
RESPONSABILIDADE SOCIAL Benefícios
O

A rede McDonald's é grande empregador a
de jovens e exerce relevante papel

em sua formação profissional,
além de promover ações externas

McDonalcTs chegou ao Brasil
em 1979- Desde então, já atendeu a mais
de cinco bilhões de clientes, assegurando
a posição de maior rede defast-food do
país, liderando esse segmento em número
de clientes atendidos, volume de vendas,
quantidade de restaurantes e cidades em
que está presente. A empresa foi pioneira
na implantação de diversas
inovações tecnológicas, pro-
gramas de treinamento e
excelência no atendimento,
transformando-se em mo-
delo para todo o mercado
de serviço rápido. A rede
McDonakTs é, ainda, a maior
empregadora de jovens do
país, oferecendo experiên-
cia profissional àqueles que
nunca haviam tido oportu-
nidade de trabalhar. O com-
promisso de ser bom vizinho
e contribuir com a comuni-
dade integra o conjunto de
valores da empresa desde a
sua fundação, em 1955. O McDonakTs crê
na criação de um mundo melhor, por meio
do engajamento e da união de esforços dos
indivíduos, do Estado, da sociedade e das
empresas. Uma frase seu fundador, Ray
Crok, bem explica qual a filosofia que sus-
tenta suas ações de responsabilidade social:
"O McDonald´s tem o compromisso de de-
volver à sociedade um pouco daquilo que
dela recebe". O entendimento de que a res-
ponsabilidade social é uma postura que se
origina dos valores da empresa, contribuin-
do para que ocorram mudanças sociais de
longo prazo, é outro ponto dessa filosofia.
Nesse sentido, seu posicionamento está
muito mais centrado na busca de mudança
de valores, de cultura, na consolidação de
uma nova consciência social e não somen-
te contribuir para a solução de questões
sociais pontuais. Além disso, a organização
acredita que se houver uma integração de
seus esforços com os de seus parceiros
(público interno, comunidade, governo)

os efeitos das ações sociais serão maiores
e mais duradouros. Para que essa sinergia
ocorra, o McDonald´s percebeu que é pre-
ciso uma sintonia de valores entre a empre-
sa e seus parceiros, assim como se dá no
processo de seleção de fornecedores, que,
anteriormente, se baseava somente em
critérios tipicamente técnicos, aos quais,

as iniciativas eficazes são aquelas que con-
centram seus esforços em determinados
segmentos. Finalmente, a escolha desses
focos de atuação se deu em função de sua
afinidade com as características da empre-
sa. Em outras palavras, saúde infanto-juve-
nil e educação estão profundamente rela-
cionadas com uma empresa que emprega
jovens e que atende a uma clientela que é,
em sua maioria, formada por famílias, jo-
vens adultos, adolescentes e crianças.

Ações internas — A McPrev é o plano
de previdência complementar da empresa.
Foi criado no final da década de 80, com
base em uma pesquisa que identificou esse
benefício como uma necessidade de seus

hoje, já se somam outros que avaliam qual
é a postura do fornecedor diante da comu-
nidade e dos seus associados. Com relação
a esse mesmo aspecto, a empresa enten-
de que, no mundo atual, é preciso que as
organizações e a sociedade apliquem seus
recursos e competências para realizar ativi-
dades que antes eram de responsabilidade
única do poder público. E o Estado, den-
tro dessa nova divisão de papéis sociais,
desempenha fundamentalmente a função
de facilitador, apoiador e multiplicador das
iniciativas sociais promovidas pelas empre-
sas. A atuação do McDonald´s na área de
responsabilidade social ocorre tanto inter-
na quanto externamente e está direciona-
da nas áreas de educação, cultura e saúde.
Esse posicionamento se deve a uma série
de fatores. Em primeiro lugar, a empresa
acredita que a responsabilidade social, sen-
do fruto de seus valores e de sua cultura,
naturalmente se inicia com ações internas.
Em segundo lugar, sua percepção é de que

funcionários. A contribuição para a forma-
ção profissional dos jovens se fundamenta
no fato de que a grande maioria dos fun-
cionários do McDonald´s é constituída por
jovens de 18 a 22 anos, oriundos das clas-
ses sociais menos favorecidas. Muitos deles
ali têm seu primeiro emprego e a empre-
sa acredita numa mudança social consis-
tente quando se investe maciçamente na
educação. É claro que suas preocupações
também são com os benefícios imediatos
que seus investimentos nessa área trazem
ao resultado de suas operações. Entre-
tanto, há a consciência de que o papel
da empresa vai muito além disso. Desse
modo, ao mesmo tempo que forma seus
colaboradores, a empresa está contribuin-
do para a criação de uma juventude mais
bem preparada. Quase metade do quadro
de colaboradores da empresa é constituí-
da por menores com jornada de trabalho
de meio período, que assim encontram
sua primeira oportunidade profissional. O
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para a juventude
McDonald's percebe a grande responsabi-
lidade que assumiu ao se tornar a primeira
companhia do país a recrutar estudantes.
Por essa razão, todo estudante que nela in-
gressa tem de freqüentar a escola para ter o
direito de continuar trabalhando. Além dis-
so, a empresa estabeleceu parcerias com
instituições, como o Senac, e realiza parce-
rias com escolas. Dessa forma, proporciona
um esforço à formação e em certos casos
até elimina créditos escolares, permitin-
do que o jovem consiga se sentir seguro,
confiante e bem preparado para construir
sua carreira dentro ou fora do McDonald´s
Ações como essas têm demonstrado serem
eficientes motivadores e o grau de influên-

cente, como médicos, psicólogos, sociólo-
gos, que representam as diversas regiões
do país. Sua função é selecio-
nar as instituições que podem
vir a utilizar-se dos recursos
arrecadados, avaliar e acom-
panhar os projetos que são
apresentados ao Instituto. A
finalidade do Instituto é cap-
tar recursos para atividades
de prevenção e tratamento
do câncer infanto-juvenil, re-
passando-os para as institui-
ções que se dediquem a essa
causa. Para tanto, concentra suas atividades
em quatro grandes áreas: promover e di-

trazer para o Brasil o modelo já adotado
em outros países, no qual o esporte é in-

serido na escola de maneira
a proporcionar o máximo de
benefícios para as crianças e
jovens. O projeto funciona
nas escolas credenciadas e
conta com dois parceiros,
Bank Boston e Coca-Cola,
que estão replicando a expe-
riência. Após o processo de
credenciamento da escola, a
comunidade, a prefeitura, os
parceiros locais e os franque-

ados do sistema McDonald´s são envolvi-
dos e é instalada a infra-estrutura esporti-

cia de um jovem motivado é considerável.
Ele influencia pelo menos cinco pessoas: o
irmão, um amigo, o primo e, às vezes, até
seus pais na questão educacional.

Ações externas — O envolvimento
do McDonald´s com a questão do câncer
infantil nos Estados Unidos é antigo e deu
origem ao Ronald McDonald´s House Cha-
rities, hoje presente em mais de duzentos
países. O Instituto Ronald McDonald, cria-
do no Brasil em 1999, integra essa rede e
nasceu da necessidade de tornar contínua
a ação que ocorria somente no McDia Feliz.
Dessa forma, o que acontecia somente uma
vez ao ano passou a fazer parte do dia-a-dia
e a organização dotou-se de uma estrutura
capaz de ampliar seu potencial de atuação
e de arrecadação de recursos. O Instituto
é gerido por um Conselho de Administra-
ção e por um Conselho Técnico-Científico.
Este último é composto por especialistas
das diversas profissões envolvidas no trata-
mento do câncer da criança e do adoles-

vulgar conhecimentos relativos ao câncer
infanto-juvenil; incentivar atividades de
voluntariado, assistencial e psicossocial,
nas instituições que atendem à criança e ao
adolescente com câncer; apoiar a melhoria
das condições hospitalares de instituições
especializadas neste setor; incentivar a
pesquisa e o intercâmbio técnico-científico
entre os especialistas em câncer infanto-ju-
venil.

Esporte a longo prazo — Na área do
esporte, o McDonald´s também tem uma
visão de longo prazo. Não é comum, apesar
de ser mercadologicamente interessante,
que a empresa invista em patrocínios a ti-
mes e atletas. Em vez disso, o trabalho que
a empresa iniciou e monitora com muito
cuidado ocorre num expressivo número
de escolas na cidade de Santos. Trata-se de
um programa chamado Oportunidade de
Ouro, que procura fazer o vínculo da esco-
la com o trabalho e com o estudo por meio
do incentivo à prática esportiva. A idéia foi

va, com o intuito de identificar as vocações
esportivas dos estudantes. No caso de
Santos, as escolas se voltam para a natação.
A partir daí, os jovens são engajados num
programa de treinamentos que incentiva
a permanência e o desempenho na escola
e, como benefício secundário, pode haver
encaminhamento para o mercado de traba-
lho. Isto é, se porventura surgirem atletas
na época certa, eles serão encaminhados
para os clubes especializados.
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Text Box
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