
 

 

 

Méqui venderá edição limitada do molho especial do Big Mac 

 

São Paulo, 18 de agosto - A partir de 1º de setembro será possível matar a saudade de 

Méqui com um dos itens mais cobiçados da rede: o icônico molho especial do Big Mac, que 

passa a ser vendido separadamente em frascos de 190g ou potes de 23g. Além disso, a 

marca também lança uma edição especial do sanduíche, o Duplo Big Mac, que leva quatro 

hambúrgueres em sua composição.  

Essa é a primeira vez que o molho especial será vendido nos restaurantes do país, 

anteriormente, um lote especial foi vendido durante uma campanha do McDia Feliz. Para 

esta ação, apenas uma quantidade limitada de cada opção foi produzida e distribuída pelos 

restaurantes em todo o território nacional. 

“Sabemos que nossos consumidores estão com saudade de frequentar nossos restaurantes 

e dos bons momentos que estão atrelados ao Méqui. Por isso, decidimos atender um dos 

principais pedidos que recebemos: oferecer a possibilidade de adquirir o famoso molho 

especial do número 1. Assim, o público pode apreciar esse ingrediente no restaurante ou 

em casa, adicionando ainda mais sabor aos sanduíches ou aos seus acompanhamentos 

preferidos”, destaca João Branco, CMO do McDonald’s Brasil.  

Os consumidores poderão adquirir o molho em duas opções de combos do Duplo Big Mac: 

● McOferta Média com Pote 23g: McFritas, bebida, Duplo Big Mac e pote de 23g – R$ 

29.90 

● McOferta Média com Frasco 190g: McFritas, 4 unidades de McNuggets, bebida, 

Duplo Big Mac e frasco 190g – R$ 34.90 

Para comunicar a novidade, a marca prepara uma campanha nacional que vai abordar a 

saudade de Méqui e o amor dos consumidores pelo Número 1, o Big Mac. 

Para acompanhar as novidades do Méqui, acesse www.mcdonalds.com.br. 

 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mcdonalds.com.br%2F&data=02%7C01%7CLigia.Rissato%40br.mcd.com%7Cd37c236da91943757fc608d842ee4ea2%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637332938591226015&sdata=Gaa8Vb%2Fb6ud9YGbg4HULQynqXzbokT24yNt%2BXyUiDQU%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mcdonalds.com.br%2F&data=02%7C01%7CLigia.Rissato%40br.mcd.com%7Cd37c236da91943757fc608d842ee4ea2%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637332938591226015&sdata=Gaa8Vb%2Fb6ud9YGbg4HULQynqXzbokT24yNt%2BXyUiDQU%3D&reserved=0


 

Sobre a Arcos Dorados 

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de 

alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e 

conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a 

rede possui quase 2.300 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam 

mais de 100.000 funcionários (dados de 31/3/2020). A empresa também mantém um sólido compromisso com o 

desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para 

jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está 

listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o 

nosso site: www.arcosdorados.com 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arcosdorados.com%2F&data=02%7C01%7Cdavid.grinberg%40mcd.com.uy%7C7604dd0384184a08533508d7e53a706c%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637229911457746523&sdata=nG0AjwmHKhJRbkh53IQF7qb0ycZD0oRrsmuqOf0uQY4%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arcosdorados.com%2F&data=02%7C01%7Cdavid.grinberg%40mcd.com.uy%7C7604dd0384184a08533508d7e53a706c%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637229911457746523&sdata=nG0AjwmHKhJRbkh53IQF7qb0ycZD0oRrsmuqOf0uQY4%3D&reserved=0

