cupom fiscal da compra deveriam ser cadastrados no site da 

promoção, www.joguenomcd.com.br. Aqui, os prêmios eram significativos, como carros, 

viagens internacionais e eletrônicos; e c) sorteio, em que o cliente, para participar, deveria 

cadastrar os selos no site da promoção. Todos os selos da mecânica “Achou, Juntou, 

Trocou” podem ser cadastrados. Os prêmios eram semelhantes aos da mecânica anterior. 

Neste período, a fan page realizou publicações voltadas para a campanha 

promocional Monopoly, focadas na divulgação da realização da campanha e de seus 

benefícios, como, por exemplo, os produtos que fazem parte da promoção e os prêmios 

ofertados aos que conseguirem completar o jogo de coletar selos numéricos. 

Após o encerramento das publicações voltada ao Monopoly, coletou-se os 

dados das ações realizadas na página, com o propósito de se apurar as atividades 

envolvidas pelo administrador com o público que realizou comentários nas publicações e  

interações dos usuários. 

A coleta de dados, das publicações e comentários, para apuração do 

conteúdo vinculado, a Figura 1, exemplifica uma das publicações e os comentários 

gerados pelos usuários, que é o nosso material de estudo. 

Por meio dos dados coletados, iniciou-se a elaboração de quadros 

comparativos das interações existentes, sobre as formas de engajamento existentes no 

formato de atuação do McDonald’s Brasil no Facebook, para a demonstração das 

publicações que geraram maior atratividade e maior movimentação, através de curtidas e 

comentários, que será nosso material de estudo. 

 

http://www.joguenomcd.com.br/
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Figura 1: Publicação do McDonald’s. 

 
Fonte: Facebook McDonald’s Brasil 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A fan page do McDonald’s Brasil, atualmente com mais de 5 milhões de 

seguidores de seu conteúdo e que por excelência são consumidores de seus produtos, 

apresentou publicações diárias no período de fevereiro a maio de 2014, sobre o 

Monopoly. E além de deter um número expressivo de seguidores, possui um índice de 

1.15% de engajamento dos usuários (INDEX SOCIAL, Setembro/2014), que representa a 

quantidade de reações às postagens a cada 1000 usuários na base de audiência, sendo 

um indicador de que há uma intensa quantidade de interações, podendo ser de 

comentários, curtidas, compartilhamentos e menções a marca pela rede social. 

De acordo com as informações dos quadros 1 e 2, é visível a intensa 

participação dos usuários nas publicações do administrador, e com base no preceito de 

engajamento do Index Social, de publicações que atingem intensa quantidade de curtidas 

e de comentários, e, ao alcançar números expressivos nas publicações que divulgam 

prêmios e que informam ganhadores durante o andamento da campanha, publicações 

com objetivo de demonstrar sua efetividade e veracidade, a página detém de  índice 

expressivo de engajamento. 

 
Quadro 1 – Publicações da campanha Monopoly, com maiores números de curtidas 

Assunto da publicação nº de curtidas 

Aberta a temporada de jogos 25.983 

Já sairam milhares de prêmios 17.616 

Você pode ganhar prêmios na hora! Jogue Monopoly no 
McDonald’s e não perca esta chance www.joguenomcd.com.br 

457 

Fonte: Autores 

http://www.joguenomcd.com.br/
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Quadro 2 – Publicações da campanha Monopoly, com maiores números de comentários. 

Assunto da publicação nº de comentários 

Aberta a temporada de jogos 1941 

Já sairam milhares de prêmios 827 

Monopoly. Achou, juntou, trocou! 141 

Fonte: Autores 

 

Em publicações que geraram maior atratividade e quantidade de 

comentários, as duas publicações com maior número representativo foram selecionadas e 

analisadas por critério de positividade, negatividade e desconexão com o assunto 

principal. 

Assim, considerando-se os comentários por meio de uma classificação, 

sintetizou-se: 

 
Quadro 3 – Critérios para a análise dos comentários realizados pelos usuários. 

Positivos Comentários que elogiam, defendem e/ou acreditam na promoção. 

Negativos 
Comentários que desacreditam à promoção, que fazem oferta de selos 
números para a venda ou troca. 

Desconexos 
Comentários com brincadeiras, risadas aleatórias. Não pertinentes ao 
assunto principal da publicação. 

 

 

Por meio da classificação acima, nas publicações selecionadas, identificou-se 

os seguintes números de comentários: 

 

Quadro 4 – Resultado da análise dos comentários realizados pelos usuários 

Publicação Positivos Negativos Desconexos 

Aberta a temporada de jogos 1060 654 227 

Já saíram milhares de prêmios 263 493 71 

 

Durante verificação assídua dos comentários, para construção do quadro 4, 

constatou-se a não interatividade do administrador da Fan Page com seus seguidores. Pela 

ausência de interação desde a resposta a indagações e dúvidas sobre a campanha, como 

também na demonstração de afetividade ou reciprocidade dos valores depositados e 

creditados à marca e à campanha, por meio de um simples ato, de curtir o comentário em 

questão, que transmitiria uma mensagem positiva ou mesmo de recebimento do comentário. 

Portanto, o engajamento definido pelo Index Social, ao demonstrar que a 

atuação do McDonald's no Facebook é positivo, se contradiz com os índices levantados 

até agora, que se reforçam pelos preceitos de que esta modalidade de marketing nas 

redes sociais é decorrência do marketing direto que procura o contato, a aproximação 

com o consumidor, e consequentemente, a interação, a comunicação e o diálogo. 
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Isso pode ser visto, ainda, em reclamações feitas em ambientes externos ao 

da campanha, como em sites como o Reclame Aqui (www.reclameaqui.com.br) ou blogs1, 

nos quais se observa a insatisfação de consumidores com a promoção e seu mecanismo. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Com o objetivo de analisar o engamento da fan page do McDonald’s no 

Facebook, nosso principal problema de pesquisa foi analisar a grande quantidade de 

dados, em que as interações, por meio de curtidas, compartilhamentos e comentários nas 

postagens realizadas pelo McDonald’s, são de aspectos tanto quanto positivos como 

negativos. 

Por a página espontaneamente gerar atratividade pelo seu conteúdo 

vinculado, baseado em novidades e em sugestões de consumo de seus principais 

produtos, lanches e combos da rede, ao utilizar-se da rede social Facebook como meio de 

comunicação e divulgação para uma campanha promocional, como o Monopoly, com 

regras de participação específicas e com antecedente polêmico, a ausência de feedback 

da empresa para com seu público e consequentemente consumidores,  além de transmitir 

uma postura não interativa, esse método de gestão não aproveita as informações  

geradas, que poderiam auxiliar em novas práticas e estratégias de comunicação e  

publicação de conteúdos, minimizando a imagem que especulam de ser um jogo que 

engana o consumidor, que tem como um de seus objetivos aumentar a venda de lanches.  

Novos métodos de abordagem, publicações e práticas a serem realizadas na 

rede, não demonstram ser o foco da administração da fan page, considerando que o 

produto de consumo da rede McDonald’s é de alta demanda pelos consumidores; 

consequentemente, as ações em que o objetivo é aumentar as vendas com alguma 

atratividade, que, no caso do Monopoly, é a de premiar com o estímulo de ser um jogo, os 

comentários, dúvidas e movimentação gerada na rede social carregam uma imagem 

negativa à promoção e consequentemente a empresa e marca McDonald’s. 

                                            
1  http://www.drizin.com.br/Blog/pt/post/2013/04/07/Sobre-a-promocao-Monopoly-do-McDonalds-

probabilidade-marketeiros-e-pregoes-de-troca-de-cupons.aspx 
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A atitude negativa, em termos de redes sociais, é decorrência da ausência 

de feedback pelas diversas dúvidas e desconfiança em relação a promoção. Estas se 

alastram desde a mesma campanha realizada no ano de 2013, nos quais vários clientes 

que foram premiados, mas não divulgados na página do Facebook, e sim somente no site 

do jogo. Dessa forma, todos poderiam ter acesso à informação dos felizardos, da mesma 

forma com que tiveram sobre a ação. Sendo assim, se houvesse uma maior interação 

entre o administrador da fan page e os consumidores, com uma simples resposta ou 

apenas disponibilizando informações de vencedores, aumentaria a credibilidade com a 

campanha e haveria sentimento de credibilidade, e consequentemente aumentaria a 

participação.  

Apesar dos fatores negativos, a atuação da campanha Monopoly no 

Facebook, pelos números apresentados em curtidas e comentários, geram intensa 

movimentação na Fan Page, sendo um evento que atrai consumidores e pelo que foi 

observado, nesse ano de 2014 o problema continuou, com os vencedores que não foram 

divulgados na fan page e ausência de interações. 

Para que a campanha Monopoly no Facebook tenha melhor imagem e 

reputação com os consumidores, caso venham a realizar a campanha em 2015, é 

importante que o administrador se atente as opiniões expressadas na página do que seus 

clientes pensam e opinam em relação ao seu produto. E em relação ao feedback, o 

administrador da fan page ao ter o contéudo a sua disposição, mas sem utilizar os dados 

a seu favor, de forma que melhore o desempenho de sua atividade, deveria dar mais valor 

a informações geradas, que poderiam trazer mudanças nas abordagens, buscando maior 

comunicação e esclarecimento, em relação ao Monopoly como, também, de modo geral, 

em toda a administração da fan page McDonald’s, com seus produtos e serviços 

promocionais. 

Como implicações gerenciais, este artigo apresenta problemas comuns a 

diferentes organizações que se relacionem com clientes por meio de redes sociais. 

Estudos futuros poderão comparar os resultados aqui apresentados com de outras 

promoções realizadas no mesmo segmento de mercado, ou estender a coleta de dados 

para anos em que a promoção tenha se repetido, ou até comparar páginas da empresa 

em diferentes países. A análise poderá incorporar a avaliação de aspectos culturais 

presentes em uma ação multinacional, como é o caso desta realizada pelo McDonald’s. 
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