
Arcos Dorados aposta na reciclagem de óleo de cozinha para ampliar ações 
de impacto positivo no meio ambiente 

Iniciativa é um dos destaques da nova campanha da marca que convida consumidores a mudarem hábitos e 
contribuírem para grandes mudanças no planeta 

Novembro de 2022 - Considerado um dos vilões do meio ambiente nas cozinhas de casas e 
restaurantes, o óleo demanda atenção especial no momento de ser descartado para evitar impacto 
em solos, redes de saneamento, rios e mares, já que carrega impurezas e não é solúvel em água. 
Diante dos riscos, o incentivo ao descarte consciente tem sido foco de diversos projetos, inclusive de 
grandes empresas, como a Arcos Dorados. A companhia, que opera a rede McDonald’s na América 
Latina e Caribe, destinou mais de 1,7 milhões de litros de óleo para reciclagem em 2021, segundo 
dados da oitava edição de seu Relatório de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável.  

Esse total é proveniente das cozinhas de 100% dos restaurantes operados pela Arcos Dorados no 
Brasil. Essa escala foi alcançada pois a destinação do óleo utilizado para preparar produtos amados 
pelo público, como as McFritas, os Chicken McNuggets e as tortinhas, recebe atenção especial como 
estratégia de economia circular na Receita do Futuro, a plataforma ESG da Arcos Dorados. Enviado 
para reciclagem, o material é transformado e reaproveitado como produtos de limpeza, ração animal 
e biodiesel. 

Esse processo começou na empresa em 2017 e cresce a cada ano, graças às parcerias feitas em 
diversas regiões do Brasil. Entre os projetos aplicados por todo o país está o Óleo Nota 10, destacado 
por Marie Tarrisse, Gerente Sênior de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável da 
Arcos Dorados no Brasil. “O que diferencia o Óleo Nota 10 é o direcionamento do material 
coletado para fases de filtração e análise, com o intuito de melhorar sua qualidade e, com isso, 
aumentar o seu valor agregado, além de melhorar o monitoramento e governança do processo. 
Começamos com um projeto-piloto, em 2020, e a aplicação foi tão bem-sucedida que até final 
de 2021 triplicamos o número de restaurantes participantes”, conta Marie. Atualmente, 157 
restaurantes de São Paulo participaram do programa e tiveram seus óleos coletados e destinados 
a parceiros especializados na fabricação de biodiesel, que então é utilizado por outros setores da 
economia. 

Mudando um pouco, mudamos muito 

A reciclagem do óleo de cozinha é uma das iniciativas da Receita do Futuro que estão destacadas 
na nova campanha do McDonald’s. Com a assinatura “Mudando um pouco, mudamos muito”, a 
Arcos Dorados apresenta iniciativas ambientalmente responsáveis que fazem parte de sua 
estratégia socioambiental corporativa. A novidade busca aproximar os clientes das ações da 
empresa e convidá-los a realizarem mudanças no seu dia a dia, por menores que pareçam. 
Afinal, nossas atitudes individuais podem ter um grande impacto em benefício do planeta e da 
sociedade quando se somam. 



Outras ações que visam incentivar a economia circular na companhia, como o uso de bandejas 
fabricadas com resíduos orgânicos reciclados, a substituição de canudos de plástico para papel e o uso 
de embalagens de papel certificadas são apresentados ao público. Para conferir o filme da campanha, 
acesse este link e as redes sociais da marca.  

“A campanha ‘Mudando um pouco, mudamos muito’ é uma maneira de contar aos nossos clientes um 
pouco das iniciativas que fazem parte da grande operação que está por trás dos produtos que tanto 
gostam. Além de gerar conhecimento sobre nossas ações pela sustentabilidade, os convidamos a 
tomar pequenas atitudes que, quando realizadas por muitos, farão uma grande diferença. Por 
exemplo, se alguém recicla seu lixo em casa, parece ser algo mínimo. Mas o que acontece se isso for 
feito por milhões de pessoas simultaneamente? É dessa maneira que alcançamos 
mudanças significativas", comenta David Grinberg, Vice-Presidente de Comunicação 
Corporativa da Arcos Dorados. 

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 90.000 funcionários (dados de 30/06/2022). 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=UFKijsxLy_M
http://www.arcosdorados.com.br/

