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Receita do

Futuro 



Programa



Focado no indivíduo



Foco



Mude o foco por um momento  



O que você
pode
esperar ? 







Vamos viver

uma 



Programa 

Horário 22/02 (Segunda) 23/02 (Terça) 24/02 (Quarta)

18:05 - 18:40

Competências 

Socioemocionais, a base da 

educação contemporânea

Emilio Munaro

Gestão da Mudança

Murilo Moreno

18:40  - 19:25
Energia Renovável

Danilo Lima

Valor Compartilhado

João Redondo

19:35 - 20:10
Mudanças Climáticas

Felipe Bottini

Gestão de Resíduos em 

tempos de COVID-19

Yara Garbelotto

Compromisso Social

Amanda Basterra

20:10 - 20:45
Desperdício de Alimentos

Daniela Garcia

Economia Circular

Leandro Santos

Capitalismo Consciente

Hugo Bethlem

Desenvolvimento 

Sustentável/ESG/Receita do 

Futuro

Leonardo Lima

Intervalo



150







Vivemos
aqui



Idade : 4.54 bilhões de anos



Prof. Stephen William 

Hawking 
foi um físico teórico e 

cosmólogo britânico,  

reconhecido 

internacionalmente por sua 

contribuição à ciência, sendo 

um dos mais renomados 

cientistas do século





homo sapiens

idade : 200 mil anos 



revolução industrial

1780 



Pensamos sempre em nós 



7.81 Bilhões



Crescimento da população global





?







ANTÔNIO GUTERRES : Secretário Geral da ONU 



A perda 

de 

comida é 

o 3º. 

maior 

emissor 

de Gases 

de Efeito 

Estufa 
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MICHAELPORTER : Valor Compartilhado  



Os resíduos globais crescem ... 

O MUNDO GERA 2,01 BILHÕES DE TONELADAS DE 
RESÍDUO SOLIDO MUNICIPAL ANUALMENTE  

SEM UMA AÇÃO URGENTE , O RESÍDUO GLOBAL AUMENTARÁ 70% 
PARA 3,4 BILHÕES DE TONELADAS ATE 2050 

Os resíduos globais crescem ... 



Ilha de resíduos no Oceano Pacífico 



430.000 tons/dia

30% de reciclagem 

Resíduos na America Latina 





90 % da poluição plástica dos oceanos vem de somente 10 rios 



The Ocean Cleanup







Around 700 million people in 43 countries suffer today from water scarcity.

By 2025, 1.8 billion people will be living in countries or regions with 

absolute water scarcity, and two-thirds of the world's population 

could be living under water stressed conditions.

CERCA DE 700 MILHÕES DE PESSOAS EM 43 PAÍSES 
SOFREM DE FALTA DE AGUA NOS DIAS ATUAIS 

MAPA DA FALTA DE AGUA GEOGRÁFICA E ECONÔMICA NO MUNDO 

Em 2025, 1,8 bilhão de pessoas viverá em países ou regiões com escassez 

absoluta de água, e dois terços da população mundial poderá viver em 

condições de escassez de água.



Packaging





Acionistas

Colaboradores

Gestores da organização

Clientes

Concorrentes

Fornecedores

Governo

Mídia

ONGs

Sindicatos

Investidores 





UM PRESENTE À PROVA DE FUTURO







ContextoContexto ContextoInterno 



MICHAELPORTER : Valor Compartilhado  









Estudo de prioridades
com apoio do WWF 



Carbon Footprint



Receita do Futuro

Embaixador de Sustentabilidade em cada restaurante (RDM)

Cambio 
Climático

Familia & 
Bem estar 

Programa de Desenvolvimento Sustentavel (PDS)

Abastecimento
Sustentável 

Embalagens & 
Reciclagem

Emprego
Jovem



Compras
sustentáveis

beneficiam
a sociedade



• Em todos os mercados, 100% do nosso café deve vir de fontes 

sustentáveis certificadas até 2020.

• Em todos os mercados, 100% do pescado vem de fontes 

sustentáveis certificadas pelo Marine Stewardship Council (MSC) até 2020.

• 100% do óleo de palma usado em nossos restaurantes ou como ingrediente 

em nossos produtos vem de fontes de produção sustentável certificadas 

pela RSPO.

• A soja, usada para alimentar nossas galinhas, será produzida a partir de 

fontes sustentáveis certificadas pela RTRS.

Abastecimento sustentável



• Eliminar o uso de antibióticos classificados como críticos para a saúde 

humana pela OMS, de todos os frangos servidos em nossos restaurantes até 

2027 (no Brasil 2018).

• Em 2025, abastecimento  de ovos de galinhas poedeiras criadas sem gaiolas

• Promoção do uso de currais de grupo na criação de suínos 

• Brasil: Fornecimento de carne que atenda aos princípios e critérios da Mesa 

Redonda Global pela Carne Bovina Sustentável, até 2020.

• Para Brasil e Argentina, fornecimento de carne proveniente de campos livres 

de desmatamento, até 2020.

Compromisos ExternosAbastecimento sustentável



Packaging sustentável 
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Processo de Certificação Embalagens pelo FSC 



VENHA TOMAR UM CAFÉ 

CERTIFICADO CONOSCO

24 de setembro 2020

Wesley Ramos 

McCafé PSB

Ganhador 

Concurso 



Programa Natal

Plástico de um só uso  

Programa Desenvolvimento Sustentavel
Transforme nossos restaurantes em centros de 
informação, educação e treinamento sustentável

Reduzir  os plásticos descartáveis e continuar a fornecer 
embalagens da melhor qualidade

Reutilizamos água condensada de aparelhos de ar 
condicionado para tarefas de limpeza e irrigação

Programa CDP Supply Chain para aprender sobre a gestão 
de gases de efeito estufa na cadeia de abastecimento

Cambio Climático

+1300 toneladas reduzidas
em 2 anos

Implementado em + 390 restaurantes +90M de litros reutilizados

Quase 3M TonCO2eq 
reduzido em 2019

Pegada  de Carbono 

Medição da pegada de carbono: 
ARG, MX, CR, BR, COL, ECU, CHI

Proveedores

AD Corp



Todas as nossas embalagens vêm de fontes
sustentáveis e estão em conformidade com as práticas
de gestão florestal aprovadas

Fontes  certificadas Residuos

CompostagemOleo Vegetal
Coletamos óleo de fritura usado  em nossas cozinhas, que 
é encaminhado para a produção de biodiesel

Recolhemos os restos de comida, frutas, chá, café e 
guardanapos de nossos escritórios corporativos para 
convertê-los em adubo

Realizamos capacitaciones sobre generación, 
manipulación, control y disposición responsable de 
residuos

+ 48 toneladas de adubo gerados
em 1 ano

+ de 6.880.000 litros 
recuperados em 2019

90% das embalagens de 
fibra certificadas pelo FSC

Com a implantação do PDS, 
buscamos capacitar nossos 

colaboradores em restaurantes

Embalagens e reciclagem



Alianças estratégicas Capacitação Constante

Alianças com mais de 24 
organizações, beneficiando 

+390.000 jovens

+ de 479 mil hs. de formação

+ de 4.000.000 horas. 
treinamento no trabalho

11 novos cursos ONLINE

Emprego Jovem

Campanhas Solidarias 

Em 2019, doamos cerca de 4 
milhões de Dólares 



McLanche Feliz Casa Ronald McDonald

Leitura e Aprendizagem

Transformamos e adaptamos os ingredientes 
buscando uma proposta mais rica e nutritiva

Aproximar as crianças da leitura, para que desenvolvam a 
imaginação, a criatividade e o fortalecimento dos laços 
familiares

Mantemos famílias com crianças fazendo tratamentos 
médicos, juntas e perto dos cuidados de que precisam

Familia y Bem estar

+260.000 familias beneficiadas Até 600 calorias

Menos gordura

Menos sódio

Sem adição de açúcar

Mais frutas e vegetais+  de 3,4 milhões de livros 
entregues em 2019



2 milhões de clientes/dia

escala para a educação Foto tirada antes da pandemia 



“Restaurante McDonald’s

Centro de Disseminação de Educação para o Desenvolvimento
Sustentável na Comunidade"

Influencer



Programa de Desenvolvimento Sustentavel

RDM – Embajador de sustentabilidad





Alphaville

Barueri – Centro Alphaville- Tamboré

Head Quarter Hamburguer University Barueri – Romeiros 

Economia circular – piloto 

Alphaville- Industrial 



Fluxo do processo 











OBRIGADO!

Desenvolvimento Sustentável

Leonardo Lima

leonardo.lima@br.mcd.com

11.971946768

mailto:leonardo.lima@br.mcd.com

