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Uma mensagem para você.
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1. Qualidade: Nosso ingrediente preferido.
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2. No McLanche Feliz tem comida gostosa.
- Você sabia que?
- Variedade e customização são
muito importantes para o Méqui.
- Uma caixinha com muita história
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3. A evolução não para.
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4. Transparência em tudo que fazemos.

M E N S AG E M

Paulo Camargo
cos Dorados
isão Brasil da Ar
Presidente da Div

Ao longo das últimas quatro décadas, a marca McDonald's construiu
com os brasileiros uma relação de proximidade, afeto e con ança.
Aqui na Arcos Dorados, empresa responsável pela operação da marca
McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe, trabalhamos todos
os dias para que as famílias encontrem no Méqui mais do que refeições
deliciosas, queremos oferecer experiências que quem guardadas na
memória. Acredito que nosso compromisso com a excelência dos
ingredientes, rigor dos processos de produção e comunicação transparente
são fundamentais para seguirmos fazendo parte das mais diferentes
ocasiões. Nosso cardápio está em constante evolução e as mudanças
implementadas são sempre pensadas para atender os desejos de
nosso público. Estar perto do cliente, para nós, é ouvir atentamente
e trabalhar para oferecer as melhores soluções. Te convido para
conhecer um pouco mais sobre o que temos feito para que, ao
escolher um produto, você e sua família tenham a certeza de que
estão consumindo uma comida que foi preparada com todo o
cuidado, muita dedicação e atenção a sua origem,
procedência e qualidade.

Obrigado e boa leitura!
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Para garantir que as famílias que escolhem o Méqui encontrem opções deliciosas, a
marca faz questão de se preocupar com todos os detalhes de sua produção. A origem
dos alimentos que são servidos diariamente nos mais de mil restaurantes da rede em
todo o Brasil é rigidamente controlada.
Com um cardápio que está em constante evolução para atender os desejos de seus
consumidores, a companhia tem em seus fornecedores parceiros muito importantes.
São eles que, seguindo os rigorosos padrões de qualidade da empresa, produzem os
insumos para os sanduíches, acompanhamentos e sobremesas que todo mundo ama.

E para que tudo chegue dentro do alto padrão da marca, uma série de fatores são
considerados. Os produtores de alface e tomate, por exemplo, precisam da certi cação
Global G.A.P., que engloba desde a aplicação correta de defensivos e boas práticas
agrícolas até o diagnóstico das ações de responsabilidade social no campo.

Nas cozinhas, os processos são todos pensados para garantir a segurança do alimento,
frescor e muito sabor. O hambúrguer 100% carne bovina é preparado na hora e
temperado apenas com sal e pimenta do reino. Os Chicken McNuggets, feitos com carne
100% peito de frango, estão sempre crocantes na medida certa porque também são
fritos de acordo com o volume dos pedidos. As McFritas, douradas e deliciosas, são o
resultado de um processo cuidadoso que começa na seleção das melhores batatas e vai
até o preparo controlado em óleo e equipamentos especiais. Nada de corantes ou
aromatizantes arti ciais em nossas batatinhas. Esses aditivos, inclusive, já foram
substituídos por opções naturais em 14 ingredientes utilizados no preparo dos
produtos da marca, incluindo tudo que é servido no McLanche Feliz. Essa orientação
vale também para o desenvolvimento de novos produtos exclusivos da companhia.
Com isso, o Méqui segue surpreendendo e reforça seu compromisso com experiências
memoráveis. A nal, nada mais delicioso do que comer uma comida saborosa e que você
sabe que foi feita com ingredientes selecionados.

FELIZ
2. NO McLANCHE
STOSA
TEM COMIDA GO
As refeições em família são momentos muito importantes, que geram memórias e
contribuem para a conexão entre pais e

lhos. Ter horários de nidos para comer e

cultivar bons hábitos alimentares, com cardápio variado e nutritivo é importante para
desenvolver uma relação positiva com a comida. Para o McDonald's, participar dessas
interações é motivo de orgulho. Por isso, a empresa acredita na importância de criar
experiências deliciosas para todos que consomem os produtos da marca. Com o
McLanche Feliz, o Méqui oferece alimentos produzidos com muito cuidado e que levam
ingredientes de alta qualidade. É uma plataforma em constante evolução e que há mais
de uma década vem sendo adaptada para oferecer combinações que sejam saborosas e
adequadas ao público-alvo.
Em 2019, a empresa deu um passo importante e anunciou combinações pensadas para
integrar variados grupos alimentares e somar até 600 calorias. Este valor energético
equivale a cerca de um terço da recomendação de ingestão diária proposta pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) para crianças de 6 a 10 anos.

VARIEDADE E CUSTOMIZAÇÃO SÃO
MUITO IMPORTANTES PARA O MÉQUI.
Confira os produtos que podem compor
as refeições do McLanche Feliz

Principal

McFiesta, sanduíche que conta
com alface e tomate selecionados,
hambúrguer 100% carne bovina
e o delicioso molho defumado,
elaborado apenas com corantes
e aromatizantes naturais.

O tradicional Hambúrguer
do Méqui, produzido com
100% carne bovina, no pão
tostado com cebola, picles,
ketchup e mostarda.

Chicken McNuggets,
crocantes e deliciosos,
produzidos com carne
100% peito de frango.

Acompanhamento

McFritas Kids, porção reduzida
das McFritas, feitas com batatas
selecionadas e um rigoroso
controle de qualidade para que
sejam crocantes e douradinhas.

Tomatinhos fresquinhos:
uma opção leve e deliciosa

Bebidas e sobremesa

Água mineral

Suco de uva 100% fruta
e sem adição de açúcar

Desde 2019, as combinações
oferecidas no McLanche
Feliz contam com:

Danoninho, que também é
produzido apenas com corantes
e aromatizantes naturais.

• Até 600 Kcal totais.
• Menos de 10% das calorias provenientes de gorduras saturadas.
• Menos de 30% das calorias provenientes de gorduras totais.
• Menos 650 mg de sódio.
• Menos de 10% das calorias provenientes da adição de açúcar.
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Querido pelas famílias que frequentam o
Méqui e parte da infância de muita gente,
o McLanche Feliz foi lançado em 1979.

Yolanda Co no, responsável pelos restaurantes
da rede na Guatemala, foi uma das idealizadoras do
combo para as crianças. Partiu dela a ideia de pensar
em refeições que atendessem os desejos das
crianças e dos pais.

O design da icônica caixinha é obra do publicitário
Bob Bernstein, que entendeu que as deliciosas refeições
poderiam também ser uma forma de diversão. E ao
longo dos anos diversas ilustrações e atividades
estamparam as caixas do McLanche Feliz.

Atualmente está disponível em
19 países da América Latina.

Por aqui, a querida caixinha é conhecida como
McLanche Feliz, já nos EUA o combo ganha o
nome de Happy Meal e na América Latina
e Central é chamado de Cajita Feliz.
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Para o Méqui é muito importante entender o que o consumidor espera de suas refeições.
Para garantir que além de sabor, todos possam ter a certeza de que estão escolhendo
uma comida preparada da melhor maneira, a marca mantém seu cardápio em constante
evolução. Esse é um trabalho que há mais de uma década vem sendo implementado no
Brasil, sempre a partir de muitos testes e pesquisas.
Em 2011, a marca promoveu uma série de reformulações para redução de sódio, açúcar e
calorias em todos os países da América Latina. Os pães da marca, por exemplo, tiveram a
quantidade de sódio reduzida e passaram a ter vitaminas B1, B5, B6 e PP adicionadas em
sua formulação.
Seguindo seu compromisso de priorizar ingredientes naturais, a empresa deu mais um
importante passo e anunciou em 2020 a substituição de corantes e aromatizantes
arti ciais em ingredientes. O processo levou mais de dois anos e contou com a
colaboração de 90 fornecedores em toda a América Latina, sendo 15 deles no Brasil.

Ingredientes em que o aromas e corantes
artificiais foram substituídos por opções naturais:

QUEIJO
CHEDDAR

MIX
BAUNILHA

MOLHO
BIG MAC

MOLHO
BIG TASTY

MOLHOS
BARBECUE

Ingredientes que não contam mais
com conservantes artificiais:

KETCHUP

MOSTARDA

IA
4. TRANSPARÊNC
ZEMOS
EM TUDO QUE FA

Além de todos os esforços do McDonald's para garantir ingredientes de qualidade em
suas refeições, a empresa também leva muito a sério a transparência com que comunica
essas informações. Para a marca é importante que os clientes conheçam suas iniciativas
e tenham acesso às informações nutricionais para que possam fazer as melhores
escolhas. Por isso, desde 1994, a companhia divulga todas as informações nutricionais
dos itens em seu cardápio. Essa iniciativa reforça a relação de con ança com o público,
que pode conferir todos os dados no site do Méqui.
Em 2014, uma calculadora nutricional foi disponibilizada no site global do McDonald's
para que as famílias conhecessem os valores de cada produto e pudessem orientar suas
escolhas conforme suas necessidades. No Brasil, o aplicativo da marca traz, na sessão
cardápio, McLanche Feliz, a possibilidade de testar todas as combinações e conferir a
quantidade de calorias da refeição escolhida.

Outro programa pensado para mostrar aos consumidores todos os cuidados e rígidos
processos do McDonald's é o Portas Abertas. A iniciativa, que recebe os clientes em
visitas guiadas pelas cozinhas desde 2015, já recebeu mais de 10 milhões de pessoas só
no Brasil. Com o programa presencial suspenso por conta da pandemia de Covid-19, a
marca trouxe uma solução inovadora para manter as visitas. Agora, é possível fazer um
tour online por um dos restaurantes e ter uma verdadeira experiência imersiva sem sair
de casa.
É com esse convite que encerramos essa jornada. Agora que você já está por dentro do
compromisso do Méqui com a qualidade da comida servida diariamente, que tal
conhecer um pouco mais visitando a nossa cozinha?

Direcione seu cel para o QR code

