Convidamos grafiteiros para transformarem o Drive-Tudo de 15 restaurantes
pelo Brasil!
Para transformar ainda mais a experiência do consumidor em nosso Drive-Tudo, convidamos
artistas grafiteiros de todo o Brasil para criarem artes nas fachadas e muros próximos a 15
Drives de nossos restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco,
Distrito Federal e Bahia.
Todas as criações são inspiradas na iconografia do Méqui unindo alguns de nossos produtos
icônicos com as características regionais de cada um dos locais escolhidos. O resultado é um
painel descontraído e divertido que explora o tema da mobilidade e chama a atenção de forma
lúdica de quem passa pelo Drive-Tudo.
Para o projeto, escolhemos 13 jovens artistas grafiteiros que ganharam visibilidade de seus
trabalhos por meio das fachadas e muros grafitados reforçando o cuidado que temos em
mantermos a proximidade com nossos consumidores. Conheça cada um deles: Renato Gave,
Celso Campos (Gatuno) e Lelin Alves foram escolhidos para grafitar as paredes do Drive-Tudo
de restaurantes em São Paulo. Nas demais regiões, participaram do projeto Regis Teixeira,
Kajaman, Teo Armando, Sascha Beeler, Deleon, Jotapê Pax, Bernardo Belezzia (Sober.Nardo),
Teo Movase, Ramon Phanton (Salve os Muros) e Anderson (and.aero).
E você, já se deparou com algum dos nossos grafitis?
Sobre a Arcos Dorados
A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço
rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir,
operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões.
Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de seus
subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/06/2021). 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 nosso site:
www.arcosdorados.com

