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SupplyChain - Food & Paper

Em números

Fornecedores
75 fábricas de 
fornecedores

Produtos
448 itens 

Logística
5 Centros de distribuição

Insumos
27 frigoríficos
fornecedores



Estrutura de valor de Supply Chain

High performance 
sustainable Supply Chain
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Time de alta performance

Processos estruturados e documentados

Gerenciamento de risco e planos de contingência
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Recife (CD NE): 84 rest.

Jacareí (CD JC): 203 rest.

Food Town (CD FT): 429 rest.

Ribeirão Preto (CD RP): 99 rest.

Curitiba (CD PR): 120 rest.

ES



Gerenciamento de Crise - Greve dos Motoristas
Impacto geral da crise nas entregas McDonald’s (21/5 – 30/5)

o Veículos bloqueados nas estradas: 39

o Veículos carregados e bloqueados nos CDs: 15

o 548 rotas afetadas

o 2,413 entregas afetadas



PRINCIPAIS DIFICULDADES DURANTE A 
CRISE
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Problemas de 
pagamento e 

notas ficais em 
aberto

Compartilhar com 
os restaurantes o 
andamento das 

entregas: veículos 
parados nas 

estradas e CD´s

Abastecimento 
dos veículos por 

falta de 
combustível

Contatar e 
localizar veículos



Plano de ação durante e 20 dias após da greve
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•EQUIPE DE CRISE INTERNA: 
•Supply Chain, Operações e 

Franqueados
• EQUIPE DE CRISE EXTERNA: 

•Supply Chain, Operador 
Logístico e Fornecedores

•CALLS DIÁRIOS

RESTRIÇÃO DO MENU:
Definição de  itens críticos

•REABASTECIMENTO:
•Definição de itens críticos e 
quantidades considerando 

demanda semanal por 
restaurante, nível de estoque 

nos Cd´s e pedidos confirmados 
e não entregues.

ESTRATÉGIAS DE 
ABASTECIMENTO:

Rotas extras para atender mais 
rápido os restaurantes e 
extensão dos horários de 
operação dos Cd´s e SAC

FORNECEDORES:
Entregas direta dos 

fornecedores aos restaurantes
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