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SOMOS UM GRUPO
Sinergia Fadel & JSL

LIVE FADEL TRANSPORTES
Um evento repleto de
homenagens, reconhecimentos,
prêmios e muita informação.
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História da
Empresa
Fundada em 2001 com sede localizada
em Tatuí-SP, 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. Desde então, a Fadel tem
se aperfeiçoado em diversas atividades
da cadeia logística. Hoje, com mais de
5.000 funcionários e 2.200 equipamentos,
presente em 13 estados brasileiros, e presente no
Paraguai com 5 unidades, a Fadel vem
conquistando espaço no mercado, atendendo
sempre com excelência. Nossa busca
pela satisfação de nossos clientes nos levou
a um patamar de qualidade e inovação,
onde somos referência no setor de soluções em logística. Em 2020 mais um capítulo
desta história foi escrito, em um ano de
muitos desafios, grandes conquistas foram
alcançadas - como parte da estratégia de
crescimento da empresa, foram vendidos
75% da Fadel Holding para JSL, empresa
do Grupo Simpar, responsável pelo setor
logístico do grupo, sendo uma das maiores
empresas do setor na América Latina.
Em 2021 a Fadel foi integralmente incorporada
à JSL.

ENTREGAS

+5000

COLABORADORES
DIRETOS

+2200

EQUIPAMENTOS
E CAMINHÕES

• Melhoria de Processos
• Gestão de Pessoas
• Rentabilidade
• Práticas Inovadoras
• Parcerias Inteligentes

• Programa de Excelência
• Sistemas de Informação
• Gerenciamento de Frota
• Rastreamento da Frota
• 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 5 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,
seus parceiros e clientes;
Responsabilidade na tratativa
das relações internas e externas,
com a sociedade e 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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PORTFÓLIO FADEL
DISTRIBUIÇÃO URBANA DE
PRODUTOS

TORRE DE CONTROLE

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.

LOGÍSTICA INTERNA E
EXPEDIÇÃO
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.

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 online.

TRANSPORTE AUTÔNOMO DE
CARGAS
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, controlar
documentos junto 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.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS
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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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.
5

FADEL NA WEB
O mundo digital é o principal meio para troca e compartilhamento de informações, sendo a internet o maior recurso para comunicação de nossa era. E como
parte do perﬁl moderno da Fadel, nossa empresa utiliza essa ferramenta para
estar presente na vida dos nossos colaboradores, clientes e parceiros.
Prova disso é o crescimento exponencial da marca Fadel na web, aumento representado pelos índices cada vez maiores de presença da empresa na rede.

Em 2021 alcançamos a marca de mais de 50 mil seguidores
no LinkedIn, aumento de 28% em relação a 2020.

O canal oﬁcial da Fadel no Youtube ultrapassou a marca de 34 mil
visualizações apenas em 2021. São números muito expressivos, principalmente considerando a ﬁnalidade institucional do canal.
Neste ano, mais de 2,3 mil pessoas se inscreveram no canal da
empresa.
A presença da Fadel no YouTube também foi substancial em termos
de geração de conteúdo, pois criamos mais de 70 vídeos entre lives
gerais e lives das unidades de negócio, bem como postagens
periódicas.

Mais de 10 mil pessoas passaram a seguir o perﬁl da Fadel
somente neste ano.
Muitos desses resultados também estão relacionados à geração de conteúdo da página da empresa, pois foram cerca de
340 publicações ao longo do ano.

A representatividade da nossa empresa na web não se limitou
apenas à rede social dedicada ao universo corporativo. No
Facebook ﬁzemos cerca de 520 postagens ao longo do ano,
média de 47 publicações por mês;
Nossas publicações alcançaram cerca de 605 mil vezes os usuários.

No Instagram o cenário não é diferente, pois a presença da
Fadel também foi expressiva em termos de geração de conteúdo e de engajamento. Neste ano o perﬁl oﬁcial da empresa
atingiu a marca de aproximadamente 5200 seguidores.
Muito em função da quantidade de conteúdo gerado. Ao todo
foram mais de 1.000 publicações, entre postagens e stories.
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O crescimento da Fadel não foi apenas nas redes sociais. Os acessos ao site da
empresa também foram bastante signiﬁcativos em 2021, espaço onde trazemos
conteúdos diversiﬁcados sobre a empresa, notícias relevantes, canais de contato,
entre outros.
Somente no último semestre de 2021 o site da Fadel recebeu mais de 86 mil acessos, média de 14,3 mil acessos por mês.
Parte da explicação para o sucesso dos indicadores está relacionada às diversas
ações de endomarketing promovidas ao longo do ano. Ao todo foram cerca de 1,1
mil artes elaboradas, divididas em mais de 250 temas e categorias. Essas ações
ﬁdelizam o público interno para utilizar e se informar pelos canais de comunicação da empresa presentes na web, espalhando nossa cultura e #OrgulhodeserFadel.
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DEPOIMENTOS
Emerson
Cardoso

VP Operações/Comercial
Chegamos ao final de mais um ano,
e temos muito para comemorar. Foram grandes desafios, mas a união
e os esforços de todos prevaleceram.
Passamos momentos difíceis pelo
caminho, como o acidente fatal, mas
isso nos deu ainda mais força para
revisitarmos nossos processos e reestruturar os processos de segurança da empresa. Hoje temos a certeza
de que nossa gente está muito mais
segura que ontem, mas ainda temos
muitas oportunidades para melhorar e tudo isso passa por mim e por
cada um de vocês. Com nossas atitudes seguras tenho certeza que
juntos somos mais fortes e iremos conseguir.
Tivemos a entrada de novos clientes e continuamos crescendo de forma sustentável e sempre pautados pela nossa Missão, Visão e Valores.
Agradecemos a confiança depositada na Fadel e vamos sempre juntos em busca da excelência.
Esse ano reestruturamos todo time para estarmos ainda mais próximos dos colaboradores e clientes, podendo assim suportar todo o
crescimento que ainda temos pela frente. Para o ano de 2022 projetamos um grande crescimento, o que irá gerar ainda mais oportunidades para todos.
Meu muito obrigado a cada um de vocês pela confiança na Fadel.
Desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, cheio de paz
e saúde.
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DIRETORIA
Jeferson
Mallio

Diretor Administrativo/Financeiro
Estamos chegando ao fim de mais
um ano muito difícil, com um ambiente político conturbado e a economia do país bastante afetada pela
pandemia. Mas graças à garra e à
competência desse time campeão
que temos, estamos fechando o ano
com ótimos resultados, apresentando crescimento acima de 25% no
faturamento quando comparamos
2021 com 2020. E o mesmo acontecendo com o resultado financeiro.
Em 2021 consolidamos nossa atuação no Paraguai e dando sequência
à expansão internacional estamos iniciando uma operação na África
do Sul, a qual deve agregar muito valor ao nosso negócio. Para que
todo esse crescimento acontecesse, investimos R$ 165 milhões em
equipamentos. Fazer parte de um grupo forte como a JSL nos dá fôlego para que possamos investir ainda mais em 2022 e manter nosso
crescimento acima de 25% ao ano.
Estamos muito empolgados para fazermos ainda mais em 2022, e
para isso contamos com todos vocês que fazem parte dessa equipe
sensacional, que não deixa a bola cair nem nos momentos mais difíceis, sempre com essa capacidade incrível de reação e de superação.
Desejo a todos um Feliz Natal junto de seus familiares, com muito
amor e paz. E que 2022 seja um ano espetacular para todos vocês,
possibilitando a realização de todos os sonhos.
Grande Abraço!!
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NOVAS UNIDADES DE NEGÓCIOS

SOUZA CRUZ NO NORDESTE

A parceria entre a Fadel e a Souza Cruz continua
rendendo frutos. O reflexo dessa relação positiva é a
expansão das operações no Nordeste do Brasil, nos
estados da Bahia, Paraíba e Pernambuco.
Entre as 11 cidades atendidas, geramos diversas
oportunidades de empregos diretos e indiretos. A
operação nessas unidades acontece através do modelo Last Mile, distribuição urbana que consiste no
transporte de carga do distribuidor para o cliente final.
Essas inaugurações são reflexo da excelência no nível de serviço e do desenvolvimento de processos
Porto das Dunas - Fortaleza, Ceará - Brasil
com foco em qualidade e melhoria contínua dentro
de uma parceria de sucesso com nosso cliente.
A relação da Fadel com o Nordeste do Brasil é longa: há exatos 20 anos iniciamos nossa
trajetória na região, especificamente no estado da Paraíba, no desenvolvimento de um
projeto de terceirização de distribuição urbana de bebidas para um cliente, denominado
Projeto Forró. O trabalho serviu como referência para implantação em outras regiões em
função do sucesso do projeto.
Voltar à região como referência no mercado de transportes no Brasil e em um momento
no qual a Fadel se consolida no exterior representou uma grande conquista para todos
nós e temos a certeza de que muitas outras estão por vir.

T1 NO PARAGUAI

No primeiro semestre de 2021 fomos escolhidos para
atender a empurrada no Paraguai. Nossa oferta de um
excelente trabalho aumentou a confiança do nosso
cliente em nossos serviços, garantindo à Fadel mais
essa possibilidade de expansão, dessa vez para gerenciar os processos da logística primária.
Frota T1 Ypané
O sucesso da nova operação ocorreu desde o princípio:
quando começamos a divulgar as vagas para motoristas de carretas foi uma surpresa,
pois um número expressivo se candidatou.
Quando as operações de fato começaram, foi visível o impacto positivo na população e
em nosso cliente, pois além de todo know-how da Fadel no gerenciamento do processo, tratavam-se de carretas zero km altamente tecnológicas e motoristas uniformizados.
Tudo isso administrado dentro de um processo que prima pela segurança.
Hoje contamos com 30 conjuntos operando em todo o país e 90 motoristas transportando de Ypané para entregar nas unidades de Assunção, Coronel Oviedo, Encarnación e
Cidade Del Este.
Toda equipe de Ypané está muito feliz em poder começar essa operação. E vamos entregar o melhor nível serviço com toda a segurança, mantendo a rentabilidade dos negócios.
Dario Silva – Gerente de Operações
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NOVO CLIENTE FACILY

Iniciada neste ano, a parceria da Fadel com
a empresa de social commerce Facily vem
rendendo ótimos frutos. Em média são
mais de 40 mil pedidos entregues por dia,
cerca de 310 carros envolvidos diariamente,
550 empregos diretos, 430 indiretos, mais
de 35 mil km’s rodados e cerca de 3,8 milhões de transferências logísticas no período.
Esses resultados positivos são consequência de um processo que vem passando por
melhorias constantes e investimentos em
tecnologia que garantem maior produtividade e mantém a rentabilidade dos negócios.
Pa r a fa l a r s o b re o b a l a n ç o i n i c i a l d a
op e ra ç ã o Fa c i l y, conve rs a m os com o
Coordenador Operacional da unidade do
ABC, Madson Nunes.
Qual é o balanço desse período inicial da
operação Facily?
No começo em Itaquá nós não sabíamos
muito como era o processo da Facily porque era uma operação nova dentro da Fadel. Então no início foi bem difícil.
Tínhamos dificuldades para fazer o processo funcionar corretamente. Até mesmo a
qualidade dos pallet’s que a gente montava
e compara com o que fazemos hoje vê uma
evolução muito grande, tanto em relação à
qualidade dos pallet’s montados como nas
rotas que os freteiros fazem as entregas.
Nos meses que foram passando conseguimos evoluir cada vez mais dentro do processo da Facily e dentro do processo Fadel.
E hoje tudo está rodando bem melhor.
Então a Facily veio para Fadel para acrescentar e está somando. Com isso hoje vamos para cinco unidades. É um balanço
muito positivo.
O que pode ser destacado em relação às
melhorias já implementadas na operação?
Apenas para exemplificar, até os coletores
de dados chegarem trabalhávamos com
celular. Então o processo era mais lento.
Mas evoluímos muito e hoje todo o processo
é bem mais rápido. Se no início produzíamos 100,
200 pallets por dia, hoje conseguimos produzir
mais, com mais qualidade e com mais pedidos
dentro da caixa.
Tem até uma frase do Veber bastante importante
sobre esse início:
- “Antes a gente carregava vento” (Veber
Silva, Gerente Corporativo de Operações).
Mas hoje não, hoje os carros saem daqui
bem carregados, bem otimizados.
Nós tivemos uma evolução nos processos

Integração Embu

Armazém Facily ABC

porque no início não tínhamos processos bem definidos. Nós tínhamos o que conhecíamos, porque
trazíamos a experiência do “mundo Ambev”.
Mas com o tempo fomos criando processos. E era
tudo manual. Preenchendo os formulários à mão e
depois digitando nas planilhas.
Hoje é diferente. Temos um controle de pedidos por
carro, quantidade de pedidos carregados por dia,
otimização das caixas para gerenciar se os carros
estão saindo bem carregados. Hoje temos gráficos
que nos possibilitam fazer análises bem aprofun-

Facily ABC

Integração Mauá

Integração Osasco

dadas sobre os nossos resultados e buscar evoluir
diariamente.
E agora com a chegada do aplicativo para preenchimento online das informações e extração rápida dos dados estamos deixando de ter as planilhas
manuais, e gerando os KPI’s dentro da ferramenta
de Business Inteligence.

Implantalção Checklist
Facily Embu

Quais são as expectativas
para o próximo ano?
São mais que positivas. Nós
melhoramos muito, mas vamos aprender e melhorar
muito mais, como ampliar o
uso do aplicativo para preenchimento online das informações e extração rápida dos dados. Hoje esse aplicativo está
implantado em duas áreas,
mas a ideia é expandir para
todas, para quando começar
o ano a gente consiga ganhar
ainda mais tempo e qualidade
de informação.
11

INAUGURAÇÃO

NA ÁFRICA DO SUL
Fadel expande operações

e chega a outro continente
Após uma longa caminhada, a qual nos levou a
alcançar dezenas de cidades do Brasil e Paraguai, a
Fadel está cruzando o Atlântico e com orgulho
anunciamos a inauguração da mais nova unidade de
negócios, agora na África do Sul.

bebidas, fazendo o transporte da
fábrica para o CD.
Agradecemos ao cliente SAB pela
conﬁança e a todos os nossos
colaboradores pelo empenho e
dedicação, pois essa nova fase
é resultado desse esforço
coletivo diário que, atrelado ao
know-how da Fadel, mantém a
rentabilidade dos negócios.
Nesse sentido, perguntamos a
Tshepo Mofokeng os pontos
em que ele espera contribuir
para a evolução da empresa no
país: “Assegurando que os
objetivos a visão e a missão da
Fadel sejam atingidos; que as
ações da empresa ajudem a

Temos a honra de concretizar uma parceria, a
primeira em outro continente, para atender ao cliente
SAB. Inicialmente serão mais de 200 novos empregos
diretos com frota de alta tecnologia gerenciada com
toda a expertise da Fadel.
Além dos aspectos diretivos da empresa, o
Coordenador de Frota da unidade na África do Sul,
Tshepo Mofokeng, nos falou sobre a política de gestão
de pessoas da Fadel como um grande benefício aos
colaboradores que atuarão no local:
“Trabalhar para a Fadel é uma das melhores
experiências que já tive, pois é uma empresa que
mantém os funcionários felizes. E trabalhar com
pessoas de diferentes culturas e tradições,
onde se pode aprender e apreciar
juntos com os valores e p r i n c í p i o s d a
boa ética de comportamento”.
As atividades na África do Sul se
iniciarão na prestação de serviço

combater a taxa de desemprego
na África do Sul; garantir que a
Fadel obtenha lucros nesta
indústria de transporte de
competição diversiﬁcada de
uma forma saudável; e fazer
com que os protocolos de
segurança e medição sejam
seguidos em todos os
momentos”.

espírito que mais um capítulo está começando.
Mais um de muitos que virão!
#orgulhodeserfadel

As expectativas para esse novo
ciclo são excelentes. É com esse

dentro do modelo ﬁrst mile (T1),
atuando na operação logística de
12
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Junto com o aumento do portfólio a Fadel se expandiu territorialmente, e hoje conta
com mais de 50 unidades espalhadas por diversos estados do Brasil; a conquista de
mercado na América do Sul com as unidades no Paraguai; e a recente ampliação dos
serviços cruzando o Atlântico com o lançamento das operações na África do Sul.
Todas as conquistas de mercado foram obtidas mantendo a essência da empresa na

Equipe Fadel 2001

No dia 01 de Abril de 2021 a nossa Fadel comemorou 20 anos de existência. São duas
décadas de trabalho duro, efetuado com
inteligência e objetivos claros, buscando
manter a solidez financeira, investindo em
tecnologia e em melhoria contínua.
Essa visão de negócio transformou a Fadel
em um modelo a ser seguido porque trouxe resultados positivos em todos os aspectos: financeiro, na relação com os clientes e
também com nossos colaboradores.
Essa trajetória, que teve início em 2001 com
o Projeto Forró, operação que começou no
nordeste do Brasil para distribuição urbana de bebidas dentro de uma parceria com
a Ambev, foi se expandindo ao longo dos
anos, sendo acrescentadas mais atividades
logísticas além da distribuição, que vão desde a transferência de produtos, movimentação interna de mercadorias e a montagem
de cargas.

•Operações de Campos - RJ e
Vitória - ES
•Operações Triângulo Mineiro;
Uberlândia e Uberaba - MG
•Entrada no mercado frio - Kibon

2002/2002
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SOBRE NÓS

•Início da Fadel no Cliente - Ambev,
operando nos CDD’s; Natal - RN e
João Pessoa - PB
•Operação de venda direta e puxada
no CDD Mooca - SP
•25 caminhões e 100 colaboradores

relação com seus funcionários. Tanto que pelo quinto ano consecutivo a Fadel recebeu
o prêmio GPTW (Great Place to Work), colocando a companhia entre o seleto grupo das
melhores empresas para se trabalhar no Brasil. No Paraguai a certificação foi obtida já
no primeiro ano das atividades.
São os reconhecimentos pela bela trajetória nesses primeiros 20 anos que só reforçam o
orgulho de ser Fadel. Parabéns a todos!

Emerson e Jeferson - Aniversário Fadel 2021

•Operação Bunge Pavuna - RJ
•Operação CMP (Fábrica-Fábrica)
e carreta estacionária
•Início segmento “Build to Suit”
SJ dos Campos (70.000m²)
Centro Logístico

•Operação Sadia Santos - SP
•Operação Niterói - RJ e Mooca - SP

2003/2005

2008

2006/2007
•Operação casada Nestlé e Kibon
•Distribuição refrigerada Danone

Equipe Fadel 2003

2009/2011

2016

2014
•Operação Taubaté - SP
•Operação São José dos Campos - SP
•Operação Cachoeiro - ES

2017

•Souza Cruz Paraná, Filial Curitiba - PR
Londrina - PR, Ponta Grossa - PR
e Maringá - PR
•Souza Cruz Filial Cachoeirinha - RS
•Operação Pepsico Nordeste, Natal - RN
e Aracaju - SE
•JSL - Venda de 75%

2019

2018/Jan a Jun

•Operações empurrada
•Fábrica Nova Minas - Sete Lagoas - MG
•Fábrica Guarulhos - SP
•Fábrica Nova Rio - Rio de Janeiro - RJ

Frota Empurrada NMI 2021
•Souza Cruz Interior SP - Campinas,
SJC e Sorocaba
•Souza Cruz Interior RJ - Angra dos Reis,
Macaé, Volta Redonda e Redespacho
•Souza Cruz Vila Velha - ES
•Operação Pepsico Nordeste, Recife - PE
Salvador - BA e Fortaleza - CE

•Souza Cruz Duque de Caxias - RJ
•Filial PEP Porto Alegre - RS
•Souza Cruz Tatuapé - SP
•Souza Cruz Vila Velha - ES

•Operação AMBEV Barueri - SP
•Operação AMBEV Pavuna - RJ
•CDV PEP Mega Rio

2012/2013

•Início do projeto Cliente Sara Lee
•Investimento (100.00m²) concessionária
Volvo SJ do Rio Preto - SP
•Operação de AS Campo Grande - RJ

Frota Fadel Vitória 18 anos

2018/Jul a Dez
•Operações Pepsico Sul Filiais SC e RS
•Filial PEP Mega SP - Guarulhos e
ABC Paulista
•Filial PEP Espiríto Santo - ES

•JSL - Compra 100%
•20 anos Fadel
•CDD Minas Latas Sete Lagoas - MG
•Souza Cruz Nordeste, Salvador - BA,
João Pessoa - PB e Recife - PE
•Facily - Região Metropolitana ABC - SP
•Operação Paraguai Filial Ypané

2020

2019
•Operação Kibon, Filial SJ Campos - SP
Contagem - MG, Taboão - SP e Rio de Janeiro - RJ
•Operação B2W, Guarulhos - SP,
Osasco - SP e Mauá - SP
•Operação Paraguai, Filial Assunción
Coronel Oviedo, Encarnación e Ciudad del Este

•SAB Joanesburgo - África do Sul

2021

2020
•Souza Cruz Interior de SP, Bauru
São José do Rio Preto e Ribeirão Preto
•B2W Filial Mooca - SP
•Mercado Livre Rio de Janeiro - RJ
•Lojas Americanas Rio de Janeiro - RJ

2021

2021
•Facily - Embu das Artes - SP
•Facily - Itaquaquecetuba - SP
•Facily - São Bernardo do Campo - SP
•Facily - Osasco - SP
•Facily -Mauá - - SP
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PROCESSOS
FADEL
Completado o primeiro ano da compra da nossa empresa pela JSL, o presidente da Fadel, Ramon Alcaraz, faz
um balanço desse período, destaca as conquistas alcançadas e projeta o futuro dessa parceria.
Com a concretização em 2020 da compra da Fadel
pela JSL havia muita expectativa principalmente em
relação às possibilidades que essa parceria poderia
trazer. Finalizado o primeiro ano do negócio, qual é o
balanço que a Fadel faz sobre esse período?
O balanço é extremamente positivo. Primeiro porque
nada mudou do ponto de vista interno, e a Fadel continua independente, tocando seu negócio como sempre
fez. Ao mesmo tempo ganhou força na capacidade de
investimento, além de poder se beneﬁciar de alguns
ganhos, se aproveitando do tamanho do grupo, tais
como: custo ﬁnanceiro menor, compra de insumos em
maior escala, etc. Mas quem mais ganhou foi a nossa
gente, pois o tamanho do funil aumentou, possibilitando
Ramon Alcaraz - CEO JSL
o encarreiramento de muita gente. Aliás, já temos vários
exemplos de pessoas que foram promovidas da Fadel
para outras empresas do grupo, inclusive eu, que além de me manter presidente da Fadel, me
tornei presidente do grupo JSL.
Quais aspectos (econômico, de oportunidades de negócios, de geração de empregos, benefícios aos colaboradores etc.) você ressalta como os mais positivos nesse primeiro ano?
Do ponto de vista econômico, o mais relevante esse ano foi a troca do endividamento da Fadel
por outro com juros menores, mudança obtida por meio do poder de negociação do grupo.
Outro fator importante é a capacidade de investimento: apenas nesse ano ﬁzemos mais de R$
150 milhões de investimentos na compra de veículos para as operações do Brasil, Paraguai e a
nova operação na África do Sul.

A empresa está crescendo e com isso aumentando seu quadro de funcionários. Por outro lado, o
grupo JSL cresceu bastante também, seja de forma orgânica, seja na aquisição de outras empresas
além da Fadel, e isso abre caminhos para encarreiramento da nossa gente, como já aconteceu com
alguns colaboradores.
E quais são as expectativas para 2022, principalmente se levarmos em consideração que em
março deste ano foi concretizada a venda total da Fadel à JSL?
Estamos bastante otimistas para o ano que vem, tanto na Fadel como na JSL. Já temos muitos
novos contratos fechados em ambas as empresas, garantindo um crescimento substancial para os
próximos meses. Acreditamos que cada vez mais a sinergia entre as empresas trará oportunidades
de redução de custos e desenvolvimento da nossa gente. Mas sempre tomando o cuidado de
manter o jeitão de cada empresa.
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No ano de 2021 conseguimos observar
uma evolução e amadurecimento em
todas as áreas da empresa com relação a
nossos processos, esta estruturação não
só garante o atendimento a necessidades
imediatas, mas também uma comunicação
mais clara e objetiva entre todas as mais
de 50 unidades de negócio em 3 países.
Conseguimos implantar o acesso à base
de documentos padrão a qual chamamos de GED (gestão eletrônica de documentos) com ela é possível ter acesso a
Procedimentos, Manuais, Materiais de
Campanha, institucionais entre outros
que possibilitam uma linguagem unificada
garantindo a segurança no acesso utilizando a ligação entre office 365, Power BI e
Fluig. Esperamos que tenham uma ótima
experiência na utilização desta ferramenta
e continuaremos evoluindo para facilitar
o dia a dia de cada operação.
Caio Barbosa - Coordenador Corp. Qualidade
Comunicação e Melhoria Contínua

ESCANEIE O QR CODE E ACESSE O G.E.D
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GPTW

PREMIAÇÃO FIA

O prêmio FIA representa para nós o resultado de nossos
constantes esforços para transformar o nosso local de
trabalho em uma extensão dos nossos lares. Pelo
segundo ano consecutivo, a Fadel foi reconhecida entre
as 150 melhores empresas para se trabalhar, segundo a
pesquisa FIA Employee Experience (FEEx), iniciativa do
UOL e da fundação Instituto de Administração (FIA), que
destaca empresas com os mais altos níveis de satisfação
entre os colaboradores com o Prêmio Lugares Incríveis
para Trabalhar. Você faz parte disso, obrigado!

#orgulhodeserfadel

A consultoria Great Place to Work é conhecida globalmente por
apoiar empresas a obter melhores resultados por meio de uma
cultura de conﬁança, alto desempenho e inovação.
Há quatro anos consecutivos somos certiﬁcados com este
importante selo o qual nos orgulhamos em manter a nível Brasil
e pelo segundo ano a Fadel foi certiﬁcada mais uma vez no
Ranking Melhores Empresas para Trabalhar com sede no estado
de São Paulo GPTW SP, ﬁcando entre as top 10, no segmento de
grande porte. Sentimos extrema alegria e satisfação em compartilhar
essa conquista com nossos clientes, parceiros e principalmente
com os nossos colaboradores. Estar no Ranking signiﬁca que
estamos sempre buscando manter um ambiente de trabalho
seguro, cuidando e reconhecendo o desempenho e esforço de
todo o nosso time. Parabéns a cada colaborador que torna esse
reconhecimento possível.
#orgulhodeserfadel.
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Mais uma conquista: somos GPTW América Latina
O reconhecimento GPTW Latin America é tão significativo pois não é a empresa que se
inscreve para concorrer, como acontece no selo GPTW nacional ou regional. O selo Latin
America é resultado da avaliação aprofundada da consultoria em aspectos cruciais para o
ambiente e estrutura organizacional saudáveis, de todas as empresas certificadas no âmbito
nacional, e certifica as melhores empresas para se trabalhar do continente.
Há cinco anos consecutivos a Fadel Transportes do Brasil é reconhecida pela GPTW e certificada
com o selo de Melhores Empresas Para Trabalhar. Desde o ano de início das operações a empresa
é certificada no Paraguai, sendo premiada no país como uma das melhores empresas para
se trabalhar em 2020, e agora, representando a Fadel Transportes no continente.
É com imensa satisfação que a Fadel Transportes comemora o reconhecimento do selo
GPTW Latin America, que é sinônimo de evolução, e representa a busca constante por manter
um ambiente de trabalho seguro, atuando com cuidado e respeito com seus colaboradores.
Parabéns a todo time que faz parte desse reconhecimento.
#orgulhodeserfadel #BestWorkplaces
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PREMIAÇÕES

SuperLog
Um ano de reconhecimento
para a Fadel

em 2º lugar na classiﬁcação, nos mantendo

No ano de 2021 a Fadel participou de mais

serviço.

GETRANS
E GEMOVL

como um sinônimo em todos os níveis de

uma edição do SuperLog, evento do nosso
cliente Ambev que reconhece pontos de

Em 2020, conquistamos com a nossa ﬁlial o

Melhoria Contínua e premia os melhores

melhor nível de atendimento a cervejarias da

em nível de serviço, nesse evento existem

Ambev como ‘’Melhor Operação Logística do

dois pilares de premiações, o GeMovl e

T1”, tendo a oportunidade de iniciar mais
uma operação de transferência, sendo ela

GeTrans.

CDR Sete Lagoas, já contando com mais de
A premiação GeMovl – Guia de Excelência

15 0 co l a b ora d ore s e u m a f rot a d e 3 9

em

conjuntos.

Movimentação

Interna –

é

um

importante prêmio que reconhece a
evolução dos operadores logísticos. Com o
p rim e iro lugar na cl a ssi ﬁ c a ç ã o po r
operadores logísticos a nível de empresas,
sendo a melhor do nosso cliente Ambev.

Sentimos muita emoção em compartilhar
m a i s e s s a co n q u i s t a com os n os s os
colaboradores e parceiros.

#orgulhodeserfadel

Enquanto na premiação GeTrans – Guia de
Excelência em Transportes – estamos
entre as melhores do transporte, ﬁcando

Maiores e Melhores
Por mais um ano a Fadel está entre as Maiores e Melhores empresas
do mercado, ranking elaborado por uma tradicional publicação que
utiliza os balanços ﬁnanceiros anuais das empresas de todos os

No ano de 2021, concorremos em dois pilares do 7° Prêmio de Sustentabilidade SETCESP, sustentando nossa visão de compromisso com a sociedade e o Meio Ambiente, o projeto Fadel
Sustentável nos garantiu o certiﬁcado em Responsabilidade Ambiental. Um dos principais
objetivos do projeto Fadel Sustentável é sanar gradativamente a emissão de poluentes provenientes do diesel, logo, buscar medidas que minimizem o impacto ambiental causado pela
queima de combustíveis fosseis se tornou um desaﬁo, em Outubro de 2018, em parceria com
nosso cliente, fomos pioneiros no teste do caminhão leve movido 100% a eletricidade, utilizado
para o transporte de bebidas na cidade de São Paulo – SP, desde então estamos contribuindo
para os testes de viabilidade deste veículo. Em Maio de 2021, demos início ao projeto Eco
Transporte, com a adaptação de cinco caminhões Flex GNV/diesel, esta experiência promete
trazer resultados satisfatórios, como a
redução de até 10% de CO², e de até 90% na
produção de particulados, provenientes do
diesel, pois o GNV é menos poluente que o
diesel, sendo considerado uma opção de
energia mais “limpa” em consequência da
nossa responsabilidade com a sociedade e
com o meio ambiente, sempre buscando
estratégias que visem melhorar a vida das
pessoas e a perenidade do negócio,
inovando com ações que minimizem os
impactos ambientais causados pelo setor
de transporte de cargas.

modais, como rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, ﬂuvial,
logística, de pneus, carrocerias, de implementos e de soluções.
Essa é uma conquista de todo o time e que mostra que continuamos
no caminho certo, pois nos últimos anos nosso desempenho nessa
premiação foi constante:
3 anos entre as 10 melhores em rentabilidade sobre receita líquida
(2017, 2018 e 2021);
2 Anos seguidos entre as 10 melhores em patrimônio líquido
(2017 e 2018);
Em 2021 subimos uma posição na classiﬁcação geral em relação
a 2020, e ﬁcamos em 15º lugar. Com isso chegamos a 5 anos
seguidos entre as 20 Maiores e Melhores;
Neste ano ﬁcamos entre as 10 melhores em desempenho em lucro
líquido e em crescimento de receita.

Na categoria Responsabilidade na Segurança Viária ou do Trabalho, fomos ﬁnalistas do
prêmio com o projeto Chega Junto: Gestão de Jornada e Escala Inteligente. O projeto é uma
parceria com a empresa desenvolvedora ApsulMOB, que nos proporcionou o desenvolvimento de um sistema tecnológico que pudesse fazer a gestão do tempo de descanso dos motoristas, gerando vínculo com uma escala 100%
eletrônica obedecendo regras previamente
deﬁnidas, garantindo o correto cumprimento
da interjornada, dando prioridade para escalar
os motoristas que estivessem com maior tempo
de descanso, garantindo de forma antecipada e
programada a sua convocação para embarque,
visando uma maior qualidade de vida e ainda
sim, gerando um aumento de produtividade.
Parabéns a todos que fazem parte dessa conquista!
José Vieira – Analista Regional de Qualidade
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Terere
DIA DEL

Ambev - Barueri

´

Ambev - CDR Sete Lagoas

Branco
JANEIRO

A campanha do Janeiro Branco tem o intuito
de chamar a atenção para a importância da
saúde mental. E nossas unidades preparam
palestras, dinâmicas e eventos aos colaboradores
a fim de conscientizá-los sobre a prevenção do
adoecimento emocional. Quem cuida da mente,
cuida da vida! #SOMOSTODOSFADEL

Cervepar - Ciudad del Este

Todo pasa en esta vida, menos la voluntad
de tomar um terere! Patrimônio Cultural e
Bebida Nacional do Paraguai, a importância
do tereré foi celebrada pelas unidades da
Fadel no país com direito a decoração e
muito tereré.

Matriz - Tatuí

Cervepar - Coronel Oviedo

Ambev - São José dos Campos

Ambev - Pavuna

Ambev - Nova Rio

Cervepar - Encarnación

Ambev - Uberlândia

Cervepar - Encarnación

Cervepar - Assunção

Ambev - São José dos Campos

Ambev - Barueri

s
e
r
e
h
l
Mu
DIA

AL DAS
INTERNACION

Celebrado em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado em
nossas unidades com muitas mensagens
de carinho para recordar essa data
tão importante. Uma justa homenagem
às mulheres da nossa empresa.
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Ambev - Niterói

Matriz - Tatuí

Ambev - Taubaté

Souza Cruz - Londrina

Ambev - Uberaba

Ambev - Vitória

Ambev - Campos

Ambev - Mooca

Ambev - Uberlândia

Ambev - CDR Sete Lagoas

Cervepar - Assunção

Cervepar - Coronel Oviedo

Cervepar - Encarnación

Ambev - Itaperuna

Souza Cruz - Cachoeirinha

Souza Cruz - Duque de Caxias

Ambev - Cachoeiro

Souza Cruz - Curitiba

Unilever - São José dos Campos

Ambev - Nova Rio

Ambev - Osasco

Ambev - Pavuna

Ambev - Rio de Janeiro
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Aniversário
Cervepar - Encarnación

Ambev - Niteroi

Matriz- Tatuí

Souza Cruz - São Paulo

Souza Cruz - Cachoeirinha

Unilever - São José dos Campos

Celebramos 20 anos da Fadel em abril relembrando
essa linda trajetória da nossa empresa e a
importância de todo time para a construção
desse resultado. Mais do que nunca o sentimento
de orgulho de ser Fadel esteve presente nas
comemorações.

20ANOS

Ambev - Campos

#fadeltransportes #fadelmercosul #20anos
#orgulhodeserfadel #juntossomosmais

Ambev - São José dos Campos
Ambev - Uberaba

Ambev - Barueri

Ambev - Cachoeiro

Ambev - Mooca

Ambev - Uberlândia

Ambev - Vitória

Cervepar - Assunção

Ambev - Nova Rio

Ambev - Osasco
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Cervepar - Coronel Oviedo

Ambev - Pavuna

Ambev - Rio de Janeiro

Ambev - Taubaté

Cervepar - Ciudad del Este
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MAIO
Amarelo

DE VALORES

Os valores da Páscoa estiveram presentes nos
eventos organizados pelos CDD’s. Foram momentos
muito especiais para celebrar essa data e resgatar
seu verdadeiro sentido!
Ambev
São José
dos Campos

Cruz
Souza irinha
oe
Cach

Ambev
Uberaba

Ambev - Mooca

z
Souza Cru
SP
Interior de

Ambev
Niterói
bev
Am lândia
r
Ube

Segurança e responsabilidade
A importância da responsabilidade no trânsito foi
bastante relembrada durante as campanhas do
Maio Amarelo organizadas nas unidades da Fadel.
Houve palestras e decoração especial para alertar
a todos sobre esse assunto tão importante e que
prezamos muito.
Um trânsito mais humano começa com as escolhas
que a gente faz.

Ambev - Campos

Ambev
Itaperuna

Ambev - Nova Rio

Ambev - Vitória

Souza Cruz - Cachoeirinha

par
Cerve l Oviedo
e
n
o
r
o
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Ambev
Cachoeiro

Souz
a
Lond Cruz
rina

Ambev
Rio de Janeiro

Cervepar
Encarnaci
ón

Souza Cruz - São Paulo

Unilever - Contagem

v
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a
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u
a
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Ambev - Sete Lagoas

par
Cerve
ção
n
u
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Ambev
Barueri

Souza
C
Curitib ruz
a
Ambev - Barueri

Ambev - Uberaba

Souza Cruz - Duque de Caxias

Ambev
Campos

ev
Amb
Rio
a
v
No
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Ambev
Cachoe
iro

Ambev - CDR Sete Lagoas

Ambev - Niterói

Ambev - Uberlândia

27

Feliz
dia

s
e
ã
M

e
d
a
z
i
m
A
a
d
l
a
n
o
i
c
a
n
r
e
t
n
I
ia

das

D

Matriz - Tatuí

Parabéns, mamães!

Ser mãe é carregar no coração um amor que não conhece limites!
Foi com esse clima que as mamães da Fadel foram homenageadas nos eventos
organizados pelas unidades para celebrar essa data tão especial: o Dia das Mães.
Foram momentos de muita alegria com direito a dedicatórias merecidas, fotos e
mimos.

Ambev - Pavuna

AMIGOS tornam as RISADAS MAIS ALTAS,

Ambev - Barueri

Ambev - Cachoeiro

as conversas mais gostosas e a vida mais feliz.
Foi com esse espírito que o Dia da Amizade, celebrado em 30 de

Ambev - Campos

julho, foi comemorado na Fadel.

Ambev - Rio de Janeiro

Ambev - Nova Rio

Ambev - Taubaté
Ambev - Niterói

Cervepar - Encarnación

Ambev - Osasco

Souza Cruz - Macaé

Ambev - São José dos Campos

Ambev - Sete Lagoas

Souza Cruz - Cachoeirinha

Souza Cruz - São Paulo

Unilever - São José dos Campos

Matriz
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Ambev - Uberlândia

Cervepar - Ciudad del Este

Souza Cruz - Duque de Caxias

Ambev - Uberaba
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Ambev - São José dos Campos

Ambev - Taubaté

Ambev - Uberlândia

Ambev - Uberaba

Ambev - Rio de Janeiro

Cervepar - Ciudad del Este

Souza Cruz - Cachoeirinha

Souza Cruz - Salvador

Ambev - CDR Sete Lagoas

Ambev - Sete Lagoas

Ambev - Vitória

Cervepar - Assunção

Ambev - Campos

Nossos profissionais de todas as linhas do negócio foram
justamente homenageados pelas unidades da Fadel no
Dia do Motorista e Ajudante, comemorado em 25 de Julho.
Vocês merecem!
Cervepar - Coronel Oviedo

Ambev - Cachoeiro

Ambev - Niterói

Ambev - Osasco
Unilever - Contagem
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Souza Cruz - Duque de Caxias | Redespacho

Cervepar - Encarnación

Souza Cruz - São Paulo

Ambev - Mooca
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DIA DOS
Ambev - São José dos Campos

Pai é alguém para se orgulhar, para agradecer e,
principalmente, amar.
Os papais da Fadel foram justamente homenageados
nos eventos de celebração do Dia dos Pais.

Ambev - Sete Lagoas

Ambev - Taubaté

Ambev - Uberaba

Unilever - São José dos Campos

Ambev - Uberlândia
Ambev - Cachoeiro

Ambev - Campos

Cervepar - Coronel Oviedo

Ambev - Mooca

Matriz - Tatuí
Ambev - Niterói

Ambev - Nova Rio

Ambev - Osasco

Souza Cruz - Redespacho
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Ambev - Rio de Janeiro

Souza Cruz - Duque de Caxias
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Se
tem
bro
AMARELO

T ivemos palestras,

AMBEV • UBERABA

AMBEV • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

“EU OUÇO VOCÊ.”
Esse foi o
tema das
campanhas
realizadas
no Setembro
Amarelo, mês de
prevenção ao suicídio.

CERVEPAR • ENCARNACION

SOUZA CRUZ • DUQUE DE CAXIAS

CERVEPAR • CORONEL OVIEDO

AMBEV • NITERÓI

AMBEV • VITÓRIA

CERVEPAR • ASSUNÇÃO

FACILY • ABC

MATRIZ

CERVEPAR • CIUDAD DEL ESTE

AMBEV • OSASCO

SOUZA CRUZ • INTERIOR DE SP

UNILEVER • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FACILY • EMBU DAS ARTES

SOUZA CRUZ • REDESPACHO

Juntos somos mais fortes!
SOUZA CRUZ • CACHOEIRINHA
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eventos e exposições
para falar desse tema
tão importante porque
comunicação é a chave
de tudo.

AMBEV • UBERLÂNDIA

Você NÃO está sozinho.

35

Sorrir, brincar e se divertir. Esses são alguns
dos propósitos do Dia das Crianças. E nos
CDD’s essa data foi bastante especial: a
oportunidade de festejar a alegria de ser
criança.

CERVEPAR - ASSUNÇÃO

AMBEV - BARUERI
CERVEPAR - CORONEL OVIEDO

SOUZA CRUZ - DUQUE DE CAIXAS

AMBEV - CDR SETE LAGOAS
AMBEV - CACHOEIRO

SOUZA CRUZ - CACHOEIRINHA

UNILEVER - SJC

CERVEPAR - ENCARNACIÓN

AMBEV - VITÓRIA

AMBEV - NITERÓI

CERVEPAR - YPANÉ

MATRIZ
AMBEV - MOOCA

CEL E BRE

A AL EGRIA A

AMBEV - RIO DE JANEIRO
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AMBEV - TAUBATÉ

NÇ
DE SER CRIA
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Ambev - Niterói
Ambev - Taubaté

Ambev - CDR Sete Lagoas

Ambev - São José dos Campos

Ambev - Uberlândia

Ambev - Nova Rio

Souza Cruz - Salvador
Ambev - Vitória

O rosa tomou conta do mês de outubro nas campanhas de prevenção ao câncer de
mama promovidas pelos CDD’s. Foi um momento importante para relembrar que
cuidar da sua saúde é um gesto valioso para si mesma e para todos que te amam.
#juntossomosmais

Cervepar - Assunção
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Cervepar - Ciudad del Este

Souza Cruz - Cachoeirinha

Cervepar - Ypané

Souza Cruz - Duque de Caxias

Matriz - Tatuí

Unilever - São José dos Campos
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As campanhas realizadas pelos CDD’s em novembro
reforçaram a importância da prevenção ao câncer de
próstata. Decoração temática e muita informação deram
o tom das ações. Prevenir é sempre um ato de vida!

ANIVERSÁRIOS CDDS
Os aniversários dos CDD’s foram muito celebrados. Parabéns aos CDD’s! É com
grande satisfação que concluímos mais um ano de trabalho duro com resultados
bastante positivos, o que nos torna mais fortes e nos motiva a avançar ainda mais
no próximo ciclo.
#aniversario #parabens

unilever - pavuna

Ambev - Niterói

Ambev - Vitória

Souza Cruz - Recife

Cervepar - Ypané
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Souza Cruz - Vila Velha

Souza Cruz - Salvador

Matriz - Tatuí

Ambev - São José dos Campos

Ambev - Nova Rio

AMBEV - Barueri

AMBEV - sete lagoas

ambev - niterói

unilever
são josé dos campos

ambev - cdr sete lagoas

ambev - uberlândia

cervepar - encarnacion

souza cruz - cachoeirinha

unilever - contagem

ambev - são josé dos campos

ambev - taubaté

ambev - nova rio
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PROCESSOS

DE AUDITORIAS
CDD Niterói
No ano de 2021 todas as auditorias internas e externas
da Fadel foram agrupadas e passaram a ser
gerenciadas pelo time corporativo de auditoria interna.
Hoje auditamos aproximadamente 15 modalidades de
auditorias de processos em todas as nossas unidades em frequências mensais, semestrais ou anuais,
totalizando mais de 1.300 veriﬁcações de processo só no ano de 2021. Estamos sempre analisando nossos
processos para garantir a melhor eﬁciência em custos e o melhor nível de serviço aos clientes.
Nas operações Ambev, estamos por mais um ano seguido no

conquistando o padrão

“SUSTENTÁVEL” em mais de 90% de nossas operações com possibilidade de conseguirmos o padrão
“Excellence” em 10 unidades!

CDD Itaperuna

CDD Uberlândia

CDD Campos

CDD Encarnación

Thiago Moraes - Gerente Corporativo de Auditoria Interna

#processos #missão #excelência

AMBEV Taubaté

ável

CDD Ciudad Del Este
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CDD Assunción

CDD Barueri
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Prevenção

CONTRA A COVID-19

Seja dentro dos CDD’s, nos
escritórios ou nos caminhões,
as ações de prevenção ao
CORONAVÍRUS ﬁzeram parte
do dia a dia da Fadel.
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INICIATIVAS ESG
“RESPONSABILIDADE NA TRATATIVA DAS RELAÇÕES
INTERNAS E EXTERNAS, COM A SOCIEDADE E COM O MEIO
AMBIENTE”, É UM DOS NOSSOS PRINCIPAIS VALORES.

Considerando as constantes evoluções do mercado, em nosso dia
a dia fomos apresentados a uma
sigla chamada ESG Environmental Social Governance (Ambiental, Social, Governança) iniciativas
destes itens sempre foram praticadas em nossa organização, mas
com a ampliação do tema temos
tido oportunidade de ações em
conjunto com nossos clientes. A
exemplo disso realizamos testes
com veículo híbrido diesel e GNV
em nossa operação Nova Rio –
Campo Grande RJ junto a nosso
cliente Ambev, com este mesmo cliente já havíamos participado de projeto piloto
na utilização de veículo elétrico em nossa operação na Mooca SP, com certeza
a tendência destas parcerias com nossos clientes trará grandes inovações para
toda a cadeia.

A Fadel, em parceria com a Gold Star Seguros,
oferece atendimento psicológico especializado
a colaboradores e familiares que necessitam de
suporte psicológico através do Programa de Escuta
Acolhedora e, com o Programa de Crônicos, realiza
a gestão da saúde dos colaboradores com doenças
crônicas para agendamento de exames e consultas.
O objetivo do programa de acolhimento psicológico
é acolher qualquer tipo de sofrimento psicológico
vivenciado pelo colaborador Fadel ou familiar,
visando a saúde mental e melhoria da qualidade de
vida no trabalho, enquanto o programa de crônicos
visa acompanhar a saúde dos colaboradores Fadel
que apresentem problemas crônicos. A expectativa
desses projetos é atuar como um braço amigo
apoiando o colaborador a cuidar da saúde física e
mental.
Juntos somos mais fortes!
Maiara Venancio – Analista Regional de Gente

Estas ações são para você,
colaborador. Procure o setor de
RH de sua unidade e saiba como
participar.

Junto a este tópico devemos destacar as ações sociais “Juntos Somos Mais”, um dos
valores da Fadel é o compromisso na relação com a sociedade e meio ambiente, estas
ações contam com cada um de vocês colaboradores, identificando necessidades em
sua região, participando de nossas campanhas de arrecadação de alimentos e roupas e
colaborando com o seu tempo nestas ações. Este sentimento que levamos em nossas
operações que nos conecta com o meio ambiente que atuamos #JUNTOSSOMOSMAIS.
Caio Barbosa – Coordenador de Qualidade, Comunicação e Melhoria Contínua
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APP

CHEGA
JUNTO
Do sonho para a realidade
O App Chega Junto era um sonho
antigo da nossa diretoria. Em busca
de garantir uma melhor visibilidade
para o nosso colaborador com a
previsão de chegada do veículo, e
consequentemente uma melhor
programação para chegar até a sua
base de trabalho.
O App respeita o tempo de
descanso, e prioriza sempre os
colaboradores com maior tempo
de descanso.

Migração do
Data Center

Cassio Lima – Coordenador
de Tecnologia do Transporte

APP
INFORMAÇÕES
FADEL
EM 1 CLIQUE
PAY

Facilitar aos colaboradores o acesso
às informações de pagamento, de
remuneração variável, de hora-extra,
bem como possibilitar a pré-visualização
do contracheque.
Todas essas possibilidades podem
ser visualizadas pelos colaboradores
da Fadel por meio do aplicativo Fadel
Pay, que está disponível para baixar
na loja de APP’s do seu celular.
Além de poder verificar as informações
de pagamento, por meio do Fadel Pay
é possível entrar em contato diretamente com o RH em caso de dúvidas
sobre suas informações.
Com essa ferramenta a Fadel garante
ainda mais transparência, agilidade
e um contato mais próximo e direto
com o time.
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Leonardo Fogaça – Analista Regional
de Melhoria Contínua

A Fadel, sendo uma empresa de transportes e
logística, sempre acreditou que a tecnologia
poderia ajudar e fazer com que se destacasse das
demais empresas de seu mesmo segmento.
Buscando melhorias e acompanhando a evolução
tecnológica, chegamos em 2021, em um momento
de grande crescimento para a Fadel. E mais uma
vez precisamos nos planejar, mas agora, buscando
um parceiro apto para atender nossa demanda, nosso crescimento e com viés de nos ajudar ainda mais
nas questões tecnológicas e de inovações.
Firmamos uma parceria com a Ativy, para realizar esta migração. Foram quase 5 meses desde o início
da procura de fornecedores até a virada total de nosso ambiente. Mais de 15 TB de informações para
transferir, foram noites, madrugadas e finais de semana com time da TI engajado e dedicado para
garantir que no início de julho de 2021, todos os usuários pudessem acessar suas informações no novo
datacenter, com o mínimo de ruído e mantendo a experiência da virtualização.
E seguimos nesta jornada, fazendo com que cada vez mais a Fadel tenha a segurança de sua informação
e possa sempre se destacar quando falarmos em tecnologia.
Danilo Brunini – Gerente Corporativo de TI

SBPL

Gestão
Orçamentária
Dando seguimento na estratégia
de informatizar o nosso orçamento,
completamos em 2021 a implantação
da ferramenta de gestão SBPL
“Strategic Budget Plan” na Fadel.
Neste ano, será o ano inaugural
da ferramenta, nossas perspectivas são as melhores para ganho
de tempo e agilidade na tomada
de decisão.
O nosso desafio do ano, será migrar a cultura orçamentaria atualmente em Excel para o sistema
SBPL.
E nossa expectativa é o ganho e
agilidade na gestão financeira e
operacional da Fadel.
Cosme Carvalho – Gerente de
Controladoria
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Segurança, produtividade e muita emoção: assim foi nossa
primeira live destinada a todos os funcionários da Fadel,
que ocorreu no início de novembro.
Apresentada pelo Vice Presidente de Operações e
Comercial, Emerson Cardoso, o evento abordou um dos
valores da empresa: a Segurança. Foram demonstrados
indicadores gerenciados, vídeos educativos e algumas das
ferramentas utilizadas para proporcionar um ambiente
seguro ao time.
Além da conscientização, a Live Fadel homenageou
funcionários com base em indicadores de segurança,
consumo de combustível e absenteísmo. Os campeões
foram reconhecidos pelos próprios familiares, que
enviaram vídeos com mensagens de carinho apresentadas
ao vivo. Além das homenagens gravadas, os premiados
foram surpreendidos em suas casas com uma visita do
time de RH local e entraram ao vivo no evento para
compartilhar a emoção que sentiam ao serem
parabenizados.

participar do sorteio de aparelhos de televisão e de uma
moto. Somados aos prêmios entregues aos campeões de
segurança, consumo e absenteísmo, ao todo foram
entregues 12 prêmios.
Transmitida a partir da Matriz da Fadel pelo YouTube, a
live trouxe bastante engajamento. O vídeo do evento foi
reproduzido cerca de 10 mil vezes, com picos simultâneos
de acessos durante a transmissão de aproximadamente
1800 pessoas, gerando mais de 1,2 mil likes em um link de
vídeo privado compartilhado entre os colaboradores.
Com pouco mais de 3 horas de duração, o evento reforçou
nossos valores de segurança e sentimento de orgulho de
ser Fadel!
David Bonis – Analista de Comunicação

Outra homenagem da Fadel durante o evento foi para os
funcionários com mais tempo de casa, que foram
reconhecidos pelo serviço prestado ao longo de quase
duas décadas.
O time de Recursos Humanos também foi reconhecido
pelo seu esforço e dedicação no decorrer do evento. Uma
das homenagens ocorreu a partir da leitura de uma
mensagem da Fadel para o time de recursos humanos
interpretada pelos próprios familiares. Em seguida, todo o
time de RH entrou ao vivo na transmissão para participar. O
clima de reconhecimento da empresa envolvendo os
familiares dos homenageados gerou muita emoção.
Durante a Live os funcionários da Fadel também puderam
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SEGURANÇA

AÇÕES DE SEGURANÇA

AÇÕES de

Segurança como valor – essa frase está tão presente no nosso cotidiano, que, além de
fazer parte dos nossos valores, está enraizada na nossa forma de trabalho e nos inspira a oferecer treinamentos, palestras e realizar investimentos para que possamos
desfrutar de um ambiente de trabalho mais seguro, seja no trânsito ou em qualquer
outro lugar.

Ambev - Cachoeiro

Ambev - São José dos Campos
Ambev - CDR Sete Lagoas

Ambev - Itaperuna

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi
estabelecida com a proposta de garantir
mais s egura nç a a o s us uári o s e às
organizações em relação ao processo de
coleta, armazenamento e uso de dados
pessoais. Até então, não existia nenhuma lei
especíﬁca sobre o assunto, ou seja, os
usuários não sabiam exatamente o que
estavam compartilhando, nem as empresas
como poderiam usar aquelas informações
para, por exemplo, oferecer uma
experiência melhor ao seu cliente. Com o
maior uso de recursos digitais, foi preciso
criar uma legislação especíﬁca para o tema.
Seja para o uso pessoal, seja para proﬁssional,
milhares de dados são gerados por uma
única pessoa diariamente, mas para onde
eles vão e como podem ser usados? Uma
falha no processo de armazenamento pode
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ser a causa desse v a z a m e n t o , o que

gera uma série de impactos negativos na
sua vida.
Ao mesmo tempo, uma empresa pode perder
documentos sigilosos e, assim, prejudicar os
seus negócios. Sua credibilidade é diretamente
abalada, já que a mensagem transmitida é a
de que a companhia não consegue administrar
aqueles dados e informações.
Com a LGPD, pessoas e empresas podem
ﬁcar mais tranquilas quanto à privacidade
dos seus dados pessoais. A lei estabelece
processos, padrões e regras que devem ser
seguidos para a criação de um ambiente
digital com menos falhas em potencial e
garantir que a troca de informações se
tor ne ainda mais segur a, ev ita nd o a
exposição dos dados que transitam no
cenário online.

Ambev - Pavuna

Ambev - Vitória

Souza Cruz - Angra dos Reis

Ambev - Taubaté
Ambev - Mooca

Ambev - Barueri
Cervepar - Assunção

Cervepar - Encarnación

Ambev - Uberaba

Souza Cruz - Duque de Caxias

Souza Cruz - Cabo Frio

Ambev Uberlândia

Ambev - Campos

Cervepar - Coronel Oviedo

Ambev - Rio de Janeiro
Souza Cruz - Macaé

Souza Cruz - Interior SP

Ambev - Nova Rio

Souza Cruz - São Paulo

Thiago Moraes – Gerente Corporativo de
Auditoria Interna
Ambev - Niterói

Ambev - Sete Lagoas
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OBRIGADO PELA PARCERIA DURANTE ESSE ANO!
O evento que reúne todos
os gestores da Fadel em
um único lugar, para
realizar troca de experiências,
rever os resultados do ano
e aﬁnar o planejamento
dos próximos meses.
Vem aí a 18ª CAF. Este é o
momento para nos
reorganizarmos para um
novo ciclo de crescimento
de todo o grupo.

VEM AÍ
20
22
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