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"A Fadel no Paraguai já é realidade,
1 ano de operações tivemos conquistas
e muito aprendizado!."
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História da
Empresa
Fundada em 2001, a Fadel iniciou as
operações no Nordeste do país
desenvolvendo um projeto de terceirização
da distribuição urbana de bebidas para a
Ambev chamado Projeto Forró. O projeto foi
muito válido para a equipe, resultando em
um “case” de sucesso e modelo para
implantações futuras em outras regiões.
Desde então, procuramos sempre nos
aperfeiçoar em diversas áreas da cadeia
logística, todos os serviços realizados por nós
são estruturados em processos
previamente analisados para que possa
racionalizar as operações oferecendo
soluções eficazes.
No ano de 2020 realizamos
aproximadamente mais de 10 milhões de
entregas, neste ano já rodamos mais de 44
milhões de Km, contamos com mais de 4 mil
colaboradores e cerca de 1.500
equipamentos, conquistamos espaço no
mercado de logística e mantemos a relação
de satisfação com nossos clientes de forma
sólida e transparente.
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• Programa de Excelência

• Gestão de Pessoas

• Sistemas de Informação

• R e ntab ili d a d e

• Gerenciamento de Frota

• Práticas Inovadoras

• Rastreamento da Frota

• Parcerias Inteligentes

• Satisfação dos Clientes

Missão

Visão

Valores

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.

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;
• 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;

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
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Distribução Urbana
de Produtos
Esta operação demonstra a nossa excelência no processo
de entrega urbana, buscamos atender a necessidade de
nossos clientes, através de um processo eficaz e seguro,
garantindo a entrega e integridade das mercadorias, com
perfil de frota adequado para cada região a ser atendida,
através de um suporte personalizado para cada tipo de
cliente. Nossos veículos possuem tecnologias de rastreamento e uma central de monitoramento com equipes que
atuam vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana
proporcionando uma entrega mais segura e eficaz.

PORTFÓLIO
Logística Interna
e Expedição

F

Através de um processo
de gestão integrada, equipamentos estruturados,
garantimos o atendimento das necessidades de
nossos clientes, oferecendo soluções em serviços
de movimentação de produtos tanto no recebimento quanto na expedição,
nossa especialização de atendimento de Cross
Docking e Picking, garantem a excelência no
abastecimento e organização dos armazéns.

Auto Serviço
Nossa capacidade em realizar a distribuição em
grandes centros comerciais, está ligada à nossa eficácia ao cumprimento do cronograma estabelecido para
entrega dos produtos, conseguimos atender o censo
de urgência de nossos clientes e suas necessidades,
através de um planejamento eficaz, podemos surpreender com o atendimento dos prazos estabelecidos.
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Transporte Rodoviário
de Cargas
Com uma frota moderna e segura, a Fadel está sempre preparada para realizar o transporte de produtos e insumos
em grande escala atendendo as necessidades específicas de cada cliente. Temos o compromisso de entregar uma
alta produtividade na cadeia de suprimentos, visando sempre a responsabilidade e segurança. Dessa forma, toda
a nossa frota de veículos passa por inspeções regulares e nossas equipes são monitoradas através de tecnologia
embarcada de controle de jornada e fadiga.

FADEL
Transporte
Autônomo
de Cargas

Torre de Controle
Oferecemos serviço de monitoramento e rastreamento de frotas com foco em segurança e produtividade. Com moderno sistema de integração, vinculamos o PGR (Programa de Gerenciamento de Risco)
de cada cliente e de acordo com o formato da operação. Os principais KPI’s podem ser monitorados
através de painéis e indicadores em Microsoft Power
BI

Em parceria com transportadores autônomos de carga, oferecemos serviços de transporte e de distribuição
urbana para atendimento de demandas excepcionais,
com a mesma qualidade e seguindo os requisitos de
segurança necessários. A Gestão de transportadores
autônomos de carga, é um dos nossos grandes diferenciais, este processo consiste em administrar os fretes,
monitorar as viagens, controle de documentos juntos
aos órgãos competentes, investimos em treinamentos
de capacitação e reciclagem de nossos parceiros, visando sempre a melhora no nível de serviço, buscando a
conscientização e segurança no trânsito.
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Nos dias atuais o mundo digital é a principal ferramenta para troca e compartilhamento de informações, a internet se
tornou o maior meio de comunicação
de nossa era. A Fadel utiliza este recurso para estar presente na vida dos nossos
colaboradores, clientes e parceiros, prova
disso, é a nossa presença que vem crescendo cada vez mais na web.
No ano de 2020 nossos números aumentaram, hoje somos mais de 39 mil
no Linkedin, dobramos o número de seguidores na principal rede social ligada
ao meio corporativo, neste ano nossas
publicações alcançaram mais de 700 mil
vezes os usuários no Facebook, no Instagram tivemos um total de 460 postagens
até o mês de novembro, com total de 17
mil curtidas em 2020. Já no Youtube atingimos mais de 36 mil visualizações, esses
indicadores demonstram nossa conectividade na rede.
Para aumentar nossa conexão com você,
lançamos o nosso novo website. Além da
nova imagem, tentamos proporcionar
uma melhor funcionalidade da página,
incluindo novos conteúdos e mais informação. Para acessar o novo site aponte a
câmera do seu celular no QR code e fique
por dentro dessa novidade.

NA WEB
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Depoimentos Dir
Meus amigos e minhas amigas,
Chegamos ao final de mais um ano, e que ano! Um ano
desafiador, nenhum de nós poderia prever que nosso país
seria acometido por um vírus que veio do outro lado do
mundo e que se transformou em uma pandemia global.
Mesmo antes de qualquer decreto público, sabíamos de
nossa responsabilidade social e empresarial sobre cada vida e
relação que mantemos, afinal faz parte dos valores da Fadel,
já estávamos monitorando a evolução do cenário ao redor do
mundo e com isso nossa estratégia e planejamento tiveram
de ser adaptadas para preservar a segurança e saúde de
cada vida, empresa e postos de trabalho. Realizamos ações
como renegociação de contratos, férias para colaboradores
do grupo de risco, jornada reduzida, tudo isso para que fosse
possível passarmos juntos por este momento, mais unidos do
que nunca, felizmente fazemos parte dos serviços essenciais
de logística para poder manter os lares abastecidos, e quando
nos foi solicitado, fomos para frente de batalha seguros de
que atenderíamos da melhor forma. Criamos todas as ações
necessárias para segurança de nossas atividades neste
período, com a criação do comitê de combate e prevenção ao
Covid 19, reuniões matinais online para tomada de decisões
assertivas e que se mantém até hoje pois não podemos
baixar a guarda.
Com este cenário também pudemos validar nossa estratégia
de investimento em tecnologia, mantivemos o nosso nível
de serviço, com dados de todas as operações em tempo
real, mesmo com o cenário de isolamento, foram realizadas
conferências em vídeo, utilizados aplicativos de checklist
para nossa frota, ações coordenadas através da central de
monitoramento, trabalho remoto possível devido a todo
sistema estar em cloud (nuvem) principalmente nosso
ERP(Enterprise Resource Planning).
O cuidado com nossa gente sempre foi um valor e diferencial

''Preservar a segurança e
saúde de cada vida''
de nossa empresa, mesmo com o aumento de unidades
de negócio e tipos de atendimento mantivemos os índices
de segurança e turnover(rotatividade de pessoas) com
excelentes resultados finalizando o ano com 7 acidentes e
turnover por volta de 7%, incríveis números considerando o
nosso segmento e que somos mais de 4300 colaboradores
somados Brasil e Paraguai.
Todo este cuidado reflete em nossas conquistas e neste ano
foram muitas, iniciamos o ano reconhecidos como “Melhor
operador logístico” em cervejarias do ano de 2019 para nosso
cliente Ambev e com a unidade de Sete Lagoas como Melhor
operação. Reconhecidos pelo Setcesp por nossas ações
sociais de arrecadação de alimentos, combate e prevenção
ao COVID e ficando como finalista no pilar segurança
com nosso sistema e gestão de fadiga e sonolência no
transporte rodoviário. Através de pesquisas realizadas com
mais de 1000 colaboradores convidados de forma aleatória
e sigilosa recebemos pelo 4º ano consecutivo o selo GPTW
Brasil (Great place to work) com um índice de satisfação
de 91%, também certificados pelo prêmio FIA como “Lugar
incrível para se trabalhar” e premiados por estar entre as
100 melhores empresas do país nesta pesquisa, mas com

Ramon Alcaraz
Presidente

certeza o destaque deste ano foi para nossa certificação GPTW
Paraguai, completando 1 ano de operação neste país, é muito
gratificante saber que somos considerados por nossos amigos
paraguaios uma ótima empresa para se trabalhar, recebermos
um índice de 95% de satisfação e 97% de orgulho, nos deixa
imensamente gratos por sabermos que temos mais uma parte
desta família que é a Fadel em terras paraguaias.
Estas premiações por nosso nível de serviço e cuidado com
nossa gente se refletem em grandes oportunidades para
todos, como as expansões em nossos clientes Souza Cruz com
unidades espalhadas pelo interior de São Paulo, nova operação
em Sete Lagoas com nosso cliente Ambev, ampliação de nosso
atendimento e-commerce com B2W em São Paulo, Mercado
Livre e lojas Americanas no Rio de Janeiro e atendimento
ao nordeste com a M. Dias Branco importante empresa de
fabricação de derivados de farinha de trigo em todo o Brasil.
No ranking da revista Transporte Moderno a qual avaliou os
balanços do exercício de 2019 enviados pelas empresas de
diversos segmentos, mais um ano configuramos entre as 20
maiores empresas do segmento de transporte rodoviário de
carga, no quesito receita liquida, no quesito rentabilidade sobre
a receita liquida estamos entre as melhores margens entre as
maiores empresas, ponto fundamental para garantir nossa
perenidade e capacidade de investimento.
Esse ano tivemos uma outra grande novidade que foi a
transação com o grupo Julio Simões, empesa com 60 anos
de história, maior empresa do segmento, pertencente a um
dos maiores grupos do Brasil, formado por outras grandes
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retoria
empresas tais como; Movida, Vamos, entre outras. Vendemos parte das ações da FADEL, mas continuamos como sócios e toda
diretoria atual foi mantida, inclusive eu como presidente da empresa, ou seja, no dia a dia não mudou nada, mas em termos de
futuro mudou muito, associado a um grande grupo podemos dar passos mais largos e chegar aonde nossos grandes sonhos já
chegaram. Essa foi uma transação longa, quase dois anos de negociações, mas o que de fato nos fez fechar o negócio é a certeza
que os valores do grupo JSL estão alinhados com os valores e crenças da FADEL.
Estou imensamente grato por superarmos todos os desafios deste ano, e desejo a todos um Feliz Natal repleto de amor e
esperança, uma passagem de ano com muita fé e paz! Estamos juntos!

Iniciamos o ano de 2020 com ótimas expectativas e um crescimento no primeiro
trimestre batendo os 22%. Então em março veio a pandemia da Covid19, trazendo
medo, insegurança e muita incerteza, foi nesse momento que arregaçamos as mangas
e fomos a luta, montamos um plano minucioso de contenção de custos e captura de
oportunidades, blindando nosso caixa, possibilitando que pudéssemos continuar
investindo e preservando os postos de trabalho mesmo em um momento tão difícil

''Eis que estamos chegando ao final do ano mais fortes do que
iniciamos, nos dando ainda mais orgulho desse time de mais de 4 mil
funcionários, que não deixou a bola cair em momento algum, sendo
nossa fortaleza de sempre''

Jeferson Mallio

Inauguramos a nossa nova sede Matriz, um prédio novo, moderno, bonito e funcional,
nada além do que uma empresa como a Fadel merece.
Tivemos mais um acontecimento importantíssimo em 2020, onde passamos a fazer
parte da maior empresa de logística do Brasil o que nos enche de orgulho e deve acelerar
ainda mais o nosso crescimento, trazendo ótimas expectativas para 2021.
Agradeço aqui o empenho e dedicação de todo o nosso time, que nos deu a segurança
necessária para que pudéssemos superar com mérito esse ano tão difícil.
Feliz Natal e um 2021 de muitas conquistas para todos!

Diretor Administrativo/Financeiro

Chegamos ao final de mais um ano, sem dúvida nenhuma, um ano bem diferente dos
demais, nos planejamos para muitas coisas, inclusive crescer mais de 20%, mas logo
chegou a pandemia e com ela as incertezas, preocupações e medo, sabíamos que não
poderíamos errar nas decisões, isso impactaria muita gente, então decidimos montar
um comitê de crise e ir avaliando cada situação, fazendo reuniões diariamente, rodando
as unidades, conversando e estando próximo do nosso time, entendendo qual eram
seus anseios e preocupações, afinal não sabíamos de muita coisa, costumávamos até
dizer naquele momento “que quem não estava confuso estava desinformado”, muitos
interesses políticos e pessoais sendo colocado à frente da vida das pessoas. Mas hoje
Graças a Deus e todo esse time que sempre fez a diferença, podemos dizer, que dentro
da empresa exercendo suas atividades, não perdemos nenhum colaborador para
esse vírus, mostrando que as decisões e os investimentos foram certos, não fizemos
desligamentos em massa, não deixamos em nenhum momento de arcar com as nossas
responsabilidades, sempre comunicando cada passo que seria dado, deixando nosso
time informado o tempo todo. Com tudo que mencionei acima

''estamos fechando um ano com um crescimento acima de
27% e com os indicadores bem melhores que o ano anterior''

Emerson Cardoso
Diretor de Operações

não tenho palavras para agradecer a confiança desse time e todo trabalho que foi feito.
Meu muito obrigado por poder contar com vocês e podem sempre contar comigo.
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CONQUISTAS
2020
NOVA SEDE - TATUÍ
Com o crescimento da Fadel nos
últimos anos, vimos a necessidade de
estruturar a nossa sede, através do
resultado de uma pesquisa de clima,
pudemos observar a importância de
oferecer um ambiente de trabalho
mais funcional e prático para o nosso
dia a dia.
Após 2 anos de muitos esforços,
inauguramos no dia 01 de junho de
2020 a nova sede Fadel, conquistamos
um ambiente de trabalho agradável,
aumentamos a nossa estrutura no
BackOffice, pensando no bem-estar de
todos e proporcionar o melhor suporte
possível as nossas operações e clientes.
Contamos com uma infraestrutura
de ponta com mais de 1100 m² úteis,
com salas de reuniões equipadas e um
amplo espaço de trabalho, oferecemos
uma cobertura agradável com espaço
para reuniões e confraternizações.
O BackOffice concentra os setores de Torre de Controle e Monitoramento, Tecnologia da Informação e Tecnologia
do Transporte, Faturamento e Contas a Receber, Controladoria, Auditoria Interna, Fiscal, Contábil, Gestão de Frota,
Compras, Contas a pagar, Gente e Gestão que conta com os times de Recursos Humanos, Departamento Pessoal,
Jurídico e o setor Qualidade Comunicação e Melhoria Contínua.
Agradecemos a todos os parceiros e colaboradores, essa conquista nos traz a sensação de cada vez mais ter Orgulho
de Ser Fadel!
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Uma das maiores empresas do ramo
alimentício no Brasil, e líder nacional no
mercado de massas e biscoitos, acaba de
fechar uma parceria com a Fadel, iniciaremos
as operações na região Nordeste, no município
de Fortaleza CE e Salvador BA, estamos felizes
pela parceria com esta gigante do setor de
alimentos e convictos de que esta será uma
duradoura parceria de sucesso.

A Pepsico confiou a Fadel duas novas
operações no Nordeste, no 13 de janeiro
iniciamos a unidade Natal – RN, e no dia 11
de maio começamos a operar na cidade de
Aracaju – SE.

Mais uma parceria de sucesso, a partir de
novembro iniciamos o atendimento na cidade
do Rio de Janeiro para a LOJAS AMERICANAS,
a operação Fadel crescendo cada vez mais
com grandes clientes.

A Fadel se especializou no segmento
de distribuição urbana, e com isso
fechamos uma grande parceria
com o MERCADO LIVRE, em
outubro demos início na operação
Rio de Janeiro – RJ, sabendo da
potencialidade do e-commerce, e já
estamos preparados para a entrega
de produtos ligados a venda on-line
expandido nossa logística junto ao
nosso novo parceiro estratégico.

Em maio inauguramos uma nova
operação de distribuição urbana no
bairro da Mooca em São Paulo capital,
com foco no atendimento ao nosso
cliente B2W, é satisfatório poder fazer
parte do ciclo de atendimento da B2W
na grande São Paulo e seguirmos
estreitando esta importante parceria.

Ao longo de 2 anos de atendimento
regado com credibilidade e solidez,
a Souza Cruz amplia a parceria
com a Fadel, em janeiro de 2020
assumimos a distribuição urbana
em quatro cidades no estado do
Paraná, Curitiba, Londrina, Ponta
Grossa e Maringá, e cidade de
Cachoeirinha no Rio Grande do Sul. Em outubro ampliamos
o atendimento no interior de São Paulo, realizando operação
de distribuição urbana em mais de dez cidades do interior
paulista, estamos felizes pela confiança!
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1 ANO DE OPERAÇÕES
PARAGUAI
A vida está cheia de desafios que,
se aproveitados com muito foco,
transformam-se em realidade. E hoje Fadel
no Paraguai é uma realidade.
Realidade hoje que começou com 9 forasteiros que
decidiram escrever uma história nova em um livro
de páginas em brancos, mas com muitos desafios,
como a cultura diferente do País, o próprio idioma
onde no início não se entendia nada e tão pouco nos
entendiam, de contratar 100% do time operacional
novo, sem experiências em bebida, administrativos
sem experiências em DPO e hoje se passou um ano
onde todos já tem a cultura da Fadel com nossos
princípios, valores e entregando o mais alto nível
de serviço. História essa que já consta com uma
pesquisa de clima com mais de 93% com as equipes
satisfeitas e já em nosso primeiro ano o selo do Great
Place To Work. Então podemos dizer que agora já temos mais escritores que continuam contando a história
da Fadel no Paraguai.
Parabéns a todo o time do Paraguai e obrigado por me ajudarem a continuar escrevendo está história.
Fernando Chagas – Gerente Corporativo de Operações
Ano 2020, 1° ano de Fadel em Paraguai Filial Coronel
Oviedo, experiência espetacular, formar um time em
outro Pais, outro idioma, outra cultura foi algo muito
desafiador, foi um ano duro de muito aprendizado,
muitas conquistas para o time, conquistas profissionais
e pessoais de toda equipe, desenvolver pessoas é algo
compensador, finalizar o ano com uma equipe 100%
Paraguaia vestindo a camisa da empresa, e prontos
para desafios maiores com segurança e objetivos
concluídos é sensacional, vencemos uma etapa e o
melhor ainda está por vir, a empresa cresce a cada dia
e com isso novas oportunidades.
Me sinto honrada em fazer parte dessa equipe que
formamos no Paraguai, todo acolhimento dessas
pessoas e principalmente Orgulhosa de toda minha
equipe Administrativa, Motoristas e Ajudantes.
Nathália Arruda - Gerente de Operações
A construção de um negócio, é saber realizar
algo que as pessoas sintam orgulho, é fazer a
diferença na vida de outras pessoas, isso é o que
a Fadel fez em 1 ano de operação no Paraguai,
e continua fazendo, diversificando, entregando
com qualidade, segurança e mantendo a
rentabilidade do nosso negócio, desenvolvendo
pessoas com foco na excelência, essa é a Fadel,
é um grande orgulho de fazer parte de tudo isso.
Tania Canteiro – Supervisora de RH
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Amistad
DIA
30 julioN•AL DE LA
IO

INTERNAC

Está é uma data que foi criada para simbolizar a amizade entre países e
inspirar esforços pela paz

Bebida típica do povo guarani é considerada
patrimônio cultural do Paraguai, é símbolo de
amizade e união entre os povos!
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Quando chegamos no Paraguai, nosso jeito de trabalhar, de cuidar
das pessoas, nossos padrões e processos, junto com a contribuição
e interesse de cada um de nossos colaboradores, impactou de uma
forma bastante positiva a toda a sociedade.
A relação de confiança e transparência como um de nossos valores
da Fadel, nos impulsiona a manter uma cultura sólida e forte, que
nos leva a qualquer lugar com o mesmo padrão de excelência,
iniciando pelas pessoas e com impacto totalmente positivo em
nossos clientes e comunidade!
É muito gratificante ser classificada como uma das melhores
empresas, com uma metodologia denominada autoridade global
no mundo do trabalho, e especialista em transformar organizações
em um Great Place to Work, como a GPTW que está presente em 90
países e tem aplicado pesquisas nos últimos 25 anos e anualmente
coleta dados de mais de 10 mil empresas e 12 milhões de pessoas.
Em nosso primeiro ano de operação no Paraguai, alcançamos a
certificação com um excelente índice de satisfação de 95% e índice
de orgulho de 97%, muito superior ao benchmarking das demais
empresas participantes do ranking no país!

GPTW

PA R AGUA I
Agradecimentos especiais a todo nosso time de Gente e a toda liderança que com muita garra,
energia e disposição, aplicam em seu dia a dia nossa missão, visão e valores, fazendo com que
mantenhamos um Great Place To Work no Paraguai! Em 2021 vamos em busca de maiores e melhores
resultados!
#orgulhodeserfadel
Débora Fernandes - Gerente Corp. Gente & Gestão
Felizes por fazer parte desta grande empresa, 1 ano de Fadel no Paraguai e já temos o selo GPTW,
certificada como uma das melhores empresas para se trabalhar, o sucesso só é alcançado com
qualidade, perseverança, método, organização e um bom ambiente de trabalho para todos, tudo isso
podemos encontrar na Fadel!
Rocio Sosa – Analista RH
Ser certificado com o selo GPTW nos enche de alegria e nos faz sentir muito orgulho de tudo o que conseguimos em menos de 1 ano. Orgulhosos pelo companheirismo e também pela excelente qualidade
de líderes que nos capacitam. VAMOS PRA CIMA, SOMOS FADEL ENCARNAÇÃO
Carolina Goméz - Supervisora RH
A palavra que define o sentimento ao receber a certificação Great Place to Work é ORGULHO, orgulho
do que criamos, o que somos, orgulho de uma cultura diferente, a um ano de empresa e com muitas
conquistas, só resta dizer ORGULHO DE SER FADEL
Tania Canteiro – Supervisora de RH
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GPTW
BRASIL
Estou realmente muito feliz de estar aqui mais
um ano, recordando nossas conquistas! Com
certeza 2020 foi um ano muito desafiador e com
isso, nossas premiações se tornam ainda mais
relevantes e com um sabor especial!
Esse ano, mesmo com toda a questão de acesso
reduzido por conta do COVID-19 não deixamos
de praticar nenhum de nossos itens de gestão
de pessoas, nos reinventamos, alteramos nossa
forma de comunicação e nos dedicamos ainda
mais para cuidar de nossa gente. E o resultado
veio, desde a aderência no preenchimento da
pesquisa até a premiação final!
O reconhecimento como uma das melhores
empresas para trabalhar não é um trabalho
pontual, ele é fruto de um trabalho diário e
constante. Trabalho que tenho muito orgulho de
fazer parte, junto com um time excepcional da
área de Gente em todas as unidades Fadel
espalhadas pelo Brasil e Paraguai!
Pelo 4º ano consecutivo somos certificados como uma das melhores empresas para trabalhar,
nível Brasil, concorrendo em 2020 com 3168 empresas brasileiras de grande porte, ficamos entre as
110 melhores.
Neste ano alcançamos um índice de satisfação de 91% e índice de orgulho de 94%, no Brasil. Essa
satisfação de todos os respondentes, adicionadas das boas práticas de Gestão de Pessoas foi o
método utilizado para alcançarmos por mais um ano esse tão honroso reconhecimento!
Como todos anos, reforço que quando falamos ou postamos “#orgulhodeserfadel” isso é realmente
genuíno, pois estamos muito comprometidos com esse sentimento, fazemos parte disso e nos
honramos em pertencer ao time Fadel!
Temos a missão de uma construção de ambientes cada vez melhores e queremos sempre estar
avançando nessa jornada, cumprindo com nossa missão, visão e valores!
Agradeço imensamente a todos os colaboradores que se dedicam a cada dia para fazer da Fadel
um Great Place to Work! Esse resultado é de todos nós!
Débora Fernandes - Gerente Corp. Gente & Gestão

Neste ano participamos do lançamento da Pesquisa Lugares Incríveis
para Trabalhar, FEEX – FIA Employee Experience.
A metodologia FIA tem como filosofia de gestão que um bom ambiente
de trabalho só pode ser atingido quando todos conhecem seu papel
e suas responsabilidades dentro da gestão do clima organizacional e
da construção de um ambiente produtivo e agradável, tendo como
principais agentes de mudança os dirigentes, RH, gestores e as pessoas!
O Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar é uma iniciativa do UOL
e da Fundação Instituto de Administração (FIA) que destaca as
empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os seus
colaboradores. Os vencedores foram definidos a partir dos resultados da
pesquisa FIA Employee Experience, que mediu o ambiente de trabalho,
a cultura organizacional, a atuação da liderança e a satisfação com os
serviços de RH.
Foi muito gratificante para nós, em nossa participação no 1º ano da
pesquisa, ter uma aderência tão satisfatória, receber o selo de certificação
em outubro e se classificar entre as 100 melhores empresas do Brasil,
estando entre as 20 melhores de grande porte na premiação realizada em dezembro!
Esse reconhecimento reforça que estamos no caminho certo, valorizando nossa gente, investindo
nas pessoas e melhorando em nossos processos!
Muito obrigada a todos que contribuíram para esse resultado e conto com todo o empenho,
dedicação e comprometimento para a manutenção de nosso clima e de nossa cultura!
#orgulhodeserfadel
Débora Fernandes - Gerente Corp. Gente e Gestão
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Entregue agora um
mundo novo para o futuro

Participamos do 6° prêmio de Sustentabilidade SETCESP, onde concorremos em três
pilares, fomos reconhecidos e certificados nos projetos, Gestão Econômica Sustentável,
e Responsabilidade Social e fomos finalistas na categoria Responsabilidade na
Segurança
Viária
e
do
Trabalho. Em consequência
a nossa visão de manter
a rentabilidade e solidez
financeira conquistamos o
reconhecimento em Gestão
Econômica e Sustentável,
com o projeto Prevenção
Time Corporativo Fadel Transportes
e Combate COVID19 para
Sustentabilidade do Negócio,
este planejamento demonstra
que procuramos cada vez
mais a eficiência nas tratativas
que visam uma estratégia
financeira consolidada. Nossa
responsabilidade no quesito
sócio
econômico,
fomos
Premiação SETCESP
reconhecidos no projeto de
Responsabilidade Social, Juntos Somos Mais, que visa a integração da sociedade junto
Evento SETCESP
a empresa, através da doação de roupas e alimentos para entidades filantrópicas e
comunidades carentes. Em consequência ao foco em segurança nas relações de trabalho com nossos colaboradores e clientes,
fomos finalistas na categoria Responsabilidade na Segurança Viária ou do Trabalho, através da nossa tecnologia embarcada
com o projeto Gestão de Fadiga e Distração associada a Segurança no Transporte, mostrando mais uma vez que a Fadel
busca sempre a excelência em gestão de pessoas e no nível de serviço!
Parabéns a todos que fazem parte dessa conquista!

P R E M I A Ç Ã O

Abrimos o ano de 2019 com um time espetacular na empurrada Nova Minas
Sete Lagoas-MG, e além de todo potencial, com muita vontade de conquistar
objetivos grandes, prontos para qualquer desafio, assim começamos a sonhar
um mesmo sonho juntos, alcançarmos o posto de melhor operador logístico
do cliente ambev T1, transporte primário, sendo referência e benchmarking
para todo Brasil em processos, programas e tecnologias desenvolvidos dentro
desta unidade. Sendo assim um modelo de operação em segurança, qualidade,
engagement e produtividade para nosso cliente e demais parceiros no Brasil.
Com este mesmo objetivo todo o time se desafiava dia após dia, em fazer o
melhor com muito trabalho e dedicação. Nada resiste ao trabalho, e com isto
em fevereiro de 2020, no evento SuperLog do cliente Ambev, com mais de 1000
pessoas presentes de toda a América do Sul, foi anunciado a tão esperada
conquista, Empurrada Nova Minas como 'Melhor operação logística do T1'
e nossa CIA Fadel Transportes como 'Melhor operador logístico do T1'. Ter a
concretização de um sonho, de todo um time neste evento e mostrar para todos
os presentes que nossa operação e CIA estavam no seu merecido lugar, foi uma
sensação incrível e emocionante ao ponto de ser indescritível. Não parando por
aí, outra grande conquista em 2020, atrelado a excelência no nível de serviço
da Empurrada de Nova Minas, nossa CIA recebeu a oportunidade de iniciar
outra operação de empurrada sendo ela CDR Sete Lagoas com uma frota de
35 conjuntos e mais de 165 colaboradores, que já está mostrando todo o seu
potencial e conquistando resultados incríveis!!!
Rogerio Jovelino - Gerente Regional de Operações
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A história da Fadel foi construída através de muito trabalho, dedicação, desafios e foco
no atendimento as necessidades do cliente. Com isso, alcançamos o atendimento em
13 estados brasileiros, ultrapassamos fronteiras, hoje temos 4 operações no Paraguai
e mais de 40 unidades de negócio espalhadas pelo Brasil, nos posicionando entre as
20 maiores empresas no setor logístico e nos tornamos especialistas em Distribuição
Urbana.
Contudo, nossa visibilidade ganhou espaço no setor logístico, com o objetivo de
expandir horizontes celebramos junto a JSL a transação de 75% das ações de emissão
Fadel Holding, somando a estrutura desta grande empresa que atua a mais de 60
anos no mercado.
Agradecemos a todos que fazem parte da nossa jornada e nos trouxe até aqui, sempre
evoluindo, inovando e o mais importante, contribuindo para o crescimento dos nossos
colaboradores, amigos e clientes.
Ramon Alcaraz CEO Fadel Transportes e
Fernando Simões CEO SIMPAR JSL

Time Corporativo Fadel em visita à JSL

Corporativo JSL em visita à Fadel
Debora Fernandes Gerente G&G, Denys Ferrez, Juliana Simões,
Fernando Simões, Ramon Alcaraz, Emerson Cardoso, Jeferson
Mallio, Antonio Barreto, Daniel Sartori, Renato Fonseca Gerente
de Controladoria

Reunião entre JSL e Fadel
Debora Fernandes Gerente G&G, Denys Ferrez, Juliana
Simões, Fernando Simões, Ramon Alcaraz, Emerson
Cardoso, Jeferson Mallio, Antonio Barreto, Daniel
Sartori, Renato Fonseca Gerente de Controladoria

PRÊMIO MAIORES E MELHORES
DO TRANSPORTE
Fomos classificados novamente entre as maiores e melhores dos transportes,
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 dos setores rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial, traz
também as melhores empresas de implementos, carrocerias, pneus, logística
e de soluções para o segmento de transporte.
Esse é o resultado de todos os esforços de cada colaborador, cliente e parceiro
que buscam a excelência a cada dia!
Nosso histórico sem mantem em:
- 2 Anos seguidos entre as 10 melhores em rentabilidade sobre receita líquida
com os resultados de 2017 e 2018.
- 2 Anos seguidos entre as 10 melhores em patrimônio líquido com os
resultados de 2017 e 2018.
- Obtivemos a 16º posição nesta edição e com isso já estamos no 4º ano
consecutivo entre as 20 Maiores e Melhores empresas de transporte rodoviário
de cargas.
Considerando o lucro líquido obtivemos o 8º melhor desempenho deste
segmento. Isto mostra que nosso crescimento é sólido e sustentável!
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Com a chegada da pandemia, não deixamos de investir no desenvolvimento de nosso
time, mas remodelamos nossa forma de aprendizagem e para isso contamos com a
parceria de consultorias que nos atendessem de forma on-line e também presencial,
considerando todas as normas e protocolos de
segurança.
O IBMEC já vinha de um trabalho
de Planejamento Estratégico com a
Fadel desde 2018, com isso nos meses
de maio a julho 2020 fechamos 4
turmas para treinamento 100% em
EAD, com metodologia de ponta,
professores mestres em suas disciplinas, material
didático, gamification e cases que nos auxiliaram
no desenvolvimento de nossos gestores corporativos
e das filiais. Foram treinados 80 colaboradores que
somaram 960 horas de treinamento total. Os temas
abordados foram: Excelência em Gestão Operacional,
Fundamentos em Finanças, Metas, Desempenho e
Negociação, Vendas e Inovação. Encerramos com o
tema ministrado internamente, também online para
todos os gestores, Inteligência Emocional, uma das
inteligências sociais mais ligada ao alto desempenho e
que nos faz ser diferenciados como líderes.
Tivemos muitos outros treinamentos pontuais com a
Demarco Academy, Afirmare e demais consultorias
parceiras. Na Fadel, buscamos desenvolver nossa
liderança para que
possa dar o suporte
necessário aos seus
times e com isso a
gente cumpre com
a nossa missão de
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.
Débora Fernandes – Gerente Corporativo Gente e Gestão

CÓDIGO DE ÉTICA
Como um dos Valores da Fadel "Coerência entre o discurso e
as ações praticadas", este ano tivemos a implantação de nosso
Código de Ética e Canal de Ouvidoria. Ferramentas importantes
para consolidar nossa cultura de transparência em todas as
relações, e evidenciando a importância de cada colaborador,
parceiro, cliente e sociedade na administração da empresa.
Com esta ação seguimos evoluindo nossos processos com o que
há de melhor prática nos padrões globais do mundo corporativo
e gestão empresarial. Estamos muito felizes com a execução
deste projeto e temos a certeza de que ele irá contribuir com as
diretrizes e crescimento sustentável de nosso negócio.
Caio Barbosa – Coordenador Coorporativo Qualidade
Comunicação e Melhoria Continua
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Considerando o cenário atual de distanciamento social proposto pela pandemia, pessoas e empresas buscaram
por novos meios de se comunicar. Uma delas, o serviço de Stream (lives) se popularizou devido a uma grande
crescente no uso da tecnologia tendo uma fácil adaptabilidade dos colaborados e uma abrangência maior
da informação transmitida entre os mesmos, atingindo não somente o time administrativo, mas também o
operacional com destaque para as operações de empurrada Nova Minas e Nova RIO com alta aderência de
nossos profissionais da estrada.
Esta forma de comunicação também foi muito utilizada em eventos corporativos de destaque onde participamos
através de nosso time corporativo com diversos temas relevantes para o nosso segmento se provando como
importante alternativa de obtenção de conhecimento e network.
Essa foram algumas das nossas participações em live no ano de 2020.
Participamos
da live de um de
nossos parceiros
a

goldstar

r e p r e s e nta d o s
Agenda positiva para desburocratização da Logística e
Distribuição com o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes
de Freitas, com nosso Presidente CEO Ramon Alcaraz.

pelo

convidado

E m e r s o n
Cardoso Diretor
de

Operações

Fadel comentando sobre os desafios humanos
da logística no presente e futuro

O nosso Presidente Ramon Alcaraz dividiu suas
experiências em um bate papo sobre novos desafios
na rotina de abastecimento e distribuição junto a
SETCESP.

Participamos
da
maratona
totvs
talks
live,
com
o
nosso
representante
Coordenador
de
Comunicação e Melhoria
Contínua Caio Barbosa,
falando sobre como
ser mais produtivo na
retomada.

O papel estratégico do
RH - Cases de sucesso em
Operações logísticas com
a participação da Débora
Fernandes nossa Gerente
corporativa de Gestão &
Gente no Workshop.

Operações Live - Nova Minas e Nova Rio

Foco na carreira com a
participação da nossa
Gerente corporativa de
Gente & Gestão Débora
Fernandes, falando sobre
desenvolvimento
de
carreira.

Worshop de Frota Optas
- Com a participação
do
nosso
Gerente
Corporativo de Frota
Teófilo
de
Oliveira.
Compartilhando
conhecimentos
sobre
como melhorar a gestão
diária de Frotas.
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SEGURANÇA
COMO VALOR
Souza Cruz - Vila Velha

Unilever - São José dos Campos

Ambev - Itaperuna

Cervepar - Ciudad Del Este

Ambev - São José dos Campos

Ambev - CachoeiroS

Pepsico - Rio de Janeiro

Cervepar - Encarnación

Ambev - Taubaté

Souza Cruz - São Paulo

Ambev - Niterói
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Para a Fadel, ser um ambiente de trabalho com segurança é um dos nossos principais valores. Ao longo
do ano, investimos em treinamentos e campanhas de conscientização com foco nos acidentes e doenças
ocupacionais em todas as nossas unidades, além de grandes investimentos em melhores tecnologias de
maneira que possa contribuir com a ampliação do conhecimento sobre prevenções com 100% do nosso
time.
A proteção à vida só é possível se houver o comprometimento em todos os níveis de nossa organização.
Conscientes disso, sempre buscamos manter condições seguras para que seja possível trabalhar e produzir
com segurança, conforto, eficiência e qualidade. Nossa política de Segurança tem comprometimento
efetivo, visando sempre a melhoria contínua de nossos processos, contribuindo para o bem-estar e o
desenvolvimento de nossos colaboradores.

Cervepar - Coronel Oviedo

Ambev - Cachoeiro

Unilever - Contagem

Ambev - Uberaba

Souza Cruz - Londrina

Ambev - Uberlândia

Ambev - Campos

Souza Cruz - Curitiba

Pepsico - Porto Alegre

Unilever - Pavuna

Pepsico - Salvador
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Fazer parte desta empresa é um orgulho!

Unilever - São José dos Campos

Ambev - Niteroi

Ambev - Barueri

Ambev - Sete Lagoas

Ambev - Mooca

Ambev - Taubate

Ambev - Cachoeiro
Kibon - Taboão

Ambev - Nova Rio

Pepsico - Rio de Janeiro

Ambev - Uberaba

Ambev - Pavuna

Ambev - Uberlândia

Ambev - Vitória

Souza Cruz - Curitiba

Ambev - Itaperuna

Orgulho de ser Fadel
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No dia 08 de Março,
comemoramos em todos
os nossos CDD’s o dia
internacional da mulher!
Preparamos uma pequena
homenagem ás mulheres
das nossas operações que
são símbolo de força e
determinação, e por isso
merecem o nosso respeito,
amor e dedicação

Souza Cruz - Vila Velha

Souza Cruz - Curitiba

Ambev - Mooca

Matriz - Tatuí

Ambev - Barueri

Ambev - Nova Rio

Cervepar - Asuncion

Ambev - Pavuna

Cervepar - Encarnacion

Souza Cruz - Duque de Caxias

Ambev - Cachoeiro
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ORGULHO

INOVAÇÃO

DESER

FADEL

ECONTROLE

TRANSPORTE

BUILT TO SUIT

EXPANSÃO

DEOPERAÇÕES

MOVIMENTO
INTERNO

DISTRIBUIÇÃO
URBANA

RESPONSA

ANOS

BILIDADE

SOCIAL

Comemoramos no dia 01 de Abril, 19 anos de nossa empresa!
Agradecemos a todos os nossos colaboradores por esses anos de lutas e conquistas adquiridas através de muito esforço!
Matriz - Tatuí

Matriz - Tatuí

Cervepar - Coronel Oviedo

Matriz - Tatuí

Ambev - Taubaté

Ambev - Uberaba

Cervepar - Encarnacion
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UMA PÁSCOA

DE VALORES
QUE O VERDADEIRO SENTIDO DESTE DIA,

ESTEJA PRESENTE EM NOSSOS CORAÇÕES!

Souza Cruz - Cachoeirinha
Ambev - Itaperuna

Unilever - São José dos Campos
Cervepar - Encarnación

Ambev - Niterói
Souza Cruz - Vila Velha
Matriz - Tatuí

Ambev - Taubaté

Ambev - Barueri
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amarelo
PREVENÇÃO É TODO DIA!
No mês de Maio, nós preparamos uma campanha de
conscientização as leis de trânsito.
Perceba o erro, proteja a vida!

Ambev - Uberaba

Ambev - São José dos Campos

Ambev - Uberlândia

Ambev - Vitória

Ambev - Pavuna

Ambev - Barueri

Orgulho de ser Fadel
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A M E L H O R

Matriz - Tatuí

MÃE

FELIZ DíA DAS MÃES

Cervepar - Encarnación

Souza Cruz - Vila Velha

Ser mãe é uma missão que se traduz em exemplos diários de
dedicação e carinho, transmitindo lições valiosas para toda a vida.
Os nossos CDDs levaram muito amor e carinho para as mamães
que fazem parte do nosso time com uma supresa especial

Souza Cruz - Curitiba

Matriz - Tatuí

Matriz - Tatuí

Ambev - Barueri

Ambev - Cachoeiros

Souza Cruz - Duque de Caxias

Ambev - São José dos Campos
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M

E

A

PARABEN
QUE FAZE
NOSSO RE

Cervepar - Encarnación

Cervepar - Ciudad del Este

Unilever - Contagem

B2W - Osasco

B2W - Maua

Ambev - Sete Lagoas

Ambev - Niteroi

Ambev
São José dos Campos

Souz
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Ambev - Taubaté

MOTORISTA

Ambev - Nova Rio

AJUDANTE

Unilever - São José dos Campos

O S H E R Ó I S DA E S T R A DA

Ambev - Mooca

IZAMOS OS PROFISSIONAIS DA ESTRADA
EM PARTE DA NOSSA FAMÍLIA COM DEDICAÇÃO!
ESPEITO E AGRADECIMENTO A TODOS!
Unilever - Pavuna

Cevepar - Encarnación

Souza Cruz - Cachoeirinha

za Cruz - Campinas

Souza Cruz - Curitiba

Cevepar - Coronel Oviedo

Souza Cruz
Duque de Caxias

Cervepar - Assunção

Ambev - Uberaba

Ambev - Vitória

Ambev - Cachoeiro

Ambev - Barueri

Ambev - Rio de Janeiro
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#setembro amarelo

ESCOLHA

a vida

mês de combate

ao suicídio

Setembro é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio, por isso preparamos uma cam
conscientização aos nossos colaboradores!
Você não está sozinho!

Souza Cruz - Curitiba

Ambev - Sete Lagoas

Am

Ambev - Vitória

A

Matriz - Tatuí

Ambev CDR - Sete Lagoas

Ambev - Uberaba

Orgulho de ser Fadel
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mpanha de

Matriz - Tatuí

mbev - Nova Rio

Ambev - Barueri

Souza Cruz - Cachoeirinha

Ambev - São José dos Campos

Souza Cruz - São Paulo

Ambev - Cachoeiro
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Ambev - Cachoeiro

Ambev - São José dos Campos

Ambev - Uberaba

Ambev - Itaperuna

Ambev - Barueri

Ambev - Taubaté

FELIZ
DIA DOS

PAIS

Pai é alguém para se orgulhar, para agradecer, e especialmente para amar!
Parabéns para todos os papais das nossas operações!

Souza Cruz - Duque de Caxias

Ambev - Nova Rio

Ambev - Mooca

Ambev - Niterói

Cervepar - Encarnacíon

Orgulho de ser Fadel
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Souza Cruz - Cachoeirinha

Matriz - Tatuí

Cervepar - Ciudad del Este

Unilever - Pavuna

Ambev - Uberlândia

Ambev - Vitória

Cervepar - Assunção

B2W - Maua

B2W - Guarulhos

Souza Cruz - São Paulo

Unilever - Contagem

Ambev - Sete Lagoas

B2W - Osasco

Unilever - São José dos Campos

Souza Cruz - Vila Velha
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Em nossos CDD’s foi realizado uma campanh
conscientização sobre o câncer de mama enfati
o diagnóstico precoce e o auto exame no comb
doença!

Ambev - Barueri

Souza Cruz - Duque de Caxias

Souza Cruz - São Paulo

Ambev - São José dos Campos

Ambev - Vitória

Ambev - Cachoeiro

Matriz - Tatuí

Pepsico - Rio de Janeiro

Cervepar - Ciudad Del Este

Orgulho de ser Fadel
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Ambev - Uberaba

Ambev - Sete Lagoas

Ambev - Uberlândia

Cervepar - Assunção

Souza Cruz - Curitiba

Ambev - Campos

Cervepar - Assunção
Souza Cruz - Londrina

Ambev - Mooca

Cervepar - Encarnación

Cervepar - Coronel Oviedo
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Ambev - Rio de Janeiro

um dia
alegria

Ambev - Uberaba

Cervepar - Asuncion

Ser criança
feliz do m
dias!
			 Os no

reple

Cervepar - Coronel Oviedo

Ambev CDR - Sete Lagoas
Cervepar - Ciudad del Este

Ambev - Taubaté

Ambev - Sete Lagoas

Ambev - Pavuna

Matriz - Tatuí

Souza Cruz - Duque de Caxias

Ambev -

Orgulho de ser Fadel
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a é ter o dia mais
mundo todos os

ossos CDD’s tiveram
eto de diversão e

- Cachoeiro

Ambev - Niterói

Cervepar - Asuncion

Ambev - Mooca
Cervepar - Asuncion

2020

Souza Cruz - Curitiba

Cervepar - Ciudad del Este

Ambev - Campos

Ambev - Vitória

Ambev - Taubaté

Ambev - Barueri

Cervepar - Coronel Oviedo

Ambev - Uberlândia

Cervepar - Encarnación
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NOVE

O mês mudou mas a prevençã

Ambev CDR - Sete Lagoas

Cervepar - Ciuda

Souza Cruz - Campinas

Ambev - Barueri

Matriz - Tatuí

Souza Cruz - Londdrna

Souza Cruz - Maringa

Unilever - Tabo
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VEMBRO AZUL

ão continua! Novembro é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata.

Matriz - Tatuí

ad del Este

oão da Serra

Souza Cruz - Curitiba

Cervepar - Encarnacion

Unicelver - São José dos Campos

Ambev - Vitória

Ambev - Taubaté

Ambev - Uberaba
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AÇÕES CONTRA A COVID-1

Souza Cruz - Duque de Caxias

tomadas com todos, entre elas, a realização do afastamento das escala
de doenças cardíacas e respiratórias, diabéticos e doentes renais crôni
demandadas.
Para que todos tenham acesso, deixamos informações e orientações cla
em nosso estabelecimento, realizamos a medição de temperatura com
Disponibilizamos total suporte das medidas de segurança, tais como á
trabalho. Contamos com treinamentos sobre o uso correto, lavagem, con
as orientações do Ministério de Saúde.
A equipe responsável pelas atividades de limpeza e higienização tamb
nitrílicas, botas impermeáveis, aventais, gorro para procedimentos que
Temos em vista que as frotas de distribuição tenham reservatório de ág
de cada viagem realizada e parada em pontos de apoio, utilização do á
Não permitimos a entrada na unidade caso tenham sintomas respirató
sempre as medidas do protocolo de entrada, sendo eles medição de tem

Unilever - São José dos Campos

Ambev - Barueri

Ambev - Cachoeiro

Cervepar Ciudad Del Este

Souza Cruz - Vila Velha

Unilever - Pavuna

Pepsico Porto Alegre
Ambev - Itaperuna

Ambev - Rio de Janeiro
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19

De acordo com a Lei 13.979/2020 e o decreto nº 10.282/2020, ambos publicados em 11 de março de 2020, fundamos
um Comitê Emergencial sobre a Covid– 19 para estabelecer medidas sanitárias, administrativas e preventivas do
vírus válidas para todas as nossas unidades.
Dentro das atividades consideradas indispensáveis os transportes de cargas aparecem como essenciais,
compreendido que se não realizadas colocam em perigo a sobrevivência, saúde e segurança da população.
No início da pandemia, adotados a Campanha Corporativa de Prevenção ao Covid– 19, visando medidas a serem
as de trabalho dos grupos de risco conforme os critérios do Ministério de Saúde, tais como maiores de sessenta anos, portadores
icos, um canal de comunicação com as autoridades da saúde foi aberto para que possamos implantar quaisquer iniciativas

aras de acordo com os informativos enviados pelo time Corporativo Fadel a respeito das nossas medidas de controle. Ao entrar
m termômetro infravermelho em todos, caso a temperatura seja acima de 37° o acesso é negado.
álcool gel 70%, sabão líquido, água e toalhas de papel, com a finalidade de impedir a propagação do vírus no ambiente de
nservação e processo de troca de máscara, seja ela de tecido ou descartável, além disso, mantemos a distância segura seguindo

bém recebem equipamentos de proteção individuais em perfeito estado, tais como óculos, máscara, protetores faciais, luvas
utilizem aerossóis, e a higienização frequente das mãos com sabão líquido e álcool gel 70%.
gua e sabão seguindo as orientações, reforçamos a importância dos cuidados pessoais, sobretudo a lavagem das mãos ao fim
álcool gel, limpeza e higiene dos veículos, garantindo a desinfecção das frotas de forma diária no retorno de rota.
órios, tosse seca e dificuldade respiratória acompanhada ou não de dor de cabeça. Caso o serviço seja emergencial, seguimos
mperatura, álcool gel e uso de máscara.
Todas as medidas preventivas foram possíveis graças ao empenho de cada colaborador, que buscou atender as normas de
prevenção ao Covid-19, e superou cada obstáculo proveniente da pandemia e se manteve focado em suas demandas, sabendo
da nossa importância neste momento, assim como todas as atividades consideradas essências diante a crise, não podemos de
deixar de parabenizar todos os profissionais que mantiveram sua rotina de trabalho e conseguiram manter o equilíbrio frente
a tantas incertezas. #ORGULHODOTIMEFADEL

Souza Cruz - Maringá

Ambev - Uberaba

Ambev - Vitória

Cervepar - Encarnación

Ambev - Uberlândia

Souza Cruz - Cachoeirinha

B2W - Maua

Souza Cruz - São Paulo

Ambev - Sete Lagoas

Ambev São José dos Campos

Ambev - Pavuna

Ambev - Niterói

Cervepar Coronel Oviedo

B2W - Osasco

Souza Cruz - Curititba

Pepsico Rio de Janeiro
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JUNTOS SOMOS MAIS
Ao longo dos seus 19 anos, a Fadel sempre
teve consciência de que o sucesso empresarial
está ligado a excelência na gestão de pessoas,
contudo, promover capacitação técnica e
oferecer um ambiente de trabalho harmônico
e seguro não é o suficiente, temos consciência
da nossa responsabilidade com as tratativas
sociais. Acreditamos que promover campanhas,
que visam a integração da empresa junto com a
sociedade é uma ponte para o desenvolvimento
de ambas. Para o ano de 2020 estruturamos a
campanha JUNTOS SOMOS MAIS.
Sugerimos que nossos colaboradores trouxessem

alguns itens alimentícios e de higiene devido a
pandemia de Covid-19, para que possamos formar
cestas básicas.
E o resultado desta campanha beneficiou 11 Entidades
Filantrópicas e mais de 100 famílias
Contabilizando 4 toneladas de alimentos e 2.600
unidades de produtos de higiene.
Para a Fadel é satisfatório poder ser uma ponte
para a propagação da filantropia entre nossos
colaboradores e sociedade, criando vínculo com
instituições de caridade, pois temos certeza de que
JUNTOS SOMOS MAIS!
José Vieira - Analista de Qualidade

PROJETOS
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ESCUTA ACOLHEDORA

Dia 22 de Julho divulgarmos a campanha Escuta
Acolhedora, projeto dedicado ao acolhimento psicológico
aos colaboradores afetados de alguma forma pela
pandemia do Covid-19.
O objetivo da campanha foi orientar sobre postos de
atendimento especializados em saúde mental. As inscrições
ocorreram via site, e os atendimentos por meio de ligações,
vídeo chamadas e presencialmente com todas as medidas

S SOCIAIS
Time Corporativo DHO

de segurança.
O programa de Escuta Acolhedora dá sequência a
campanha Juntos Somos Mais, projeto que representa
nosso valor atrelado a responsabilidade social e com
os colaboradores, pois sabemos da importância
que a empresa tem junto a sociedade, e diante de
qualquer circunstância estaremos guiados pela nossa
integridade e compromisso com o próximo.
Maiara Venancio – Analista de RH

44

<<<<

Revista Fadel News | 2020

AUDITORIAS 2H

Estas unidades Ambev que hoje estão inclusas na
Distribuição Urbana e no Apoio Logístico tem seus
processos periodicamente avaliados pelo nosso cliente.
Essa avaliação sistemática de processos é realizada por
um grupo de especialistas do próprio cliente Ambev,
possui como base um Manual Operacional denominado
DPO (Distribution Process Optimization) e tem o objetivo
de padronizar e promover a melhoria contínua do
sistema de gestão das unidades e manter os resultados
sustentáveis. Alinhado a isso, a Fadel tem o compromisso
de entregar o melhor nível de serviço para o cliente e os
resultados das auditorias só mostram que estamos no caminho certo! Nosso time apresentou ótimo desempenho nas
auditorias garantindo para as unidades o selo de Unidade Sustentável no ano de 2020!
Thiago Moraes - Coordenador corporativo de processos e produtividade

Campos - 21/08/2020

Uberlândia - 02/09/2020

CERVEPAR - ENCARNACIÓN

Barueri - 09/09/2020

Cachoeiro - 25/09/2020

Vitória - 11/09/2020

Uberaba - 23/09/2020

Taubaté - 30/09/2020

H
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2020

S. José dos Campos - 07/10/2020

Pavuna 1H

Itaperuna - 28/10/2020

Mooca - 02/09/2020

Oviedo - 11/11/2020

Niterói - 26/11/2020

CERVEPAR - ASUNCIÓN

OUTRAS AUDITORIAS
Em nossa última CAF tivemos a segunda edição do
CAGF (Circuito de auditorias e gestão Fadel), tendo
o reconhecimento das melhores pontuações em
auditorias internas.
Nesta, o primeiro lugar ficou com a filial do CDD
Uberaba, e tivemos também a posição de destaque,
que ficou com a filial Vila Velha no atendimento ao
cliente Souza Cruz.
Parabéns a todos pela conquista!

Vencedores CAGF 2019

Time Auditoria Interna
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Projetos
Corporativo
Projeto Tereré
Com o início da operação da Fadel no Paraguai, o Projeto Tereré deu início como forma
de garantir controle operacional e administrativo a todas as frentes da gestão. Projeto de
retorno inestimável para a CIA e que sofreu diretamente o impacto causado pela pandemia
porém, com muita dedicação de todos os participantes, foco na entrega do resultado,
conseguimos dar sequência nas atividades de forma 100% remota. Neste projeto foi entregue
todos os recursos para a gestão de Pessoas, gestão de Frota e Ativos, controles Financeiros/
Administrativos e Contábeis de acordo com a legislação local, além da integração das
informações com ferramentas de BI para apuração de resultados.”
Leonardo Ferreira da Silva – Coordenador Corporativo de TI

os
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Projeto Chega Junto
O projeto consiste em garantir a produtividade dos veículos em operação, com uma escala
100% eletrônica, devidamente alinhada com a programação do embarcador, o acionamento
do motorista obedece regras previamente definidas, garantindo o correto cumprimento
da interjornada (intervalo entre uma jornada laboral e outra), DSR (Descanso Semanal
Remunerado), e com isto o cumprimento da legislação trabalhista com o correto tempo de
descanso, preservando assim a segurança do motorista.
Como funciona?
Diariamente, importamos a programação de pedidos que recebemos do embarcador via
e-mail para o nosso sistema de tracking, cada pedido tem a informação de Origem (Local
do Início da viagem) e Destino (Local de coleta/entrega do
pedido).
Com esta informação, nosso sistema “cria um grid” (Lista de
Pedidos Programados) com a devida sequência de prioridade
dos pedidos informado pelo embarcador, o sistema informa
também a previsão de chegada dos próximos
veículos que estão em viagem, e informa ainda
os motoristas que já estão liberados para
próxima viagem.
O sistema já sugere para o supervisor,
veículo, motorista e próximo pedido, associa
ambos no sistema (de acordo com premissas
definidas previamente), o supervisor valida
esta associação realizada pelo sistema e,
caso necessário pode alterar de acordo com a
necessidade da filial (incluir mais 1 motorista,
alterar motorista, alterar a prioridade de pedidos), assim que aprovado pelo
supervisor, automaticamente o sistema envia uma notificação no app do motorista
indicado para viagem informando a previsão de chegada do veículo na base e
destino da viagem (em média este alerta é enviado com 2 horas de antecedência
da chegada do veículo), assim motorista pode programar a sua chegada na base.
Caso o motorista efetue uma negativa na programação recebido no seu app,
o mesmo deve justificar o motivo da negativa e seu supervisor validar (ou não) o
motivo da negativa.
Importante: Projeto foi construído 100% on-line (sem reuniões presenciais), devido
aos protocolos de segurança e prevenção ao Covid-19
Cassio Adriano de Souza Lima – Coordenador de Produtividade e Tecnologia do
Transporte
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Orçamento
Via Sistema

“O Orçamento empresarial é muito importante para a organização como um todo,
pois ajuda muito na gestão financeira e operacional da empresa também com isso
permitindo mais controle sobre as estimativas de custo do nosso serviço.
Dentro dessa linha estratégica estamos migrando o orçamento que estávamos
realizando via Excel para um sistema chamado SBPL “Strategic Budget Plan” onde
permite a visualizações de relatórios e acompanhamento do orçamento com o
realizado online (informação do nosso ERP), agilidade na realização do orçamento,
pois as premissas estarão no sistema e também a confiabilidade das informações”.
Douglas Soares – Especialista de Controladoria

Power BI

A Fadel tem investido e aprimorado a visibilidade e análise de dados, transformando
eles em informações imprescindível para o negócio e estratégia como um todo.
Os dados são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento
de uma empresa, auxilia na tomada de decisão e com isso utilizamos o software
Power Bi para visualização prática e eficiente, facilitando a busca por dados que
demorariam horas para serem exibidos em relatórios manuais, obtendo uma fonte
de informação sempre atualizada e de fácil acesso. Incialmente praticada pelo setor
de controladoria, a ferramenta se consolidou como um recurso essencial para a
empresa, e com isso se popularizou em outros setores como: Frota, Gente, Qualidade,
Segurança, Jurídico, Compras, Financeiro, Faturamento, Tecnologia do transportes e
Tecnologia da informação.
Seguiremos sempre aprimorando a análise de resultados para prover com agilidade
e clareza as informações necessárias para gestão do nosso negócio com o melhor
suporte possível ao nosso comitê diretivo e nossas operações.
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NOSSO MAIOR
EVENTO
Fundadores FADEL: Sérgio Sartori, Ramon
Alcaraz e Daniel Sartori

No ano de 2020 realizamos a nossa CAF
(Conferência Anual Fadel) com o intuito de
avaliar o ano que passou e começarmos
um novo totalmente energizados para
conquistar ainda mais.
A CAF é considerada o principal evento de desenvolvimento para a liderança da
nossa empresa, foram 3 dias de muito conteúdo e conhecimento, realizada no
Rio de Janeiro, tivemos a presença de mais de 150 gestores de todas as filiais,
inclusive Paraguai.
Mantemos o nosso tema: Crescer sempre, inchar jamais! Pois acreditamos que
o crescimento de forma sustentável se aplica no nosso jeito simples, prático e
rápido de trabalhar, melhorando cada vez mais as nossas avaliações através da
nossa gestão de pessoas, inovação e tecnologia!

´
VEM AI

*EVENTO REALIZADO ANTES DA PANDEMIA

Se preparem, no próximo
ano teremos a nossa CAF
presencial!
Seguindo as medidas de
segurança, realizaremos a
nossa conferencia com o
distanciamento social, uso
de máscara, disponibilização
de álcool gel e muito
conhecimento!

17ª

17ª

2021
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Muito obrigado por sua dedicação e contribuição
em um ano tão desafiador como foi 2020!
Receba nossos melhores votos de um Feliz Natal e
um 2021 cheio de saúde, alegria e prosperidade!
Que todos os desafios sejam superados e que a
união prevaleça sempre!

E UM PRÓSPERO

