Empresa

Fundada em 2001, a Fadel Transportes e Logística iniciou suas
atividades no nordeste do país no desenvolvimento de um projeto de terceirização da distribuição urbana de bebidas para a
AmBev, denominado Projeto Forró. Este trabalho que previa a
distribuição direta dos produtos AmBev aos seus clientes foi um
valioso aprendizado para todo o grupo envolvido, tornando-se
um “case” de sucesso e modelo para a implantação do projeto
em outras regiões do país.
Desde então, a Fadel Transportes e Logística, tem se aperfeiçoado em diversas atividades da cadeia logística, como transferência de produtos entre fábricas e centros de distribuição, operações casadas que envolvem mais de um cliente na transferência
de seus produtos, movimentação interna de mercadorias que
envolvem o carregamento e descarregamento de caminhões,
bem como a montagem de cargas, além de ser especialista em
distribuição urbana, fazendo com que os produtos de seus clientes cheguem ao seu consumidor final.
Planejar a logística de transporte de cargas é fundamental para
movimentar o maior número de mercadorias, com o mínimo
custo e menor tempo possível.
Todo o serviço realizado pela Fadel é estruturado em processos
previamente analisados e concebidos de forma a racionalizar
a operação. Com este objetivo, os processos são monitorados e
controlados sistematicamente, gerando os melhores resultados
aos seus Clientes.
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O transporte é uma das principais funções logísticas. Além de
representar a maior parcela dos custos logísticos na maioria
das organizações.
Hoje, com mais de 3.000 Colaboradores e 1.000 equipamentos,
é uma empresa jovem e arrojada que conquistou seu espaço
no mercado de logística e mantém a relação de satisfação com
seus clientes de forma sólida e transparente.
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• Melhoria de Processos
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• Rentabilidade
• Práticas Inovadoras
• Parcerias Inteligentes
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• Programa de Excelência
• Sistemas de Informação
• Gerenciamento de Frota
• Rastreamento da Frota
• Satisfação dos Clientes

Missão
Oferecer soluções logísticas diferenciadas ao
mercado, priorizando a excelência no nível de
serviço, fundamentadas na qualidade e eficiência
operacional e sustentadas pela gestão de pessoas,
processos e recursos.

Valores

Visão

Estar entre as maiores empresas de logística no território nacional, crescendo 20% ao ano nos próximos 05
anos, garantindo as seguintes premissas:
• Manter a rentabilidade e a solidez financeira atual;

Coerência entre o discurso e as ações praticadas.
Transparência nas relações com seus
colaboradores, parceiros e clientes.
Responsabilidade na tratativa das relações internas e externas, com a sociedade com o meio
ambiente.
Segurança em todas as relações de trabalho,
buscando a integridade física de todos os
nossos colaboradores e parceiros.

Orgulho de ser Fadel

• Diversificar a carteira de clientes e os segmentos
de atuação;
• Garantir a excelência nos serviços prestados;
• Ser lembrado pelo mercado em potencial;
• Estar entre as melhores empresas para se
trabalhar;
• Ser reconhecida pelo mercado e colaboradores pela excelência na gestão de pessoas;
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Depoimentos
Diretoria

Ramon Alcaraz
Presidente

Meus amigos e minhas amigas, mais
uma vez estamos aqui falando do ano
que está se encerrando, parece repetitiva essa frase, mas como passou rápido
não é mesmo? Eu acho isso bom, mostra
que estamos agitados e tão envolvidos
no dia a dia que não vemos o tempo passar.
Nosso Brasil melhorou, não tanto como
alguns esperavam no início do ano, mas
não tão mal como alguns apostaram no
segundo trimestre, mas o fato é que finalmente a economia saiu do atoleiro
e devemos crescer algo em torno de
0,50% a 1,00%, parece pouco, mas para
um país que estava na sua pior crise
econômica já é uma ótima noticia. A
inflação está nos seus menores índices
dos últimos 10 anos, os juros caíram
para patamares jamais vistos por aqui.
Esses dados parecem que não tem nada
haver com as nossas vidas, mas na verdade afetam e muito. Com juros baixos não compensa para os investidores
(quem tem a grana) deixar o dinheiro
no banco rendendo, então motiva investir na economia real, em imóveis, por
exemplo, e isso já se reflete na construção civil. Tivemos uma pequena
melhora no desemprego também. A
roda da economia volta a rodar para
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frente e para mim essa é a melhor notícia. Com isso tudo indica que teremos
um 2020 muito próspero, nada melhor do que fazer a passagem de ano
acreditando num ano novo melhor, não
acham?
E a FADEL? Bom, aí não tenho boas notícias....mas sim excelentes notícias. Me
arrisco a dizer que 2019 está sendo um
dos melhores anos da história da FADEL.
Primeiro porque no quesito segurança,
um dos nossos principais valores, temos evoluído muito, diminuímos ainda
mais o número de acidentes, esse ano
tivemos 5 acidentes com afastamento,
contra 7 de 2018, lembrando que esse
número já foi superior à 100 em 2012.
Resultado de um trabalho árduo de todo
nosso time, além da tecnologia, nossa
grande aliada nessa luta pela meta de
acidente ZERO. Esse ano, por exemplo,
instalamos câmeras
especiais em todos
os nossos veículos
rodoviários, aqueles
que rodam em rodovias, não com o objetivo de vigiar os nossos motoristas, mas
sim monitorar a fadiga, estas focam na
íris dos nossos motoristas e se tiverem
sinalizando cansaço extremo, um sinal
sonoro os avisa, além de soarem alertas
para nossa central de monitoramento,
assim podemos tomar as providências
para evitar um acidente.
Reduzimos ainda mais nosso turn-over
(rotatividade de pessoas), esse número
que já foi superior a 50% em 2012 está
encerrando 2019 na casa de 8%, um
número espetacular para o nosso segmento de negócios.
Escrevemos em nossa VISÃO: “Estar
entre as melhores empresas para se
trabalhar” e desde então buscamos concretizar este sonho. Como já falei aqui
nos dois últimos anos, temos participado da pesquisa do GPTW (Great Place

to Work), modelo de pesquisa aplicado
em vários países pelo mundo afora e no
Brasil elaborado pela revista Época do
grupo Globo, mais de 1.000 funcionários da FADEL foram convidados de forma
aleatória e sigilosa para participarem,
assim como em 2017 e 2018 ficamos
classificados com um índice superior a
85% de satisfação o que nos habilita a
utilizar e estampar o selo “GPTW”, porém
neste ano tivemos um gostinho ainda
melhor, nosso índice de satisfação foi tal
que nos levou à um ranking ainda maior,
ficamos entre as 10 melhores empresas
para trabalhar entre as maiores empresas do interior de São Paulo (a matriz
da FADEL fica no interior de SP, por isso
participamos desse ranking, mas com
a pesquisa de todos os funcionários da
FADEL, independente da localização de
cada um), que orgulho sentimos em ir
ao palco e receber
esse troféu, o qual
dedico a todos vocês
que fizeram isso ser
possível, agora vamos ao sonho de ser
a melhor....
Do lado econômico
as noticias são muito boas também,
crescemos em 2019
algo em torno de
20% sobre o faturamento do ano anterior, número espetacular, há muitos anos
não crescíamos nesse patamar. A notícia
é ainda melhor porque crescemos em
novos clientes, principalmente Pepsico
e Souza Cruz, explorando áreas aonde
já atuávamos no Sudeste e em regiões
novas, na região Sul e Nordeste (voltando para as nossas origens....). Abrimos
clientes novos, Kibon (distribuição de
sorvetes) na região metropolitana de
SP e BH, além de São José dos Campos.
Iniciamos um projeto de entrega dos
produtos comprados pelo canal e-commerce da B2W (empresa especializada
no comércio eletrônico da Americanas
e Submarino) na região metropolitana

Agora vamos
ao sonho de
ser a melhor
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de SP.
E a cereja do bolo: Abrimos uma FADEL
internacional no Paraguai, com 4
unidades para distribuição de cervejas
fabricado pela CERVEPAR, uma das
maiores, senão a maior, empresa do
país, do mesmo grupo da Ambev. Eu,
como a maioria dos brasileiros, não
conhecia o Paraguai, mas me deslumbrei com um país maravilhoso, que
cresce a um ritmo maior do que a

maioria dos países da América do Sul,
com um povo amável e com muita vontade de trabalhar e se desenvolver, já
começamos grandes, com uma frota
de 130 caminhões de entrega e mais
de 300 funcionários, com uma expectativa muito grande com o sucesso dessa
operação. Muita satisfação em saber
que essas minhas palavras serão lidas
em português e em espanhol, muito
bem vindos meus amigos paraguaios a

nossa família FADEL.
Prezados, é com esse espírito de
otimismo e com a certeza que teremos
um ano novo ainda melhor, que me
despeço de vocês, desejo um Feliz Natal com muito amor e paz no coração
para vocês e toda família, uma passagem de ano com muita esperança e
fé.
Estamos juntos!

Investir cada vez mais em
tecnologia, incentivando a
inovação e criatividade

Jeferson Malio
Diretor Adm./Fin.

O ano de 2019 foi muito marcante para
todos nós da Fadel, começamos a nossa
primeira operação internacional no Paraguai. Conquistamos pelo terceiro ano
consecutivo o selo de certificação Great
Place to Work e fechamos o ano premiados, estando entre as 10 melhores empresas de grande porte para trabalhar
no interior de São Paulo. Melhoramos
os nossos controles e continuamos investindo em tecnologia para sustentar o
nosso crescimento.
Isso tudo só foi possível pelo empenho
e dedicação de todos os nossos cola-

boradores, e assim vamos tornando a
Fadel uma das melhores e maiores empresas do segmento.
Mas a nossa missão continua, por isso
vamos investir cada vez mais em tecnologia, incentivando a inovação e criatividade, sempre valorizando a capacitação
do nosso time para podermos superar
os desafios que virão pela frente.
Para isso contamos com todos vocês,
e vamos em busca de um 2020 ainda
melhor. Desejo a todos um Feliz Natal
e um 2020 de muito sucesso e muitas
conquistas!!

Meta foi feita para bater
e não para justificar

Emerson Cardoso
Diretor de operações

Orgulho de ser Fadel

Chegamos ao final desse ano de 2019
com uma satisfação enorme e a certeza
de que estamos no caminho certo, com
um crescimento em torno de 20% e
já projetado para 2020 no mínimo os
mesmos índices, mantendo a segurança do nosso time, o nível de serviço
aos clientes, a rentabilidade da nossa empresa e sendo reconhecida por
essa seleção de colaboradores como
uma excelente empresa para trabalhar
e tudo isso só foi possível, porque em
momento algum esquecemos de onde
viemos e para onde queremos ir, sempre tratando nossos clientes, colaboradores, sociedade, sindicatos, governos
e parceiros com muito respeito, ética,

coerência e muita transparência.
Cada ano que se encerra temos o prazer
de dizer que foi nosso melhor ano e isso
é verdade porque estamos evoluindo a
cada ano e o “Orgulho de ser Fadel” nossa cultura está cada vez mais enraizada
em nosso time.
Poderia falar aqui de diversos índices,
mas poderão acompanhar ao folhear
nosso exemplar tudo que foi feito esse
ano.
Meu muito obrigado a todos vocês.
Aproveito aqui para desejar um Feliz
Natal e um 2020 cheio de conquistas e
realizações.
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Nossas
Conquistas
de 2019
E nós temos o orgulho de compartilhar
cada uma delas com vocês

Neste ano tivemos a entrada desse importante cliente que nos
deu a confiança de assumirmos operações em três estados SP,
MG e RJ em um novo seguimento de produto e que faz agregar
ainda mais nossas formas de atendimento. Parabéns a todos
que junto conosco assumiram este compromisso e tem se dedicado para o sucesso de cada unidade.

A era digital trouxe grandes novidades para todos os seguimentos, de empresas
aos lares, e novas formas de consumo se tornaram parte do dia a dia de todos. O
e-commerce é uma realidade em nossas vidas e uma gigante deste seguimento
agora também faz parte de nossas operações, a B2W digital é uma empresa de
comércio eletrônico criada no final de 2006 pela fusão entre Submarino, Shoptime, Americanas.com onde operacionaliza o comércio eletrônico destas empresas e agora também terá a excelência Fadel em suas entregas na região da grande
São Paulo. Com a força de nossos colaboradores temos certeza de que será mais
uma parceria de sucesso!!

6

Revista Fadel News | 2019

Maiores e Melhores
Fomos classificados novamente entre as #MaioresDoTransporte & #MelhoresDoTransporte. Uma publicação da editora que traz em seu conteúdo dados dos
balanços anuais das empresas por meio dos quais é
feito um ranking das #melhores e #maiores em todos os modais de #transporte do setor (rodoviário,
ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial), traz também
as melhores empresas de implementos, carrocerias,
pneus, logística e de soluções para o segmento de
transporte.
Uma história alicerçada com confiança, credibilidade e
organização. É assim que a FadelTransportes se consolida no mercado de Transportes 3ºano consecutivo.

3º Ano consecutivo entre as 20 maiores
e melhores empresas de transportes
- 8º Lugar rentabilidade sobre receita líquida
- 10º Lugar patrimônio Líquido
- 16º Lugar em receita bruta

Fadel uma das vencedoras!
Resultado de trabalho em equipe,
cuidado com as nossas pessoas e
meio ambiente, mantendo nosso
negócio sustentável! Parabéns
ao nosso time que faz tudo isso
acontecer diariamente!

8º Prêmio
Transporte
Responsável

Orgulho de ser Fadel
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Serviços
Soluções
em logística
Uma missão Fadel, Oferecer soluções
logísticas diferenciadas no mercado, priorizando a excelência no nível de serviço, este
ano iniciamos a operação de movimentação
interna Armazém na filial da Ambev Pavuna.
A Fadel já atuava no transporte de distribuição urbana CDD. Desde 2016
e com isso aumentamos a relação de
parceria Fadel x Ambev.

Distribuição
Urbana
Com a chegada de novas operações,
novas necessidades de atendimento
surgem. Através de nossos parceiros
neste ano iniciamos as operações
com frota leve. Trazendo maior
agilidade em grandes centros, os
novos carros (fiorino e Sprinter) vem
aumentando nossa eficiência em
atendimento.

Transportes
Mesmo em um ano com grandes
desafios a Fadel não para, seguindo
uma linha constante de renovação
de frota para manutenção e sustentação de seu nível de excelência
agregamos a linha bitrem na operação, aumentando nossa capacidade de atendimento.
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Orgulho de ser Fadel
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CAF 2019

O que falar de nossa Conferência Anual? A CAF é considerada nosso principal
evento de desenvolvimento para a liderança. Em 2019 reunimos 140 ges-tores
de todas as nossas filiais, para a 15º CAF,
Conferência Anual Fadel.
Evento realizado no Rio de Janeiro, com
muito conteúdo e alinhamento para o
ano. 3 dias de encontro em que fechamos

o ano anterior e iniciamos um novo, totalmente energizados para conquistar ainda
mais, e as conquistas deste ano, que vocês
podem observar na revista, fazem parte
desse alinhamento inicial.
Nosso tema foi: Crescer sempre, inchar
jamais! Acreditamos nisso e o crescimento
veio de forma sustentável, sem processos
inchados ou burocráticos, pois o nosso jei-

to de trabalhar é simples, prático e rápido!
Isso faz com que tenhamos cada vez mais
um melhor avaliação de nível de serviço,
através de gestão de pessoas, inovação e
tecnologia!
Logo teremos nossa 16ª CAF, contamos
com o seu envolvimento para que possamos realizar cada vez mais!

Planejamento estratégico
Neste ano, firmamos parceria com o
IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado
de Capitais) para revisão de nosso planejamento estratégico e validação de nossas ações corporativas com o mercado.
Durante o ano, além de reuniões mensais, tivemos módulos de educação
corporativa, como Gestão de Pessoas,
Finanças, Planejamento para nossa Alta
Liderança. Continuaremos com o Programa em 2020, envolvendo mais gestores.

Nosso intuito é nos prepararmos cada vez mais para sustentar o crescimento da
nossa companhia, com muito conhecimento e iniciativas inovadoras.

Novo atendimento Ambev
Transporte de Latas

“Expectativa grande para essa nova operação, é um orgulho gigante saber que estamos cada vez mais fazendo parte
de toda cadeia de logística da Ambev. Esse novo desafio irá
abastecer a Cervejaria Rio de Janeiro de todas as Latas que
irão para a linha de produção. Saber que a Fadel está fazendo parte disso tudo, faz com que o time do Rio de Janeiro se
motive cada vez mais, contribuindo para que nossa empresa
continue sendo o melhor lugar para se trabalhar! “
#OrgulhoDeSerFadel!
Luis Otavio, Gerente Regional de Operações
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2H Auditoria

2019

Com foco em validar todos os cumprimentos de processos e boas práticas de gestão, somos auditados pelo cliente Ambev, no Sistema DPO
(Distribution Process Optimization), onde obtemos pontuações por
cada pilar auditado e consequentemente uma nota de cada Operação.
A sustentabilidade é o nosso objetivo e as unidades abaixo alcançaram
com maestria.
“Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recorde”
Parabéns a todas as nossas unidades que buscam diariamente o cumprimento de todos os processos em sua tonalidade!

Pavuna

Campos

Vitória

Itaperuna

Barueri

Taubaté

Cachoeiro

São José dos Campos

Uberaba

Niterói

Uberlândia

Orgulho de ser Fadel
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Auditoria Unilever

Com a entrada de novos negócios novas necessidades de atendimento surgem, e temos a oportunidade de validar a
excelência do sistema de gestão Fadel e seu cuidado com cada detalhe para uma operação sustentável e parceria duradoura. Em nosso cliente Unilever passamos pela avaliação Unilever Supplier Qualification System (USQS) (Sistema de
Qualificação de Fornecedores Unilever) no qual recebemos a qualificação deste cliente atendendo os requisitos da Auditoria de Responsabilidade Social. Oportunidade de crescimento e amadurecimento de nossos processos demonstrando
para todos a excelência em nossos serviços.

Auditoria CAGF

Em nossa última CAF tivemos a inauguração do reconhecimento das melhores pontuações em auditorias internas o qual
recebeu o nome de CAGF (Circuito de auditorias gestão Fadel). Nesta primeira edição o primeiro lugar ficou com a filial de
Cachoeiro ES, este indicador demonstra a excelência em gestão interna e compromisso com os recursos disponibilizados
pela empresa. Parabéns aos envolvidos por esta conquista!!!
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B2W
Boas vindas à nossa
nova operação B2W

Orgulho de ser Fadel
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Segurança como valor
Um dos principais valores é a segurança
em todas as relações do trabalho, buscando a integridade física de todos os
nossos colaboradores e parceiros.
Para que esse valor seja sempre vivenciado, além de grandes investimentos
em melhores tecnologias e EPI’s, nós
realizamos muitos treinamentos e campanhas de conscientização, em todas as
unidades, durante todo o ano, sempre
com o foco na prevenção de acidentes

Todos juntos para transformar
a Fadel na melhor empresa
para se trabalhar
e doenças ocupacionais. Neste ano nosso diferencial foi além da SIPAT, realizamos mais de duas semanas de Segu-

rança com temas diários, ampliando o
conhecimento sobre prevenção de acidentes com 100% do nosso time.

Nova Rio

Uberlândia

Treinamento Segurança Demarco

São José dos Campos

Vitória
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Barueri

Vitória

São josé dos Campos

Vitória

São José dos Campos
Orgulho de ser Fadel

Barueri

Vitória
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“Ultrapassando as
fronteiras do país”

Nosso nível de serviço atravessou fronteiras nos
posicionando no coração da América do Sul.”
Texto: Fernando Chagas
Gerente Regional de Operações

Lo que hacemos en
la vida tiene su eco
en la eternidad

A conquista da Fadel em expandir para o Mercosul assumindo a logística da
Cervepar no Paraguai nos encheu de orgulho e muito mais para a equipe
selecionada para escrever essa nova história da companhia.
A missão da Fadel neste novo país foi encarada por uma equipe do Brasil
com responsabilidade de profissionalizar a logística no Paraguai, disseminando cultura de segurança, responsabilidade social e meio ambiente.
Começar do zero uma operação em um país diferente, com uma cultura
diferente, com um idioma diferente e todos longe de suas famílias fez com
que essa equipe se tornasse uma verdadeira família para superarmos todos os obstáculos e garantir a incorporação com qualidade, do tamanho da
importância que é para a Fadel e para os nossos sonhos. Somente quem
vivenciou essa incorporação sabem as dificuldades que se passam pelos
bastidores.

Me sinto mega orgulhoso do que já conseguimos até agora
e do time formado no Paraguai. Certeza de grandes vitórias pela frente.
Fadel ampliando caminhos e fronteiras, unindo colaboradores de duas
nacionalidades amigas, provando que para crescer com responsabilidade
não há limites. Brasil e Paraguai unidos para fazer a melhor logística, com
segurança, qualidade e orgulho de ser FADEL!!
Fadel agora é internacional. O quanto tu se sente dono de uma empresa?
É o quanto tu se orgulha das suas conquistas.
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Fadel no Paraguai
já é realidade!
Nossa expansão chegou em quatro cidades

Asunción

Asunción

Asunción

Asunción

Asunción

Ciudad del
Este
Coronel
Oviedo

Encarnación

Asunción

Cuidad Del Leste

Orgulho de ser Fadel
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Orgulho de ser Fadel
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Aniversário CDDs

Barueri

Itaperuna

Pavuna

Pepsico Sul

Cachoeiro

Vitória ES

Uberlândia
Sete Lagoas

Souza Cruz SP
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Campos

Niterói
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Carnaval

Itaperuna
Sete Lagoas

São José dos Campos

A folia foi garantida no carnaval dos CDDS da Fadel,
festejamos com diversão e muitas alegrias!

Vitória
Mooca

Matriz

Niterói

São José dos Campos
Orgulho de ser Fadel

Matriz

Matriz

Rio AS

Matriz
21

Sete Lagoas
No dia 8 de Março, comemoramos em nossos CDDS o dia Internacional
da Mulher, e homenageamos as mulheres de nossa operação, que são
símbolo de força e determinação, e merecem todo nosso respeito, amor
e dedicação.

Cachoeiro

Mooca
Niterói

Vitória

Matriz

Matriz
Rio AS
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Souza Cruz São Paulo
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Dia Internacional da Mulher

Matriz

Matriz

Matriz

Barueri

Matriz
Orgulho de ser Fadel

Campos
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Pepsico Sul

Uberlândia

Nova Rio

Rio AS
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Pepsico RJ
Revista Fadel News | 2019

18 Anos Fadel

Itaperuna

Cachoeiro

No dia 01 de Abril de
2019 comemoramos
os 18 anos da nossa
empresa. Anos de
muitas lutas e
conquistas que
foram adquiridas
através do esforço
de todos os nossos
colaboradores.

Matriz

Orgulho de ser Fadel
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Somos os responsáveis pelos nossos atos no trânsito e ter consciência clara disso é um dos melhores
caminhos. Segurança está em primeiro lugar! No mês de maio fizemos campanha de conscientização.

Sete Lagoas

Souza Cruz ES
Matriz

Niterói

São José dos Campos

Taubaté
26
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Maio Amarelo

Taubaté

Barueri

Campos
Orgulho de ser Fadel

São José dos Campos

Pavuna

Vitória
27

Ser mãe é a missão de maior responsabilidade... É amar de forma
mais completa, é dar o me-lhor de si e
não esperar nada e troca, sinônimo de
amor e bondade, á elas devemos nossa
vida. E os nossos CDDs homenagearam
com muito amor e carinho todas as
mamães!

Matriz

Uberaba
Matriz

Matriz

Sete Lagoas
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Matriz
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Dia das Mães
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E o mês de Julho é muito
especial... Onde homenageamos
os nossos colaboradores no dia do
Motorista e Ajudante. Parabéns
Guerreiros!!

Campos
Niterói

Itaperuna

Cachoeiro
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Taubaté
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Dia do Motorista

Nova Rio
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Em Agosto comemoramos o dia dos Pais. Pai é espelho, é proteção, é conselho, é amor!
Feliz dia dos pais para todos os Papais dos nossos CDDs!
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São José dos Campos

Niterói
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Dia dos Pais
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Dia onde conscientizamos nossos colaboradores sobre a importância de prevenção do
suicídio #FadelTransportes #AFavorDaValorizaçãoDaVida

Barueri

São José dos Campos

Niterói
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Setembro Amarelo
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Durante o mês de outubro é feito a conscientização a
respeito do Câncer de Mama e a importância do diagnóstico precoce e o autoexame no combate à doença,
para isso orientamos o nosso time.

Pepsico Sul

Campos

Rio AS

Sete Lagoas
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Uberlândia
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Outubro Rosa
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Outubro foi o mês da alegria, dia de presentear os pequenos
que ficam em casa esperando seus pais.
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Sete Lagoas
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Fadel Kids
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Inaugurações Kibon
Chegamos com presença, iniciamos o atendimento para o cliente Unilever Kibon em 4 unidades entre os estados de SP, RJ
e MG. Com muita garra e dedicação estamos mostrando nestas novas operações a qualidade do nosso Serviço!!

CDD Contagem

CDD Pavuna

CDD São José dos Campos
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CDD Taboão
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Gerando Falcões

São atendidas mais
de 230 crianças por mês.
A Fadel sempre cumpre com seus valores. Um deles é a Responsabilidade
na tratativa das relações internas e externas, com a sociedade e com o meio
ambiente. Todos os anos temos feitos
contribuições em campanhas
pontuais que tem ajudado a melhorar
a vida das pessoas, principalmente das
comunidades ao entorno das nossas
filiais, como por exemplo, Campanha de
Doação de Agasalhos, Brinquedos, Alimentos, Leite, Doação de Cabelos,
Doação de Sangue, etc. Em 2019, tivemos a iniciativa de desenvolver algo
maior, um projeto de sustentabilidade,
na modalidade social e fomos reconhecidos no 5º Prêmio de sustentabilidade
do SETCESP, com o Projeto Gerando Falcòes.
O projeto que estamos inseridos, como
“padrinhos”, está mudando a realidade
de mais de 200 crianças e jovens no Estado do Espírito Santo.

Começamos com a parceria e estruturação com a Rede Gerando Falcões
em fevereiro de 2019 e a inauguração
da unidade em Vitória/ES foi em outubro/2019. Desde lá, são atendidas
mais de 230 crianças por mês, a partir
de 06 anos e jovens de todas as idades.
Também foram disponibilizados cursos de capacitação noturnos para os
pais/mães desses jovens, para que tenham uma renda extra ou quem sabe a
primeira profissão. Cursos de capacitação como Informática, cabelo, unhas,
etc... fazem parte dessa grade.
Para Janeiro/2020 a expectativa é alcançar mais de 300 crianças e jovens
das comunidades Resistência
e arredores para serem beneficiadas
pelo Programa.
Tivemos a participação das Lideranças
das áreas de Operações e de Gente
das unidades de Vitória e Vila Velha e
também fizemos a divulgação para todo

nosso time da região, pois suas famílias
e amigos podem ser atendidos pela
ONG.
Temos isso como um grande ganho no
quesito Responsabilidade Social neste
ano e ainda melhor saber que a primeira filial a ser atendida é do estado de
ES, onde temos uma das primeiras unidades da Fadel.

Prêmio Setcesp

Muito legal ter esse reconhecimento em nossa primeira participação
na Premiação do SETCESP já com
um projeto tão inovador!Com
certeza o impacto em mais de 300
crianças e jovens irá mudar a realidade daquela comunidade e a
Fadel Transportes e Logística continuará apoiando essa iniciativa
que iniciou em 2019 e tem muito
mais para ampliar!!
Orgulho de ser Fadel
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Ambiente Colaborativo
Fadel Fluig
ESTE ANO TIVEMOS INOVAÇÕES NA NOSSA FORMA DE GESTÃO FADEL TRAZENDO A TECNOLOGIA
COMO NOSSA ALIADA NO PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA
Neste ano iniciamos no segundo semestre a utilização da plataforma Fluig, portal de uso estratégico voltado para integração
e otimização de processos, proporcionando ganho de tempo e
produtividade unificando a linguagem entre nossas operações.
Tornou-se a principal rede colaborativa Fadel, com comunica-

dos sobre oportunidades internas da empresa, contato direto
com parceiros jurídicos, disponibilização de documentos padrões, ferramentas de análise e consolidação de informação.
Muito mais está sendo planejado para 2020, contamos com o
envolvimento de todos!

Registro de jornada por aplicativo
Através da ferramenta Pontomais pudemos trazer velocidade e confiabilidade dos dados em nossas incorporações de novos
clientes com este sistema de controle de ponto eletrônico voltado para gestão simplificada de jornadas de trabalho em tempo
real, proporcionando agilidade no acompanhamento das marcações. O uso desta tecnologia vem para eliminar despesas com
falhas nos lançamentos e fechamentos do ponto, otimizando as rotinas de trabalho com o ganho de produtividade. Foi implantado em mais de 10 unidades, entre elas, Souza Cruz/SP, Souza Cruz/RJ, Pepsico Sul, Pepsico NE, Pepsico SC, B2W Osasco, Kibon
Taboão da Serra/SP, Kibon Contagem/MG, Kibon São José dos Campos/SP, Kibon Pavuna/RJ e Matriz.

42

Revista Fadel News | 2019

Gente e Gestão
O Portal de consultoria voltado para gestão estratégica de pessoas e processos de Gente que aprendemos junto ao nosso cliente Ambev agora expandido em todos os clientes Fadel Brasil,
a implantação alcançou mais de 12 unidades, dentre elas, Souza
Cruz/SP e Interior, Souza Cruz/RJ e Interior, Pepsico Sul, Pepsico
ABC, Pepsico GRU, Kibon Taboão da Serra/SP, Kibon Contagem/
MG, Kibon São José dos Campos/SP, Kibon Pavuna/RJ e Matriz/SP.
Nele será possível a partir de 2020 acompanhar dados de forma
gerencial como turnover, absenteísmo, pesquisa sócio econômica, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, entre outros.

Power BI

Em 2019, a Fadel consolidou suas apurações de resultados através de uma ferramenta profissional de BI.
Projeto originado em 2018 ganhou força nas reuniões
de resultados e popularizou ao longo de 2019.
Com a ferramenta Power BI, a Fadel alcançou mais
segurança, agilidade e confiabilidade no compartilhamento de suas informações.
Além da padronização que, cada vez mais, tem se tornado um desafio tendo em vista o crescimento exponencial da companhia.
A expectativa é que novos projetos, novas visões e
demonstrativos, sejam migrados para o Power BI nos
próximos anos, fazendo com que cada vez menos os
dados sensíveis ao negócio sejam mantidos em Controles Paralelos e Planilhas.

Orgulho de ser Fadel
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Workshop de
Gente e Gestão
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GPTW

Estar entre as melhores empresas para
trabalhar significa muito mais que um
troféu! Significa que estamos trabalhando
como equipe, que as pessoas gostam de
trabalhar na Fadel, que ser reconhecida
pelo mercado e pelos colaboradores pela

Orgulho de ser Fadel

excelência na gestão de pessoas não está
somente em um quadro bonito! Não somos perfeitos, sabemos que temos ainda
itens a melhorar e estamos trabalhando
continuamente pra poder oferecer o melhor ambiente de trabalho possível, para

que nossa gente seja diferenciada, para
que o trabalho seja justo, seguro e ao mesmo tempo divertido e para que com tudo
isso que fazemos diariamente em nossas
unidades tenhamos sempre um excelente
lugar para trabalhar!!!
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Fadel em Destaque
Mesmo com a queda no setor de transportes, a Fadel por uma decisão de investir fortemente em segurança, tecnologia e na gestão de pessoas, sempre
focada em entregar um excelente nível
de serviço aos seus clientes, fecha o ano
com um grande crescimento.

Fadel na Movin’ On
Fadel esteve presente
representada por nosso presidente Ramon
Alcaraz junto com diretores do SETCESP e
demais
empresários
do setor de transportes
na Movin’On – uma
das maiores feiras de
mobilidade do mundo
realizada nesta edição
no Canadá, o evento é

reconhecido por reunir grandes líderes do setor
de transportes, trazendo como discussões as ino-

vações e o futuro da mobilidade nas cidades, demais
empresários do setor de transportes de cargas

Silicon
Valley Week
Semana incrível, onde “respiramos“
tecnologia e trouxemos muitas
ideias, experiências, conhecimentos, práticas, processos, inovações
e uma nova visão de futuro.
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Que a magia da
noite de natal
transforme seus
sonhos de 2020
em realidade.

Desejamos à todos
Boas Festas

Orgulho de ser Fadel
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Av. Virgínio Montezzo Filho, 1934
Nova Tatuí - Tatuí/SP 18278-440
contato@fadeltransportes.com.br
www.fadeltransportes.com.br
/fadeltransportes
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29/03/2019 - 29/03/2020
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"Ultrapassando as fronteiras
do país, nosso nível de serviço
atravessou fronteiras nos
posicionando no coração da
América do Sul."
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