
 

 

McDonald’s é a empresa mais admirada do setor 
rápido de alimentação no Brasil 

Companhia é reconhecida pelos consumidores no Prêmio Excelência em 

Varejo 2020, promovido pelo Ranking IBEVAR - FIA 

 
São Paulo, 23 de setembro de 2020 – O McDonald’s, operado no Brasil pela 

Arcos Dorados, maior franquia independente da rede no mundo, foi eleito a 
empresa mais admirada na categoria “fast-food”, pelo segundo ano seguido, no 
Prêmio Excelência em Varejo 2020, promovido pelo Ranking IBEVAR - FIA. A 
classificação é feita com base na percepção do público consumidor e em 
avaliações realizadas em redes sociais, analisadas a partir de critérios 
desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de 

Consumo.  

“O Ranking Ibevar – FIA é uma das principais premiações do setor varejista do 
Brasil. Ser reconhecido pelo segundo ano consecutivo mostra como o 
McDonald’s é uma marca democrática e atenta às necessidades dos 
consumidores. Por meio de inovação, conseguimos proporcionar uma 
experiência cada vez mais personalizada, segura e de qualidade para 
diferentes perfis do nosso público. Esse resultado só é possível por causa do 
trabalho imprescindível de colaboradores, franqueados, fornecedores e 
parceiros”, afirma Dorival Oliveira, Vice-Presidente de Desenvolvimento da 
Divisão Brasil 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 conta com mais de 2.200 restaurantes, 
entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 
funcionários (dados de 30/6/2020). 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. 

 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arcosdorados.com%2F&data=02%7C01%7Cdavid.grinberg%40mcd.com.uy%7C7604dd0384184a08533508d7e53a706c%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637229911457746523&sdata=nG0AjwmHKhJRbkh53IQF7qb0ycZD0oRrsmuqOf0uQY4%3D&reserved=0
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