
 

 

McDonald’s inaugura restaurante inovador em Londrina 
 

Localizada no bairro Gleba Fazenda Palhano, a unidade oferecerá o que há de mais 
moderno na rede 

 

A partir do dia 06 de dezembro, Londrina ganha um novo restaurante do McDonald’s. A 
unidade está localizada no bairro Gleba Palhano, uma das regiões de maior crescimento 
da cidade. Com a inauguração, moradores da região e consumidores que estiverem a 
passeio terão mais um ponto de encontro, além de um Drive-Thru como opção para quem 
busca mais conveniência e agilidade no atendimento. 
 
O novo Méqui de Londrina tem capacidade para acomodar 108 pessoas sentadas e um 
amplo estacionamento para 22 veículos. Com arquitetura e design inovadores, a unidade 
de 273m² é toda interativa, tornando os clientes protagonistas. Ela oferece a 
oportunidade para que os consumidores façam seus próprios pedidos através de totens 
de autoatendimento, que permitem a personalização dos pedidos e pagamento direto nos 
equipamentos. 
 
As inovações tecnológicas fazem parte do DNA da marca e têm como objetivo 
proporcionar experiências cada vez melhores aos clientes.  O novo restaurante é pautado 
no conceito McEvolution, que reúne diversos elementos para atender aos desejos dos 
consumidores que buscam mais conveniência e inovação na hora da refeição. “Tecnologia 
e alimentação andam lado a lado para oferecer o que há de melhor aos clientes tanto no 
atendimento e serviços quanto na qualidade dos produtos. Esta é a primeira unidade do 
McDonald’s em Londrina que abriga esse conceito inovador. Temos uma longa história 
construída com a cidade e esperamos que os londrinenses curtam e aproveitem toda essa 
experiência”, explica Gilmar Leal Santos, Franqueado responsável por operar o novo 
restaurante.  
 
Sustentabilidade e geração de empregos 
O novo Méqui em Londrina possui um sistema de reaproveitamento de água e 
equipamentos capazes de gerar até 20% de economia de energia. Tudo projetado para ter 
menos impacto ao meio ambiente e ser o mais eficiente possível.  
 
Além dos cuidados ambientais, a unidade vai gerar 80 novos empregos diretos e indiretos, 
gerando um impacto importante para a economia local e para a vida de muitas famílias. 
“Estamos otimistas com a inauguração e essa unidade chega na cidade em um momento 
de retomada da economia. A localização e a estrutura do restaurante fazem dele um dos 
mais modernos da região. Temos certeza que vamos entregar o que há de melhor para 
nosso consumidor”, finaliza o Franqueado. 
 
 



 

Portas Abertas Online 

Ainda não é possível conhecer a cozinha do novo Méqui de Londrina presencialmente 
devido à pandemia, porém já é possível visitá-la de forma virtual e sem sair de casa, graças 
a primeira edição do Portas Abertas Online! Este é o 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: mcdonaldsdeportasabertas.com.br. 
 

Serviço 
Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, 650, Gleba Fazenda Palhano, Londrina-PR 
Horários: Restaurante: todos os dias, das 8h às 00h / Drive-Thru: de terça à domingo, das 
8h às 6h / Quiosque de sobremesas: todos os dias, das 10h às 23h 
 
 
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 nosso site: www.arcosdorados.com. 
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