
McDonald’ s estimula a adoção da responsabilidade social entre fornecedores  
 
O McDia Feliz é a maior ação latino-americana em favor das instituições que lutam contra o 
câncer infantil. Acontece todos os anos, desde 1988, e o dinheiro arrecadado com a venda dos 
sanduíches Big Mac é revertido em favor de instituições como o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA). Em sua última edição, no dia 17 de agosto de 2002, foram levantados R$ 7,45 milhões 
em favor de setenta entidades de todo Brasil.  
 
Idealizada pelo Mc Donald´s, maior cadeia de restaurantes em atuação no Brasil, com 580 lojas, a 
ação conta com a participação, cada vez mais importante, dos fornecedores da rede. No caso do 
McDia Feliz, essa participação se traduz em ações de voluntariado e na busca pela redução de 
custos.  
 
Um exemplo é a empresa de embalagens Brasilgráfica, fabricante da caixa do McLanche Feliz e 
das toalhas de papel colocadas nas bandejas do McDonald’s. A empresa não cobra a mão-de-obra 
das embalagens de Big Mac utilizadas no McDia Feliz. Nilo Contini, presidente da Brasilgráfica, e 
muitos de seus funcionários vão para trás do balcão trabalhar em prol do combate ao câncer. “É 
parecido com o Dia de Ação de Graças, todos fazem questão de ajudar. Em 2002, trabalhando em 
conjunto com nossos fornecedores de papel e papelão, conseguimos reduzir em até 70% o preço 
da embalagem”.  
 
`Já arrecadamos R$ 39,3 milhões desde 1988. Graças a esse esforço, o índice de cura do câncer 
infanto-juvenil, após o diagnóstico da doença, evoluiu de 35% para 70% nos últimos 15 anos`, 
destaca Marcel Fleischmann, presidente do McDonald`s Brasil. O sucesso é fruto de ações 
conjuntas do Instituto Ronald McDonald com funcionários, franqueados, parceiros, voluntários e 
fornecedores.  
 
Outra importante parceira do McDonald’s, a empresa Braslo – fornecedora de carne de boi e de 
frango para a confecção dos hambúrgueres e nuggets – também conseguiu reduzir o custo de 
seus produtos em cerca de 40% como forma de aumentar a margem de contribuição na 
arrecadação final da campanha.  
 
Envolvimento em cascata  
 
Os fornecedores colaboram com o evento ativamente e envolvem cada vez mais empresas nessa 
iniciativa. “A idéia é envolver, em cascata, todos agentes econômicos com quem lidamos. Vamos 
fazer com que todos contribuam com a sociedade”, explica Flávia Vigio, gerente de Comunicação 
do McDonald`s, peça-chave no trabalho conjunto com as empresas.  
 
Sua missão é fazer com que a responsabilidade social se consolide como uma prática também 
entre seus fornecedores. O primeiro passo foi dado em setembro de 2002, quando as 210 
empresas que atendem ao McDonald´s responderam um questionário sobre responsabilidade 
social. “Isso nos permitiu obter um panorama com o número de parceiros envolvidos em projetos 
sociais e as áreas em que eles atuam”, afirma Flávia Vigio. “Agora estamos trabalhando para 
alinhar os nossos fornecedores com nossa visão de responsabilidade social”.  
 
Segundo o presidente do McDonald’s, em até três anos todos os fornecedores da rede devem ter 
participação efetiva em algum projeto social. Desde 2002, os contratos com novas companhias 
passaram a conter uma cláusula de compromisso com preceitos de responsabilidade social. A rede 
de restaurantes não fecha parcerias com empresas que não tiverem uma postura atuante na 
comunidade.  
 
“A idéia não é excluir ninguém, mas fazer com que eles caminhem com a gente. Nesse sentido, a 
pesquisa foi um ótimo estímulo para que nossos fornecedores começassem a adotar um 
comportamento socialmente responsável”, afirma Flávia Vigio.  



 
Para preparar os fornecedores que ainda não atuam em projetos sociais, o McDonald’s deu início, 
no primeiro semestre de 2003, ao Treinamento do Programa de Conformidade do McDonald’s. A 
primeira rodada contou com a participação de 40 empresas parceiras da rede de restaurantes. 
Além do treinamento, o programa prevê ainda a realização de auditorias, tanto internas quanto 
externas, para avaliações. No caso das auditorias internas, os próprios fornecedores devem 
designar membros de sua equipe para fiscalizar o cumprimento do código.  
 
As auditorias externas serão realizadas por uma empresa especializada. O objetivo é dar a todos 
os fornecedores a chancela de “Empresa Socialmente Responsável”. Os que não realizarem os 
ajustes necessários no prazo apontado pelos auditores correm o risco de perder seus contratos de 
fornecimento.  
 
Resultados  
 
O dinheiro arrecadado no McDia Feliz garante a sobrevivência de diversas instituições que 
recebem crianças e adolescentes com câncer infantil. Uma delas é a Casa José Eduardo Cavichio 
(Cajec). A instituição acolhe, dá apoio financeiro, acompanhamento médico e educacional a 72 
portadores de câncer entre 0 e 18 anos.  
 
“Nossa principal fonte de renda é o McDia Feliz. Há três anos participamos do projeto. Desde 
então, dobramos o número de crianças atendidas e conseguimos construir uma escola para a 
Instituição”, afirma Maria Luísa Centelles, presidente da Cajec.  
 
A ação permite, ainda, que hospitais e instituições especializadas sejam construídas em todo o 
País. O dinheiro destinado ao Projeto Crescer, de Santo André, possibilitou a construção do único 
Instituto de Oncologia do ABC, em São Bernardo do Campo.  
 
“Até então, as cidades do ABC não tinham tratamento contra o câncer fora de hospitais 
particulares. O McDia Feliz permitiu isso”, afirma Marco Antonio Sabino, presidente do Projeto 
Crescer.  
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