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Com muito orgulho apresento o nosso 5º Relatório de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentá-
vel, América Latina e Caribe 2018, “Preparando a receita do futuro”, cujo intuito é prestar contas do 
nosso desempenho, comunicar compromissos e conquistas obtidas demonstrando, mais uma 
vez, como uma companhia pode usar o seu alcance para contribuir de forma positiva com a 
sociedade. 

A nossa presença em 20 países da América Latina faz da Arcos Dorados uma empresa líder na 
região, com a responsabilidade de zelar pelo desenvolvimento do nosso pessoal e o bem-estar dos 
nossos clientes, bem como impulsionar as economias mediante uma cadeia de fornecimento 
sustentável, enquanto fazemos todos os esforços possíveis para minimizar o impacto ambiental 
que geram as nossas operações.

A nossa estratégia de impacto social e ambiental “Receita do futuro” coloca o foco em certas 
prioridades que acreditamos poder impulsionar e fazer uma diferença maior. Estas prioridades 
envolvem ações e programas que fomentam a mobilidade social, atingindo milhares de jovens 
mediante a formação para o trabalho, em habilidades e em valores e dando oportunidades de 
acesso ao primeiro trabalho formal, procurando a redução do impacto ambiental nos restaurantes, 
escritórios e na cadeia de suprimento e melhorando a qualidade de vida das pessoas nas comuni-
dades em que atuamos. 

Quero convidá-los para que conheçam o trabalho que realizamos durante o ano 2018 e também para que 
nos enviem seus comentários e opiniões, pois isso nos permitirá continuar crescendo e melhorando.

Mensagem do nosso

EXECUTIVE CHAIRMAN

Woods Staton
Executive Chairman

Arcos Dorados
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Marcelo Rabach
Chief Executive Officer

Arcos Dorados
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Mensagem do nosso

É com muita satisfação que apresentamos o nosso 5º Relatório de Impacto Social e Desenvolvimento 
Sustentável, América Latina e Caribe 2018; um espaço para apresentar as nossas principais ações e 
programas, seus resultados e os desafios que ainda devemos enfrentar. 

Somos uma empresa líder na região, com um importante impacto social, ambiental e econômico. A 
partir da proposta da estratégia “Receita do Futuro” de contribuir, mediante a nossa experiência, 
nossas ações, recursos e alcance, para o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030, especialmente 
aqueles nos quais podemos gerar um impacto maior. 

Nesse sentido, continuamos trabalhando para ser o maior empregador de jovens da América Latina. 
Hoje nos acompanham mais de 55.000 jovens de até 25 anos; somos uma empresa reconhecida por 
oferecer oportunidades de primeiro emprego formal na região e pela implementação de programas 
de formação e inclusão que levamos adiante com compromisso e apoio às iniciativas público-priva-
das regionais e locais.

Iniciamos um processo de análise interna com o objetivo de estabelecer um diagnóstico da situação 
atual que vive a Companhia em matéria de Diversidade, cujo primeiro passo foi a formação do Comitê 
de Diversidade que, liderado pela VP de Relações Governamentais e o Executive Chairman da Arcos 
Dorados como patrocinador do comitê, tem a responsabilidade de garantir a igualdade de oportuni-
dades e de liderar a concretização dos objetivos da agenda. 

Outro aspecto muito importante da nossa “Receita do Futuro” é o compromisso assumido com o 
cuidado do meio ambiente. Em 2018, demos dois novos grandes passos: conseguimos que mais de 
90% das nossas embalagens contem com a certificação FSC e lançamos em todos os nossos 
restaurantes da América Latina o programa “Canudinho só pedindo”, reduzindo o consumo de 
toneladas de plástico. Ambas as ações nos permitem avançar na conquista do objetivo de chegar a 
100% de embalagens de origem renovável, reciclável ou de fontes certificadas para 2025.

Chief Executive Officer (CEO)



6Conteúdos GRI 102-4, 102-6, 102-7, 102-8

Na Arcos Dorados trabalhamos dia a dia para cumprir a nossa missão de servir alimentos de 
qualidade, propiciando sempre uma experiência extraordinária. Somos a maior franquia 
latino-americana de McDonald's no mundo. Temos o direito exclusivo de possuir, operar e 
conceder franquias de restaurantes McDonald's na América Latina e o Caribe.

Com a nossa equipe de quase 79.000 pessoas, oferecemos o melhor serviço aos clientes, com 
opções de comidas preparadas com os mais altos níveis de segurança e higiene, sob a 
concepção de trabalho em equipe e compromisso com o negócio, a sociedade e o ambiente. 

Nossa companhia

A Arcos Dorados Uruguai recebeu o reconhecimento de IRSE  (Indicadores de 
Responsabilidade Social Empresarial) pela sua contínua participação em ações de 
Responsabilidade Social Empresarial.

A Arcos Dorados Brasil recebeu a Menção de Honra do Prêmio ODS Brasil 2018 , 
organizado pelo Governo Federal do Brasil, por seu “Programa de Desenvolvimento 
Sustentável”.

A Arcos Dorados Brasil foi reconhecida pela maior taxa de resposta alcançada por um 
membro da América Latina no Programa CDP (Carbon Disclosure Program), Cadeia de 
Valor (Supply Chain) 2018, nos temas Clima, Água e Florestas.

Mais de 2.220 restaurantes operados pela Arcos Dorados sub-franqueados e outros
Mais de 55.000 jovens de até 25 anos
Mais de 700 restaurantes com uma nova imagem nos últimos 3 anos
266 Mc Café
3.089 centros de sobremesas
Mais de US$ 3.080.000 em vendas 1  
Servimos a mais de 4 milhões de clientes por dia em nossos restaurantes
Principais reconhecimentos:

Presentes em 20 países da América
Latina e o Caribe
Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, 
Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad e 
Tobago, Uruguai e Venezuela.

1  En miles de millones de dólares.
2  IRSE es una herramienta de auto-evaluación diseñada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) para ayudar a los empresarios y directivos a gestionar sus empresas en base a la filosofía de la RSE.
3  El Premio Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Premio ODS Brasil - es una iniciativa del Gobierno Federal y se concederá bienalmente hasta 2030.
Datos al 31/12/2018

Em 2011, a Arcos Dorados se transformou em uma companhia pública
listada na NYSE (New York Stock Exchange), sob o identificador ARCO. 

MISSÃO

Servir comida de qualidade 
propiciando momentos 

deliciosos e acessíveis para 
todos.

VISÃO

Ser reconhecidos por oferecer 
diariamente a melhor experiência 

em cada um dos nossos 
restaurantes gerando valor para 

nossa gente e para os nossos 
acionistas.

Datos al 31/12/2018



A nossa presença em 20 países da América Latina faz com que a Arcos 
Dorados seja uma empresa líder na região, com um importante impacto 
social, ambiental e econômico. Como líderes, temos a responsabilidade 
de zelar pelo bem-estar do nosso capital humano e dos nossos clientes, 
oferecendo oportunidades de desenvolvimento pessoal, impulsionando 
as economias mediante uma cadeia de fornecimento sustentável e 
fazendo os máximos esforços para minimizar o impacto ambiental que 
geram nossas operações.  

Dentro do nosso compromisso de participar dos desafios atuais que 
enfrenta a nossa sociedade, nasce a nossa estratégia de impacto social 
e ambiental “Receita do Futuro”, com a qual identificamos e colocamos o 
foco naquelas prioridades que acreditamos poder impulsionar e marcar 
uma diferença maior.   

Oportunidades e Formação para o emprego jovem
Fomentar a mobilidade social, alcançando milhares de jovens por meio 
da formação para o emprego, em habilidades e valores, bem como 
dando oportunidades de trabalho formal.

Impacto ambiental
Redução do impacto ambiental em restaurantes, escritórios e cadeia
de fornecimento.

Comunidad
Melhorar a qualidade de vida das pessoas nas comunidades onde operamos.

Receita do Futuro
Em 2015, a ONU estabeleceu 17 Objetivos universais de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) a fim de disponibilizar um roteiro holístico e ambicioso para que os governos, as 
empresas e a sociedade civil trabalhem em parceria para tornar realidade esses 
objetivos. 

A partir da nossa estratégia “Receita do Futuro”, alinhada à iniciativa global de McDo-
nald’s Scale for Good, assumimos o compromisso de contribuir positivamente, 
mediante a nossa experiência, ações, recursos e alcance, para o cumprimento 
daqueles objetivos em que identificamos a possibilidade de gerar um impacto maior.

#Agenda2030

Oportunidades e 
Formação para o 
emprego jovem

Emprego 
jovem 

Carne 
Sustentável

Embalagens 
e reciclagem

Compromisso 
com as 
famílias

Impacto ambiental Comunidade
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#Agenda2030

Receita do Futuro

Scale for Good



O órgão de governança corporativa conta com 
diferentes comitês que dão suporte à administração 
e à direção da Arcos Dorados e cumprem a função 
de supervisão e vigilância que visa atingir os 
objetivos da Companhia. Dentre eles, podemos 
destacar o Comitê de Auditoria, o Comitê de 
Compensações e Indicações, e o Comitê de 
Compromisso Social e Desenvolvimento 
Sustentável, que tem por objetivo criar um espaço 
onde são compartilhadas, validadas e 
acompanhadas as ações de impacto social e 
ambiental levadas adiante pela companhia. Este 
Comitê é formado pelo Executive Chairman da 
companhia, a VP de Relações Governamentais, o VP 
de Comunicações e Relações com Os Investidores, 
o Diretor de Compromisso Social e 
Desenvolvimento Sustentável.

#Governança&Diversidade
Em 2018 iniciamos um processo de análise interna com o objetivo de estabelecer um diagnóstico da situação atual da 
Companhia em matéria de Diversidade. A análise incluiu a coleta de dados estatísticos e a avaliação das políticas de 
Recursos Humanos mediante entrevistas e quase 7 mil pesquisas online entre colaboradores de diferentes posições 
hierárquicas representantes dos 20 países, de staff e restaurantes.  

Como resultado do diagnóstico, concluímos que incorporar as perspectivas de gênero, gerações e diversidade sexual como 
parte de um objetivo estratégico, nos ajudará a sistematizar o caminho rumo à EQUIDADE. Assim, um dos primeiros passos 
nesse sentido foi a formação do Comitê de Diversidade da Arcos Dorados que, liderado pela VP de Relações Governamentais 
e o Executive Chairman da Arcos Dorados, como principal patrocinador do comitê, tem como principal responsabilidade 
assegurar a igualdade de oportunidades e liderar a concretização da agenda. 

Gênero Gerações Diversidade sexual

4  Tiene a su cargo la administración y dirección de la compañía.

Conteúdos GRI 102-1, 102-5, 102-18, 102-20, 102-22

Las prácticas de gobierno corporativo de Arcos Dorados Holdings Inc. 
están enmarcadas por nuestro estatuto y reguladas por la Comisión de 
Valores de Estados Unidos (SEC) al ser una Compañía que cotiza en la 
Bolsa de Nueva York. A su vez, contamos con distintos códigos y 
políticas que hacen a la construcción de una compañía íntegra y 
confiable. El Directorio y el Equipo Directivo de Arcos Dorados poseen la 
autoridad delegada por la Asamblea de Accionistas para llevar adelante 
la administración y dirección de la Compañía. 

Governança corporativa

Diretoria

Masculino 
89%

Entre  
30 e 50 anos
11%

(*)

Feminino 
11%

Más de 50 años
89%

Masculino 
93%

>50 anos
36%

Equipe Diretiva

Feminino 
7%

Entre  
30 e 50 anos
64%
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CEO

Management
Board

MD’s y disciplinas
de mercados



Conteúdos GRI 102-16, 102-17, 205-2 / Temas Materiais: 1 

#LinhaÉtica
Uma linha telefônica gratuita, operada por uma empresa independente 
(www.resguarda.com) e destinada a receber consultas ou denúncias de 
temas éticos e de cumprimento regulatório está disponível para todo 
funcionário que ficar ciente de um ato de violação das normas, leis ou 
políticas aplicáveis. Também, contamos com a nossa área Corporativa de 
Organização e Controle de Auditoria Interna, que tem a capacidade e 
autoridade para responder a qualquer consulta sobre as normas de 
conduta nos negócios ou analisar potenciais violações das mesmas. 

#N
ue

st
ro

sV
al

or
es Oferecemos Qualidade, Serviço e Limpeza aos nossos Clientes 

Somos incentivados ao Resultado com Espírito Empreendedor  

Propiciamos a Meritocracia e o Trabalho em equipe 

Valoramos as Diferenças e fomentamos a Inclusão  

Operamos com Responsabilidade & Ética 

Contribuímos para o Desenvolvimento das Comunidades nas quais atuamos

Com mais de dez anos de operações na região, a Arcos Dorados ganhou 
a confiança de seus clientes, demonstrando ser uma companhia íntegra 
onde os valores e a ética corporativa se veem refletidos tanto nas ações 
de seus órgãos de governo como no resto da Companhia. 

Nosso Código de Conduta e as diversas políticas específicas sobre 
segurança informática, redes sociais, compras, doações e risk 
management, entre outras, são um guia de referência para o nosso 
comportamento frente aos clientes, fornecedores, operadores e 
comunidades nas quais atuamos e suprimem a possibilidade de 
ocorrência de atos de corrupção. 

Ética e integridade
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ODS 4, 8,9,12 / Temas Materiais: 4, 6, 10, 14, 18, 19  /Conteúdos GRI 102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 401-2, 404-1, 404-3, 405-1,
406-1, 413-1

A Arcos Dorados é a maior empregadora de jovens da América Latina, 
além de ser uma empresa reconhecida por oferecer oportunidades de 
primeiro emprego formal a milhares de pessoas na região. 

A nossa companhia destaca e promove ativamente valores relativos ao 
trabalho em equipe, a meritocracia, a responsabilidade e a ética. Por sua 
vez, promovemos o respeito das diferenças, a inclusão e a igualdade de 
oportunidades. A conjunção destes valores, a cultura de trabalho e os 
diferentes programas de formação e desenvolvimento da carreira fazem 
com que o nosso pessoal sinta orgulho de pertencer à Arcos Dorados. 

Nossa gente

Mais de 78.600 funcionários em toda a região

70% tem até 25 anos

57% são mulheres

11

Dotación según categoría jerárquica 

Equipe Diretiva e Staff:
Mais de 1.600

Mulheres: 
45%

Homens: 
54%

Operações – Crew: 
Más de 64.800

Mulheres: 
42%

Homens: 
58%

Operações – Gerente de negócio –
restaurante e equipe gerencial Mais de 12.200

Mulheres: 
53%

Homens: 
47%



Na Arcos Dorados oferecemos um trabalho com grandes oportunidades de 
carreira e desenvolvimento profissional, com atividades de formação contínua, 
tanto operacionais como acadêmicas, e de desenvolvimento pessoal.

Com uma visão dinâmica, tanto da aprendizagem quanto do 
desenvolvimento da carreira, durante 2018 continuamos com o nosso 
processo de transformação digital 2016-2020, adotando maior quantidade 
de processos e certificações digitalizadas, fortalecendo a integração do 
sistema de treinamento digital.

Contamos com diferentes espaços de formação e desenvolvimento que 
se adaptam às necessidades do nosso pessoal. 

Capacitação e desenvolvimento 

Em 2018 ministramos                                      horas de formação (online e presencial).300mil

McDonald’s University em São Paulo, Brasil (HU)
Centros de Formação Acadêmica (CFA) 
Restaurantes Centro de Treinamento (RCE) 
Restaurantes
Plataformas digitais como McCampus

21 foi a média de horas de formação em 2018 por pessoa.

Mais de 4.000.000 de horas de treinamento on the job.

#McDonald’sUniversity (HU)
McDonald’s University (HU) é uma das universidades corporativas líderes da região que oferece educação e 
desenvolvimento de talentos para a Arcos Dorados. Com mais de 20 anos de experiência, em 2016 iniciou um processo de 
transformação digital com um horizonte de quatro anos.  O objetivo é capitalizar toda a experiência didática e incorporar 
maiores ferramentas tecnológicas, conseguir maior eficiência e melhorar a experiência digital do usuário. Atualmente, 
alcança 20 países e sua oferta acadêmica se encontra disponível em 4 idiomas, atendendo as necessidades acadêmicas 
do pessoal da Arcos Dorados em toda a região.

Em 2018 McDonald’s University (HU) recebeu o Prêmio CUBIC 
2° lugar na categoria Universidade Corporativa.

Entre as 5 marcas mais lembradas no prêmio Top of Mind de R.H. 2018
(categoria: Educação Corporativa e E-Learning).

Mc Campus
17 novos cursos.
156.000 horas de treinamento realizadas.

Ciclos de Conferências de McDonald’s University (HU)
Em 2018 se realizaram 3 edições de conferências que reuniram 1.121 participantes com temas como 
Transformação Digital, Gestão de Projetos e As 3G’s da Liderança (Gestão, Gênero e Gerações), o que 
representa um aumento de 170% comparado com o ano 2017.

10 nuevas aplicaciones digitales para el desarrollo de las personas y de restaurantes (Biblioteca digital, Reservorio de 
ideas, Organigrama, Sistema de entrenamiento digital, entre otras).

6 Management Team: EO, CEO, COO, CFO, CLC, DP Brazil, SLAD, NOLAD, Caribe, VP of Development, Chief Marketing and Digital Officer, VP HR, VP of Corporate Communications & Investor Relations, VP Supply Chain, VP Government Relations

Média de horas de formação por ano por funcionário

Equipe
Diretiva

Operações -
Gerente de
negócio/restaurante

Operações -
Equipe gerencial

Operações –
Crew

Staff (todo o
staff, excluída
a equipe diretiva)

34 28 25 9 11
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#DesenvolvimentoSustentável
O programa de “Desenvolvimento Sustentável da Arcos 
Dorados em foco” já tem um ano com um total de 300 
participantes que ganharam uma base de conhecimento 
sobre desenvolvimento sustentável e o seu vínculo com os 
negócios no Brasil. Foram realizados diferentes eventos e 
palestras tratando temas como Scale for Good, gestão de 
resíduos com impacto social, mudança climática, valor 
compartilhado e economia circular, entre outros. Também, no 
contexto do programa, foi disposta a nomeação de um 
embaixador/a como interlocutor e facilitador do cumprimento 
de metas internas, tais como coleta de papelão, óleo usado, 
consumo de energia, emissões de gás carbono, etc. Por sua 
transcendência, planejamos replicar o programa “Desenvolvimento 
Sustentável” em 500 restaurantes da Arcos Dorados.

Programa de Gestão do Desempenho
Na Arcos Dorados mudamos o paradigma e empoderamos 
nossos funcionários e funcionárias para que cada um deles 
seja protagonista de seu desenvolvimento. Este modelo se 
baseia em uma nova e amigável plataforma online, permitindo 
ao nosso pessoal desenvolver o seu próprio plano,
disponibilizando diferentes atividades, materiais audiovisuais, 
bibliográficos e recursos, conforme as competências, o nível 
de liderança e o mercado selecionado para desenvolver. 
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En Arcos Dorados valoramos las diferencias y tomamos un rol activo en el 
fomento de la inclusión y la igualdad de oportunidades. Proponemos un espacio 
donde cada empleado sea el mejor para su puesto, independientemente de su 
género, generación o preferencia sexual 7.

Empleo INCLUSIVO

7 No se han registrado casos de discriminación.

14

51% mujeres como Gerentes de restaurantes

Más de 1.800 empleados con discapacidad

Valoramos las diferencias y fomentamos la inclusión
A finales de 2018 Arcos Dorados Brasil recibió el premio "Reconocimiento Global -
Buenas Prácticas de empleabilidad para los trabajadores con discapacidad", otorgado
por el Gobierno del Estado de San Pablo, Brasil, en conjunto con Naciones Unidas.

Fuimos reconocidos en puesto 11° por la segunda edición de Great Place to Work
Mujer en Brasil, donde participaron más de 300 empresas y que identifica a las
mejores empresas de trabajo para mujeres.

Desde Arcos Dorados desarrollamos y articulamos con distintas organizaciones 
no gubernamentales programas que brindan a grupos vulnerables la oportunidad 
de incorporarse al mundo laboral, fomentan su integración social y afianzan el 
compromiso de nuestra compañía  

Na Arcos Dorados valoramos as diferenças e assumimos um papel ativo no 
fomento da inclusão e a igualdade de oportunidades. Propomos um espaço 
onde cada funcionário/a seja o melhor para o seu posto de trabalho, indepen-
dentemente do seu gênero, geração ou preferência sexual6.

Empleo INCLUSIVO

51% mulheres como Gerentes de restaurantes 

Mais de 1.800 funcionários com deficiência

Valoramos as diferenças e fomentamos a inclusão.
No fim do ano 2018, a Arcos Dorados Brasil recebeu o prêmio 
“Reconhecimento Global - Boas Práticas de empregabilidade para os
trabalhadores com deficiência", outorgado pelo Governo do Estado de São
Paulo, Brasil, junto com Nações Unidas.

Fomos reconhecidos com o 11° lugar pela segunda edição de Great Place to Work
Mulher, no Brasil, que teve a participação de mais de 300 empresas e que identifica
as melhores empresas para trabalhar para mulheres.

Na Arcos Dorados, em articulação com diferentes organizações não governa-
mentais, desenvolvemos programas que oferecem a grupos vulneráveis a 
oportunidade de ter acesso ao mundo do trabalho, fomentam sua integração 
social e afirmam o compromisso da nossa companhia.  

14

Rede de Mulheres da Arcos Dorados.
A nossa Rede de Mulheres propõe gerar uma voz unificada entre mulheres para potencializar 
nossos negócios e pensar no futuro da Arcos Dorados.



Ser uma companhia com foco no emprego jovem exige repensar 
permanentemente em nossos espaços de trabalho, assegurando aos 
jovens que suas vozes são escutadas, permitindo a eles expressar a sua 
identidade e se desenvolver pessoal e profissionalmente.

Além dos recursos de diálogo e comunicação permanentes da Arcos 
Dorados, a Pesquisa de Clima anual, que em 2018 teve um índice de 
participação de 91% de crew e de 87% de staff, é um instrumento formal 
que nos permite conhecer a opinião de todo o nosso pessoal; é uma 
ocasião especial para analisar pontos de melhoria e desenhar os planos 
de ação correspondentes.

#Olá  – Bem-vindo a nossa equipe!
Lançamos uma nova forma de dar as boas-vindas aos/as funcionários/as 
que entram na equipe da Arcos Dorados. O processo de admissão e 
orientação resulta fundamental como primeira impressão emocional e 
parte da nossa #Cooltura de Serviço trata de estabelecer uma conexão 
com o novo/a colaborador/a, demonstrando-lhes que estamos para 
acompanhá-los neste novo desafio. As novas práticas de orientação, 
tanto no restaurante como nos escritórios, colocam o foco no novo/a 
colaborador/a e em seu primeiro contato com a nossa “Cooltura de 

Clima de trabalho

89% é o índice de satisfação – crew 

83% é o índice de satisfação – staff 

93% é o índice de satisfação dos nossos gerentes

15

Cada vez mais, nos 
empenhamos em 
conseguir
melhores espaços 
de trabalho, mais 
inclusivos, 
motivadores e 
comprometidos. 

Mais reconhecimentos
1° lugar para McDonald´s Equador em Great Place to Work Equador 2018. 

2° lugar para McDonald´s em Great Place to Work Uruguai 2018. 

2° lugar para McDonald’s México no ranking Super Empresa 2018 da Revista 
Expansión e TOP Companies (”Os lugares onde todos querem trabalhar”).

8° lugar para AD Panamá e Costa Rica em Great Place To Work Centroamérica 
& Caribe 2018 (Categoria: Multinacionais).13° puesto en Great Place to Work 
América Latina 2018

13° lugar em Great Place to Work América Latina 2018



8  Fuente: Panorama Laboral 2018.  América Latina y el Caribe ( OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2018. 132 p).
9  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Temas Materiais: 11, 12, 13, 19, 20  / Conteúdos GRI 102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 413-1

Um dos grandes desafios que toda a região deve enfrentar é a criação de 
novos empregos para jovens. Na Arcos Dourados temos a capacidade 
de abordar e transformar este desafio em uma vantagem competitiva 
para nossa companhia e, ao mesmo tempo, cumprimos um papel de 
grande impacto na sociedade. 

#AcreditamosNosJovens
Somos uma organização que aposta ativamente nos jovens, delegando 
neles as tarefas mais importantes do nosso negócio. Temos certeza de 
que a vontade de trabalho e de aprender, junto com uma adequada 
indução, treinamento, processos claramente estabelecidos, tarefas e 
responsabilidades definidas, entre outros, fazem com que os jovens 
tenham um excelente desempenho na gestão dos nossos restaurantes 
e no atendimento ao cliente. 

Confiamos nos jovens, em seu espírito empreendedor e em 
sua capacidade para gerar bons momentos quando recebem 
os milhões de clientes que nos visitam dia a dia. 

#EspíritoJovem
A Arcos Dorados é um mundo de oportunidades que permite o 
desenvolvimento profissional dentro da companhia ou a entrada no 
mundo do trabalho formal, certificando uma experiência sólida em um 
entorno de operação de alta exigência, regida por normas e 
metodologias de trabalho em equipe. 

A possibilidade de ter acesso ao primeiro emprego é um 
fator determinante e o principal obstáculo que enfrentam 
os jovens.

Emprego jovem

19,6% dos jovens da América Latina estão desempregados8 
A taxa de desemprego juvenil triplica à da população adulta. 
Os jovens de 15 a 24 anos representarão quase a quinta parte da população total da região no ano 20209  

Arcos Dorados

70%  do nosso pessoal são jovens de até 25 anos 

77%  deles vive a sua primeira experiência formal de emprego 
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Uma das razões pelas quais somos um dos maiores empregadores de 
jovens da região é que promovemos a inclusão e a mobilidade social 
mediante projetos de desenvolvimento de capacidades e oportunidades 
de empregabilidade para jovens.  

Apoiamos o desenvolvimento dos jovens porque acreditamos 
em seu poder de transformação e na sua capacidade para 
construir uma sociedade melhor. 

Nosso foco são as pessoas, os programas e as iniciativas que levamos 
adiante em parceria com organizações da sociedade civil e outros 
grupos de interesse estratégico que têm o objetivo de deixar uma marca 
positiva e gerar valor nas comunidades onde atuamos. Neste sentido, 
procuramos desenvolver programas que gerem oportunidades de 
formação, aquisição de habilidades, transmissão de valores e 
desenvolvimento de bons cidadãos. 

Estes programas contam com o compromisso e o apoio de iniciativas 
público-privadas regionais e locais, como o caso de NEO (New 
Employements Opportunities), e por meio das instituições com as quais 
colaboramos mediante a nossa campanha de coleta Grande Dia.

Formação e inclusão 

11 A partir de 2017 incluye la celebración del Gran Día y McDía Feliz
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EDUCAÇÃO EMPREGOFORMAÇÃO DE HABILIDADES

24 organizações e instituições

Mais de  390.000 jovens 

Comunidade
Arcos Dorados e seus fornecedores investem nas comunidades onde atuam; apoiando diferentes causas relativas à saúde e ao bem-estar das crianças,
fomentando a leitura, a aprendizagem e fortalecendo os laços familiares.  

• 380.000 jovens alcançados (50% mulheres)
• 65% dos graduados tem um emprego
• 37% dos graduados continuam estudando
• Atualmente, NEO conta com projeto em 12 países da região

#NEO- New Employements Opportunities
Como parte do nosso compromisso com o emprego jovem, somos parceiros fundadores da NEO, uma iniciativa 
público-privada liderada pelo BID na qual empresas, governos e a sociedade civil na América Latina e o Caribe juntam seus 
esforços para melhorar as oportunidades e emprego de 1 milhão de jovens, fechando a brecha entre suas habilidades e a 
demanda de pessoal qualificado por parte das empresas. Na Arcos Dorados assumimos o compromisso de dar apoio 
econômico e colaboração para o desenvolvimento da plataforma, bem como para a difusão e comunicação do projeto. 
Também, oferecemos possibilidades de emprego nos países onde trabalha NEO e onde a Arcos Dorados tem suas lojas. 
Em 2017, foi lançado NEO Chile e, atualmente, a gerente de Recursos Humanos da Arcos Dorados Chile é a nova Presidente 
do Comitê Executivo. Depois de dois anos de trabalho no país, NEO beneficiou 5 mil jovens com novas oportunidades de 
trabalho ou dando a eles as ferramentas para seu desenvolvimento integral.



Grande Dia é a nossa grande campanha solidária que destina 
toda a arrecadação desse dia gerada pela venda do 
hambúrguer BigMac a dar apoio às instituições locais cujo 
foco é a formação e a oportunidade de emprego para os 
jovens e à Casa Ronald McDonald.

#GrandeDia
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A fundação Ronald McDonald House Charities (RMHC), com 
presença na maior parte dos territórios onde atuamos, cumpre 
uma função social de grande valor ao desenvolver e liderar 
programas que tem um impacto positivo na saúde e bem-estar das 
crianças e suas famílias. 

Com 44 anos de experiência em todo o mundo, atualmente, RMHC 
atua em três programas emblemáticos: Casas Ronald McDonald, 
Salas Familiares Ronald McDonald e Unidade Pediátrica Móvel 
Ronald McDonald. O objetivo é manter as famílias com crianças 
doentes perto deles o com o atendimento médico que precisam.  

Os programas de RMHC tiveram um impacto positivo 
em 269.888 famílias e crianças em 2018.

Ronald McDonald House Charities 
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Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3

#OPoderDosLivros
O Programa Livro ou brinquedo oferece às famílias da América 
Latina e o Caribe ferramentas que fomentam o hábito da leitura 
em crianças desde pequenas, despertando a imaginação e 
gerando um impacto positivo no vínculo familiar. Desde o seu 
lançamento, toda vez que é comprado um McLanche Feliz, a 
Arcos Dorados oferece a possibilidade de escolher entre um 
brinquedo ou um livro para ler e aprender em família.   

Mais de 5 milhões de livros entregues na região desde o 
lançamento da campanha. #Lerebrincar

#EstranhoMaséVerdade
“Quantas luas tem Júpiter?” “Quantas células temos?”
Em 2018 lançamos a coleção de livros NatGeo Kids “Estranho, 
mas é Verdade!”, que traz mais de 300 curiosidades para 
compartilhar em família. 

Distribuímos mais de 1.100.000 livros da Coleção Estranho, 
mas é Verdade! do McLanche Feliz em 2018.

Com o McLanche Feliz lançamos campanhas criativas com diferentes 
objetivos como fomentar a leitura, a aprendizagem em equipe, o 
desenvolvimento da imaginação, a criatividade e o fortalecimento dos 
laços familiares. Para nós, esses momentos são grandes oportunidades 
de gerar um impacto positivo em nossas crianças.  

Leitura e aprendizagem
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#McPlay
Pensamos que as crianças aprendem melhor quando usam a sua imaginação; por isso, renovamos o App 
exclusivo do McLanche Feliz “McPlay”, cujo objetivo é fortalecer o vínculo de união entre filhos e pais 
mediante brincadeiras imaginativas e sociais.  

Com esta atualização, tentamos oferecer uma grande experiência digital que duplique a surpresa do 
McLanche Feliz, entregando conteúdos interativos para fomentar a aprendizagem com os nossos 
tradicionais brinquedos.  

McPlay: sempre algo para Pensar, Fazer, Crescer.
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A garantia da qualidade e a segurança alimentar da comida 
que servimos em nossos restaurantes é um aspecto 
prioritário da nossa gestão. Junto com as principais 
companhias de alimentos, a área acadêmica e as agências 
regulatórias, trabalhamos na melhora contínua dos padrões e 
das práticas de inocuidade dos alimentos, tanto em nível 
mundial como regional.  

Todos os nossos produtos são submetidos aos mais rigorosos 
controles para assegurar o cumprimento das nossas 
especificações. Estabelecemos objetivos e levamos adiante 
diferentes programas de controle dos nossos fornecedores, 
realizamos treinamentos permanentemente para todo o 
nosso pessoal e a verificação dos padrões de segurança 
alimentar em nossos restaurantes mediante auditorias 
internas e de terceiros. 

Lançamos o “Sensory Support Center”, o primeiro centro 
sensorial da América Latina.

Em 2018 lançamos o “Sensory Support Center”, o primeiro 
centro sensorial da Arcos Dorados América Latina. Seus 
objetivos são o desenvolvimento, a inovação e a melhoria dos 
nossos produtos utilizando ferramentas sensoriais adequa-
das; oferecer treinamentos específicos, incorporar novas 
tecnologias, validar os processos e gerar produtos de 
referência de forma sustentável.

Qualidade & Segurança Alimentar 

Temas Materiais: 7, 16 / Conteúdos GRI 103-1, 103-2, 103-3,  416-1, 417-1
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Em linha com a nossa filosofia de garantir os mais altos padrões de 
segurança alimentar, em 2018 lançamos “Be Safe”, um programa de 
conscientização que tenta reforçar em toda a Arcos Dorados o 
compromisso com a manipulação adequada e a proteção dos alimentos. 
Baseados na promoção e conscientização de quatro pilares buscamos 
que as boas práticas, procedimentos e políticas se tornem um hábito 
duradouro, aplicado não só nos restaurantes, mas também no nosso dia 
a dia em casa. 

Be Safe
Ordem

e limpeza
Higiene

das mãos 

Contaminação
tcruzada 

Controle
de temperaturas



#PortasAbertas

Portas Abertas é uma iniciativa baseada na confiança, na qualidade e na transparência com a qual os 
clientes podem conhecer e serem testemunhas da operação dos nossos restaurantes. Todos os dias, 
mediante visitas guiadas, é possível percorrer e ver em plena operação os processos de segurança e 
higiene com os quais trabalhamos e perceber o nosso foco no emprego jovem. O nosso próprio 
pessoal pode guiar a visita, aprofundando seus conhecimentos sobre as diferentes etapas e áreas de 
produção.

No contexto do Dia Internacional da Transparência, no dia 27 de setembro, celebramos novamente a 
edição do “Dia Internacional de Portas Abertas” convidando clientes, amigos e familiares para 
conhecerem cada etapa de elaboração dos nossos famosos hambúrgueres.

59 mil pessoas participaram do Dia Internacional de Portas Abertas em 2018.

Em 2018 lançamos uma proposta inovadora no Brasil realizando um evento que reuniu representantes 
dos setores da alimentação, nutrição, acadêmico e o setor público para debater sobre a importância 
da segurança alimentar e sobre a necessidade de exibir as informações nutricionais dos cardápios. 
Também, foi desenvolvido um seriado web, protagonizado pelo cozinheiro Raul Lemos, para falar de 
forma clara sobre a origem dos principais ingredientes do McDonald’s.

Desde a primeira edição, mais de oito milhões de pessoas da região participaram da iniciativa de 
Portas Abertas.

Continuando con la estrategia corporativa de McDonald´s de Scale For 
Good, en 2018 se inició un plan regional de trabajo para la remoción de 
colorantes y aromas artificiales de los productos core.

Iniciativas nutricionais

#AptoCelíacos
Reforçando o nosso compromisso com a nutrição e a comunidade, 
lançamos um novo pão de hambúrguer apto para celíacos. Esta 
iniciativa, que abrange a República Argentina onde os produtos livres de 
glúten costumam ser caros, inclui os ingredientes rotulados como livres 
de glúten/sem TACC com os que já contávamos sem custo adicional, ou 
seja, ao mesmo preço que as opções regulares. 

Com os processos validados pela Associação Celíaca Argentina (ACA) e 
por Assistência ao Celíaco da Argentina (ACELA), entregamos o pão em 
um saquinho hermeticamente fechado, junto com os outros 
ingredientes servidos no prato, acompanhados com uma garrafa de 
água e talheres de plástico descartáveis, minimizando a possibilidade de 
contaminação cruzada entre alimentos com e sem glúten.  

Segundo as cifras da Associação Celíaca Argentina (ACA), o 
país tem cerca de 400 mil celíacos. 

Menos de 600 calorias
30% de calorias de gorduras totais
10% de calorias (kilojoules) de gorduras saturadas
650 mg de sódio
10% de calorias de açúcar
Mínimo de 3 grupos de alimentos (Frutas, Vegetais,
Grãos inteiros, Proteínas Magras, Lácteos)
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Uma parte muito importante da nossa Receita 
do Futuro é o nosso compromisso com o meio 
ambiente. A nossa envergadura nos enfrenta 
ao desafio e à obrigação de procurar o 
equilíbrio entre a nossa atividade comercial, 
nosso impulso social e o cuidado do planeta. 
Por isso, concentramos esforços para 
minimizar o impacto ambiental das nossas 
operações e para a construção de uma cadeia 
de fornecimento sustentável.

Recebemos um reconhecimento pelas melhores 
práticas de sustentabilidade, outorgado pelos 

Prêmios ECO (Brasil, edição 2017)

Pelo 12º ano consecutivo, fomos reconhecidos 
como Empresa Socialmente Responsável pelo 

Centro Mexicano para a Filantropia, A.C. (Cemefi)

Assumimos a responsabilidade e a oportunidade de fazer do mundo um lugar melhor para
viver, reduzindo o impacto ambiental em restaurantes, escritórios e na cadeia de fornecimento. 

Conteúdos GRI: 103-1, 103-2, 103-3



#AvaliaçãodeFornecedores
Para cumprir o nosso compromisso, contamos com um 
leque de recursos que colocamos em prática na nossa 
gestão:

SWA - Social Workplace Accountability
Nosso Programa de Responsabilidade do Fornecedor no 
Local de Trabalho (SWA, por sua sigla em inglês), 
materializado mediante auditorias de empresas 
independentes e questionários de autoavaliação, fomenta 
um conjunto unificado de padrões globais para o local de 
trabalho da nossa cadeia de fornecimento, assegurando um 
tratamento justo e um entorno de trabalho seguro e 
saudável para seus trabalhadores.

71 novos fornecedores de insumos passaram pelos filtros de 
seleção do SWA em 2018.

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP)
Por meio desta análise, verificamos a existência de um 
processo sistemático preventivo para assegurar a 
inocuidade alimentar. 

297 fornecedores de insumos foram auditados conforme a 
HACCP em 2018.
.
Outras avaliações a fornecedores
Processo de Gestão da qualidade de Distribuição, Boas 
Práticas Agrícolas, Sistema de Gestão de Qualidade de 
Embalagens, etc.

#Bem-estarAnimal
Contamos com um programa de auditoria que abrange 100% 
dos alimentos de proteína animal, que aplica as diretrizes da 
Professional Animal Auditor Certification Organization 
(PAACO).

101 fornecedores auditados a respeito dos padrões de 
bem-estar animal em 2018.

#CaféSustentável
Contamos com um plano para que todo o café que servimos 
em nossos restaurantes tenha sua origem em fontes 
sustentáveis, isto é, que possua certificação de cumprimen-
to rigoroso dos padrões ambientais e sociais. 

En 2018, el 55% de nuestro café provino de fuentes 
certificadas.

En Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica, el 100% del 
café es certificado.

Tipos de empresas que fazem parte da ampla rede de
fornecedores de insumos da Arcos Dorados

Fornecedores
de Food & Paper
51,1%

Fornecedores
de Food

33,4%

Fornecedores
logística
0,80%Fornecedores

de paper
14,7%

Na Arcos Dorados trabalhamos ativamente na construção de 
uma cadeia de fornecimento sustentável que nos permita 
minimizar o impacto no ambiente de todo o ciclo de vida dos 
nossos produtos. Para isso, procuramos que os nossos 
fornecedores diretos e indiretos compartilhem nossos 
valores e a nossa visão, utilizem práticas que cuidem da 
saúde, da segurança do seu pessoal e do bom tratamento 
dos animais. Por sua vez, a todos eles é exigido o 
cumprimento de altos padrões de qualidade de produção e 
segurança alimentar.  

Nossos padrões se baseiam nas normas internacionais mais 
exigentes da indústria, como as da Organização 
Internacional de Normalização (ISO), British Retail 
Consortium (BRC) e todos aqueles que fazem parte da Global 
Food Safety Initiative (GFSI), da qual a Arcos Dorados é 
membro do Conselho Diretor na América Latina.

Todos os nossos fornecedores, que são mais de 1.400 
empresas6, têm a obrigação de assinar e validar todo 
ano o Código de Conduta de Fornecedores, que 
estabelece princípios essenciais que devem cumprir, 
independentemente do seu país de origem ou dos 
locais onde realizam as suas operações.

Além disso, apostamos no trabalho colaborativo, 
participando em diferentes grupos e iniciativas que têm 
como objetivo identificar, compreender e abordar os 
desafios de sustentabilidade de toda a indústria de forma 
conjunta.a. 

Nossos fornecedores de insumos possuem uma 
forte característica regional, já que 75% deles são 
de origem local. 

Cadeia de fornecimento

12 Contempla aproximadamente 986 proveedores de insumos y 380 proveedores de servicios.

25Temas Materiais: 8, 15, 17, 21  / Conteúdos GRI: 102-9, 102-10, 102-11, 102-12, 102-13, 103-1, 103-2,
103-3, 204-1, 308-1, 412-13, 414-1



#PecuáriaSustentável (GTPS)

Apoiamos e fomentamos a produção de carne ambientalmente segura, protegendo a saúde e o 
bem-estar dos animais, bem como a dos pecuaristas e de toda a comunidade. 

Atualmente, participamos em conversas e mesas redondas que têm como objetivo encontrar 
soluções para produzir carne com menos impacto. Na Argentina e no Brasil, somos membros do 
Conselho Diretor do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS), grupo multistakeholder 
formado por representantes de diferentes segmentos que fazem parte da cadeia de valor da 
pecuária.

Ajudando a liderar um movimento global para conseguir uma produção sustentável.

#PráticasFlorestaisEProduçãoResponsável
As florestas têm um papel vital na absorção das emissões de gases do efeito estufa e na geração 
de oxigênio. Elas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas. A partir do nosso 
compromisso de não admitir produtos oriundos da criação de gado em áreas desmatadas, 
fomentamos práticas florestais e de produção em nossa cadeia de fornecimento de fibra. 

#PackagingFSC
Estamos trabalhando em favor da transição para a utilização de embalagens 100% renováveis, 
recicláveis ou de fontes certificadas. Neste sentido, 90% das nossas embalagens de papelão 
(fibra) é oriunda de fontes sustentáveis, certificadas pelo FSC, Forest Stewardship Council.

Na América Latina, mais de 90% das embalagens contam com a certificação FSC, que assegura 
a sua origem de fontes sustentáveis e o cumprimento das práticas aprovadas de manejo de 
florestas. 

No Brasil e Argentina já chegamos a 100% e estamos trabalhando diariamente para que isso se repita 
em todos os países. 

#PescaSustentável
100% do peixe que vendemos no Brasil, Costa Rica, Panamá e Porto Rico está certificado pelo Conselho 
de Segurança Marinha dos Estados Unidos (MSC, por sua sigla em inglês).

#ÓleoDePalma
Não utilizamos óleo de palma em nossos restaurantes. Caso seja utilizado por algum dos nossos 
fornecedores, tal fato deve ser declarado e somente pode utilizar óleo de palma certificado.
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13  Corresponde a las operaciones en Brasil y SLAD

#AHoraDoPlaneta
Na Arcos Dorados ratificamos o nosso compromisso com o 
meio ambiente e todos os anos nos unimos à campanha A 
Hora do Planeta; uma iniciativa da World Wildlife Fund 
–WWF–, que tem o objetivo de conscientizar e fomentar a 
participação da população em questões de conservação do 
meio ambiente e mudança climática.

10 anos apoiando A Hora do Planeta.
Todos os nossos restaurantes e escritórios participam 
desligando as luzes externas durante 60 minutos.

#PegadaDeCarbono
Fazemos parte do CDP (Carbon Disclosure Project), o 
sistema de divulgação global de dados ambientais 
autoinformados, que valora os esforços das organizações 
que deixam uma marca positiva no caminho da sustentabili-
dade climática.  

Em 2018, a Arcos Dorados Brasil foi reconhecida pela sua maior 
taxa de resposta alcançada por um membro da América Latina no 
Programa CDP Cadeia de Valor (Supply Chain) 2018, em questões 
de Clima, Água e Florestas.

#ProgramaNatal
Na Arcos Dorados entendemos que o manejo e o consumo 
de água é uma questão crucial com impacto direto em 
nossas operações. Em 2018, o consumo das nossas 
principais operações chegou a 1.219.558 m3/ano . Nesse 
sentido, o Programa Natal afirma o nosso compromisso com 
o cuidado dos recursos naturais, a fim de reduzir o consumo 
de água potável, minimizar o seu desperdício e reutilizar a 
água condensada gerada pelos equipamentos de ar 
condicionado dos restaurantes. A água obtida é utilizada 
para a rega de jardins e a lavagem de fachadas e caminhos 
do Drive-thru.

+500 restaurantes com o Programa Natal.

Contenidos GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 302-1, 302-4 305-3, 306-2

Temos certeza de que a busca de um futuro melhor para o 
nosso planeta mediante a redução dos efeitos da mudança 
climática, exige a participação de todos. É por isso que 
queremos ser pioneiros no setor, procurando obter os 
nossos alimentos de forma responsável, fomentando o uso 
eficiente de energias renováveis e, ao mesmo tempo, 
trabalhando para reduzir a quantidade de resíduos e 
aumentando a reciclagem. 

Gestão de 
recursos naturais

#ProgramadeDesenvolvimentoSustentável
Em 2018 começou o Programa de Desenvolvimento 
Sustentável em Restaurantes do Brasil, com a intenção de 
difundi-lo nas outras regiões nos próximos anos. Por meio 
deste programa, fazemos com que os restaurantes se 
transformem em centros de difusão de informação e 
educação para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades. O programa se baseia em diferentes parcerias 
estratégicas, no treinamento de funcionários e na educação 
executiva de líderes. Temos certeza de que a participação no 
programa dará como resultado melhores práticas e hábitos, 
além de ideias inovadoras para os nossos restaurantes. 

Em 2018 participaram no programa mais de 40 restaurantes.
Nosso objetivo é implementar o Programa de Desenvolvimento 
Sustentável em 500 restaurantes para 2020.

+300 funcionários foram treinados em Desenvolvimento 
Sustentável por meio de cursos presenciais, conferências 
exclusivas e dinâmicas ou mediante a experiência de imersão.  
Para os próximos anos, queremos aumentar esse número a 2 mil.
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#RestaurantesSustentáveis
Avançamos passo a passo na adoção de critérios de 
construção, infraestrutura e utilização de recursos 
sustentáveis em nossos restaurantes, baseados na captação 
e utilização de água pluvial, reutilização de insumos, 
separação de resíduos em origem, métodos de climatização 
eficientes, entre outros.

4 restaurantes e a McDonald’s University contam com a 
certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design).

#EficiênciaEnergética
Trabalhamos para que nossos escritórios e nossos 
restaurantes sejam inovadores e eficientes por meio de 
melhoras como iluminação LED e equipamentos de cozinha 
de consumo eficiente de energia. Em 2018 conseguimos 
alcançar uma redução de 15% de nossos consumos de 
energia, passando de 569.079 MW/h em 2017 para 484.157 
MW/h em 2018.

15% de redução de energia em 2018.

Conteúdos GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 302-1, 302-4, 305-3, 306-2 
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#ReciclagemDeÓleoVegetal
O óleo é um dos principais contaminantes do meio 
ambiente. Calcula-se que 1 litro de óleo para fritar despejado 
nos encanamentos pode contaminar 1.000 litros de água. 
Para ter uma participação ativa contra esse fenômeno, a 
Arcos Dorados conta com um programa de reciclagem de 
óleo com o objetivo de cuidar o meio ambiente, respeitando 
todas as regulamentações existentes nos países em que 
operamos. 

O óleo já utilizado nas cozinhas dos nossos restaurantes é 
coletado periodicamente por fornecedores certificados e, 
depois de processado, o produto é comercializado para ser 
usado como biodiesel em caldeiras industriais e outros 
equipamentos.

10 dos países onde operamos possuem iniciativas para a 
reciclagem de óleo. 

#Compostagem
Em nossos escritórios corporativos estamos transformando 
os resíduos em recursos. A nossa equipe de trabalho coleta 
os restos de alimentos, frutas, chá, borra de café e 
guardanapos que, mediante um processo de compostagem, 
serão utilizados como abono para o jardim e a horta. 

#Resíduos
Entendemos que o manejo responsável dos resíduos inclui 
as etapas de geração, manipulação, controle e disposição. 
Por isso, contamos com diretrizes comuns e transversais a 
toda a companhia e, ao mesmo tempo, implementamos 
procedimentos específicos conforme os requerimentos 
locais de cada região. 

Todo o nosso pessoal dos restaurantes recebe treinamento sobre 
os procedimentos de separação de resíduos na origem.

#CanudinhoSóPedindo
A partir de 31 de outubro de 2018, lançamos “Canudinhos, só 
pedindo” em todos os restaurantes da América Latina.  Com 
esta iniciativa, deixamos de entregar canudos de plástico 
junto com as bebidas e eliminamos os porta canudos nos 
nossos restaurantes. Assim, o canudo é entregue somente 
quando solicitado expressamente pelos clientes. 

Esta iniciativa é uma das ações que contribuem para o 
cumprimento do objetivo de 100% de embalagens de 
origem renovável, reciclada e de fontes certificadas para 
2025. Por sua vez, “Canudinhos, só pedindo” está alinhada 
às metas globais do McDonald´s e das Nações Unidas para 
2030 ao minimizar a utilização de plástico em um produto 
de curta vida útil e que representa um impacto negativo no 
meio ambiente. 

Com a iniciativa “Canudinho, só pedindo”, 
tentamos reduzir o consumo de quase 300 
toneladas de plástico.

#ProgramadeDesenvolvimentoSustentável
Em 2018 começou o Programa de Desenvolvimento 
Sustentável em Restaurantes do Brasil, com a intenção de 
difundi-lo nas outras regiões nos próximos anos. Por meio 
deste programa, fazemos com que os restaurantes se 
transformem em centros de difusão de informação e 
educação para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades. O programa se baseia em diferentes parcerias 
estratégicas, no treinamento de funcionários e na educação 
executiva de líderes. Temos certeza de que a participação no 
programa dará como resultado melhores práticas e hábitos, 
além de ideias inovadoras para os nossos restaurantes. 

Em 2018 participaram no programa mais de 40 restaurantes.
Nosso objetivo é implementar o Programa de Desenvolvimento 
Sustentável em 500 restaurantes para 2020.

+300 funcionários foram treinados em Desenvolvimento 
Sustentável por meio de cursos presenciais, conferências 
exclusivas e dinâmicas ou mediante a experiência de imersão.  
Para os próximos anos, queremos aumentar esse número a 2 mil.



SOBRE ESTE RELATÓRIO
O “Relatório de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável” da Arcos Dorados 2018 foi elaborado conforme os Padrões GRI (Global Reporting 
Initiative), opção “Essencial”. Tem uma frequência anual e abrange o período entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018. A informação contida neste 
documento não inclui os dados das operações de nossas franquias e não foi verificado externamente. Não se produziram modificações ou mudanças 
significativas durante o período coberto relativas ao tamanho, a estrutura e a propriedade da organização, bem como efeitos significativos na 
reformulação da informação a respeito dos anos anteriores. O último relatório foi o documento de “Resultados de impacto Social e Ambiental 2017”. 

29Conteúdos GRI: 102-45, 102-46, 102-47, 102- 48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56



Uma parte fundamental para uma gestão sustentável e para o processo 
de prestação de contas é a definição dos grupos de interesse e a 
identificação dos temas materiais.

Baseados nas diretrizes do guia AA1000SES  de Accountability e por meio 
de uma análise que abrange determinadas dimensões (por 
responsabilidade, influência, proximidade, dependência e representação), 
definimos o “mapa” de grupos de interesse da Arcos Dorados. 

Grupos de interesse 
e materialidade

Acionistas, 
parceiros 

comerciais, 
franqueados, 

entidades 

Atuar com total transparência frente 
aos melhores interesses dos nossos 

acionistas e parceiros comerciais.

Apoiar e fomentar o trabalho com 
paixão e a inovação no dia-a-dia, 
procurando a melhora contínua.

Desenvolver relações sólidas com os 
nossos fornecedores e distribuidores 
que compartilhem os nossos valores. 

Oferecer uma experiência 
excepcional, com o compromisso de 

servir alimentos de qualidade 
mediante serviço e limpeza.

Desenvolver um papel ativo no 
bem-estar dos nossos vizinhos e da 

nossa comunidade

Assembleia de acionistas 
Estados Financeiros

Form. 20-F
Relatórios trimestrais

Conferência com investidores
Relatório de Impacto Social e

Desenvolvimento Sustentável

Estados Financeiros
Form. 20-F 

Relatório de Impacto Social e
Desenvolvimento Sustentável

Pesquisas de clima de trabalho
Arcos Dorados Digital

AD Review 
Rede social corporativa

Yammer 
AD Talks 

Encontros AD 
Portas abertas

Relatório de Impacto Social e Desenvolvimento 

Reunião com fornecedores
Portal de fornecedores

Portas abertas
Relatório de Impacto Social e

Desenvolvimento Sustentável

Conte para nós como foi hoje 
Portas abertas

Relatório de Impacto Social e
Desenvolvimento Sustentável

Conte para nós como foi hoje
Portas abertas

Reporte de Impacto Social e
Desenvolvimento Sustentável

Cumprimento de todas as leis e 
regulamentos aplicáveis, incluída a 

legislação sobre os Direitos Humanos, 
segurança no local de trabalho, 
compensação e tratamento ao 

trabalhador.

Governos e órgãos 
de regulamentação

Pessoal (staff e 
restaurante)

Fornecedores e 
distribuidores

Comunidades 
locais

Clientes

GRUPO
DE INTERÉS

COMPROMISO
ASUMIDO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN/DIÁLOGO

14  AA1000SES es un estándar desarrollado por el Instituto Accountability aplicado globalmente. Brinda soporte a las organizaciones para la evaluación, diseño, implementación y comunicación del abordaje integral de la articulación y compromiso de los Grupos de Interés.

Conteúdos GRI: 102-21, 102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44 30



O Global Reporting Initiative coloca a disposição das organizações uma 
série de princípios desenhados para serem usados de forma combinada a 
fim de definir o conteúdo do relatório. Para identificar os potenciais temas 
que serão incluídos no relatório, consideramos os impactos, os riscos e as 
oportunidades observadas por diferentes especialistas e empresas do setor. 
 
A partir do processo de identificação de temas materiais, foi realizado um 
processo de priorização dos mesmos, com mais de 400 grupos de 
interesse, a fim de identificar quais são os mais relevantes para serem 
incluídos no relatório de sustentabilidade.  

Definição de conteúdos 
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15  Donde se producen los principales impactos de los temas materiales, dentro de la organización (interno) o fuera de ella (externo). 

Brasil 40%

Argentina 10%

Venezuela 6%

Uruguay 2%
Puerto rico 2%

Perú 1%

Panamá 4%

México 6%

Ecuador 2%

Costa Rica 5%

Colombia 18%

Chile 4%

Gobierno 1%

Colaboradores 70%

Clientes 4%
Proveedores 14%

Otro 3%

ONG y academia 5%

Comunidad 3%

20 Comunidades locais

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ética e integridade

Água

Resíduos

Não discriminação 

Materiais e insumos utilizados

Saúde e segurança no trabalho

Qualidade nutricional dos produtos

Abastecimento responsável

Energia

Diversidade e igualdade de oportunidades

Educação

Emprego jovem

Emprego inclusivo

Formação e educação

Avaliação ambiental de fornecedores

Promoção de hábitos de vida saudáveis

Bem-estar e saúde animal

Emprego

Avaliação de Direitos Humanos

Externo

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Externo

Interno

Interno

Externo

Externo

Externo

Interno

Externo

Externo

Interno

Interno

Interno

Externo

Somos Arcos Dorados

Desenvolvimento Sustentável

Desenvolvimento Sustentável

Impacto Social

Desenvolvimento Sustentável

Impacto Social

Impacto Social

Desenvolvimento Sustentável

Desenvolvimento Sustentável

Impacto Social

Impacto Social

Impacto Social

Impacto Social

Impacto Social

Desenvolvimento Sustentável

Impacto Social

Desenvolvimento Sustentável

Impacto Social

Impacto Social

Impacto Social

Tema Cobertura15 Capitulo/Sección

Resultados
pesquisa
de materialidade
por País.

Resultados
pesquisa de
materialidade
por Grupo de
Interesse.


