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Responsabilidade Social

Fonte: Instituto Ethos Norteiam nossas atitudes!

“É a forma de gestão que se define pela relação ética e

transparente da empresa com todos os públicos com os

quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas

empresariais que impulsionem o desenvolvimento

sustentável da sociedade, preservando recursos

ambientais e culturais para as gerações futuras,

respeitando a diversidade e promovendo a redução das

desigualdades sociais’’.

http://www3.ethos.org.br/


Quem somos
A maior franquia independente de McDonald’s do mundo.

90mil
funcionários

20
países

2.200
Mais de

restaurantes

3.300
Mais de

centros de 
sobremesa

Principal gerador de 1º Emprego



1.425 pessoas com deficiência

Nossa gente (Brasil)

24.002 funcionários têm até 25 anos

55%

54%

de mulheres no posto de 
gerentes de restaurantes

50 mil funcionários

1.026 restaurantes

1.611 aprendizes
de funcionárias

3 anos tempo médio de experiência



Fonte: UOL 22/03/20

Gratidão Acompanha?

Fonte: Exame 24/04/20



Gincana Bom Vizinho é uma competição solidária e que 

tem como objetivo estimular todos os funcionários a 

transformar voluntariamente as comunidades locais. No 

último ano alcançamos o número de 4.625 ações 

solidárias em prol da comunidade. Entre os 266 

restaurantes cadastrados, tivemos mais de 4 mil 

voluntários participantes.

Confira algumas ações realizadas: 

- Visitas a instituições;

- Plantio de mudas;

- Apoio a campanhas ou emergências públicas; 

- Arrecadação de objetos e alimentos não perecíveis;

- Apoio a campanhas ou emergências públicas;

- Apoio à campanha de saúde;

- Mutirão da limpeza de espaços públicos;

- Arrecadação campanha de cofrinhos.



O McDia Feliz foi turbinado e agora ajudará a transformar 

mais sonhos em realidade! Deste 2018, decidimos 

multiplicar nosso impacto social e beneficiar duas causas 

de grande importância no Brasil:

Instituto Ronald McDonald, com projetos para a saúde e 

bem-estar de crianças e famílias, para o combate do 

câncer infantojuvenil.

Instituto Ayrton Senna, com recursos destinados à 

causa da educação brasileira, para o combate ao 

desemprego juvenil.

Estamos certos de que crianças saudáveis e jovens bem 

informados são o caminho para que tenham um futuro 

melhor!



O projeto aperte o play teve início em 2017 com intuito de fomentar o desenvolvimento dos funcionários através da 

educação.  

Algumas iniciativas são:

✓ IOS - Talentos do Futuro em TI: qualificar os jovens

em 3 áreas tecnológicas: Suporte (infraestrutura e

redes), programação e implantação com orientação

para empreendedorismo.

✓ SENAC - Auxiliar de Cozinha em Gastronomia:

qualificar os jovens em auxiliar de cozinha.



O projeto Trabalho Novo teve início em 2017 com

intuito de recuperar a cidadania e a dignidade de

ex-moradores de rua oferecendo-lhes trabalho e

renda.

Buscamos ensinar as habilidades que qualquer

pessoa precisa, independente da área de atuação,

para alavancar sua carreira através de workshops,

com os seguintes temas:

• Inteligência Financeira;

• Protagonismo;

• Inteligência Emocional e;

• Vendas.



INCLUSÃO ALÉM DA COTA...



Afinal o que é?

É o comprometimento permanente da empresa em 

adotar um comportamento ético e contribuir para o 

desenvolvimento econômico, melhorando 

simultaneamente a qualidade de vida de seus 

empregados e de suas famílias, da comunidade 

local e da sociedade como um todo.

Fernando de Souza- Restaurante BGT



“Devemos retribuir 
às comunidades 
onde operamos.” 

RAY KROC
(Fundador do Sistema McDonald’s)



Obrigada.


