
 
 
 

 

 

 

Barra da Tijuca ganha mais um Méqui 
 

Cerca de 20 vagas diretas foram geradas para o novo Drive na Zona Oeste 

 

A região da Barra, que já possui mais de 10 restaurantes do McDonald’s, acaba de ganhar 

outro. O mais novo Drive fica na avenida Ayrton Senna 2541, na Zona Oeste, e foi inaugurado 

na última terça-feira, dia 1. A iniciativa faz parte do plano de expansão e modernização da 

companhia na América Latina, que prevê mais de 120 novos restaurantes só no Brasil até o 

final de 2024. Tudo isso, representa uma expansão superior a 10% sobre o total atual. 

 

A nova unidade já foi inaugurada com um design inovador e em linha com a arquitetura 

moderna das novas unidades do Méqui. Ela funciona todos os dias e possui 86 lugares no 

salão. Os clientes poderão, ainda, ter uma experiência moderna e tecnológica através de dois 

totens para autoatendimento e quatro telas com menu digital. O restaurante também conta 

com seu próprio wi-fi. 

 

Foco na Sustentabilidade 

Alinhada às iniciativas de sustentabilidade da rede, a unidade trabalha com a reutilização de 

água para o uso nos sanitários, além de ações da plataforma Receita do Futuro, criada pela 

Arcos Dorados para guiar o trabalho social e de responsabilidade ambiental da companhia. 

Entre as iniciativas, está o programa de redução de plásticos de um só uso, que já soma 

ações como a substituição das embalagens de plástico de saladas por outras fabricadas com 

papel cartonado certificado, redução do uso de tampas de plástico para bebidas e 

sobremesas, fim da entrega proativa de canudos, entre outras. Até o fim de 2020, o programa 

gerou a redução de 40% no uso do material nas operações da rede, o que equivale ao total 

de 1.400 toneladas de plástico de um só uso retirados dos restaurantes 

 

McProtegidos 

A operação do restaurante conta com o programa McProtegidos, iniciativa da rede aplicada 

por todo o Brasil, cujo objetivo é conscientizar sobre a importância de respeitar o 

distanciamento social, além de reforçar as medidas de higiene, visando um ambiente ainda 

mais seguro no período da pandemia. A unidade conta com adesivos de orientação nas filas, 

além do uso de máscaras por toda a equipe de funcionários. 

 

Portas Abertas Online 

Para quem deseja visitar a cozinha do McDonald’s sem sair de casa, o Méqui lançou a 

primeira edição do Portas Abertas Online, famoso programa da rede que convida os clientes 

a visitarem as cozinhas dos restaurantes e conhecerem todos os procedimentos de 

Qualidade, Segurança, Limpeza e Sustentabilidade da companhia. A iniciativa é um 

desdobramento do Portas Abertas presencial, que já recebeu mais de 10 milhões de pessoas 

nas cozinhas brasileiras, e em sua versão online mostra o que mudou com a pandemia e 

explica a importância de seguir as orientações de distanciamento e higienização, tudo com 

foco no bem-estar dos funcionários, clientes e parceiros. 



 
 
 

 

 

 

A visita online está disponível no site. 

 

Serviço: 

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 2541 

Horário: Segunda-feira, das 10h às 23h | Terça a domingo, das 10h às 5h 

 

 

Sobre a Arcos Dorados 

A Arcos Dorados é a franquia responsável pela operação do McDonald’s em 20 mercados da América 

Latina e do Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de 

restaurantes da marca nessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre 

unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 90.000 funcionários 

(dados de 30/09/2021). No Brasil, são mais de 1.050 unidades, empregando mais de 50.000 pessoas. 

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 site da 

Arcos Dorados. 

 

http://mcdonaldsdeportasabertas.com.br/
http://www.arcosdorados.com/

