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diminuir em 31% a nossa pegada de carbono até 2030, 
como parte do desenvolvimento dos nossos objetivos de 
sustentabilidade. Em 2017, Martin Brower França pilotou 
uma solução customizada para destinar os resíduos de 
alimentos dos restaurantes para conversão de BioCNG 
para abastecer a nossa frota. Nosso time nos EUA 
associou-se para desenvolver uma solução alternativa de 
combustível, convertendo uma parte da rota em Dallas no 
Texas, para gás natural renovável. 

Nossos Parceiros: Nossas equipes locais e globais 
trabalharam com os fornecedores e líderes do setor 
para desenvolver inovações que trarão melhorias e mais 
eficiência a nossos processos, bem como serviços com 
valor agregado para nossos clientes. 

Nossa Comunidade: Nós apoiamos e damos suporte 
para uma ampla gama de organizações em nossas 
comunidades através de voluntariado, doações e 
construindo e reforçando relacionamentos. Nossos 
times apoiam em situações de crises e em casos de 
contingências, ajudando nossos clientes a retornarem o 
mais rápido possível para suas atividades. 

Nós esperamos que você aproveite essa visão global da 
Martin Brower. Obrigado pelo interesse. 

Bob McGonigle   
Martin Brower, CEO

Com muita alegria apresentamos o nosso balanço RCS 
2017. Nosso negócio é construído sobre uma base ética 
que nos possibilita trabalhar com boas pessoas; grandes 
marcas parceiras e oferecer valor e serviço excepcionais 
para os nossos clientes todos os dias, enquanto 
reinvestimos em nosso pessoal e no nosso negócio. 
Este relatório fornece um olhar reflexivo sobre as nossas 
realizações globais em 2017 com alguns destaques 
estruturados ao redor de nossas Pessoas, Serviços, 
Planeta, Parceiros e Comunidades. 

O que há de novo em 2017 ...

Nossas Pessoas: Vários de nossos times ao redor do 
mundo foram certificados e reconhecidos por práticas 
corporativas voltadas ao colaborador e à segurança. 
Além disso, nosso time nos EUA lançou em Fredericksbur, 
Virginia,  um centro de treinamento de última geração 
focado em desenvolver as habilidades de nossos 
colaboradores na linha de frente. 

Nossos Serviços: Segurança Alimentar e Qualidade 
estão sempre em nossa mente, por isso compartilhamos a 
Semana de Segurança Alimentar como exemplo do nosso 
continuo comprimisso com a qualidade. Nosso time na 
França introduziu a automação do ambiente congelado 
do armazém, aumentando o número de produtos e 
atividades manuseados de maneira automatizada 
reduzindo o indesejável trabalho no congelado.

Nosso Planeta: Nós continuamos reduzindo o nosso 
impacto no meio ambiente e nos comprometemos em 

Panorama Executivo
Bem-vindo ao Relatório Global de Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) da Martin Brower 2017
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Nossa Missão
A Martin Brower está dedicada em ser a 
líder global em soluções para a cadeia de 
abastecimento para redes de restaurantes 
no mundo, criando um ambiente de trabalho 
excepcional para nossos funcionários e 
oferecendo valor inigualável aos nossos clientes, 
enquanto protegemos suas marcas.

The Martin-Brower Company, L.L.C. 

Sobre Nós
Martin Brower faz partre 

da familia Reyes Holdings, 

juntamente com Reyes Beverage 

Group , Reinhart Foodservice, 

Great Lakes Coca-Cola Bottling  

e Reyes Coca-Cola Bottling.  

21,000  
RESTAURANTES

64
UNIDADES

555 MILHÕES DE 
CAIXAS 

9,000
COLABORADORES

134 MILHÕES    
DE KM
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Na Martin Brower, todos 
os nossos colaboradores 
tem o dever de fazer 
a coisa certa todos os 
dias. Nós conquistamos 
uma reputação que foi 
construída com base na 
integridade, ética e sendo 
socialmente responsável, 

e cada um de nós temos a responsabilidade de 
defender essa reputação agindo eticamente 
em todas as nosssas atividades. Nós criamos 
diretrizes e estabelecemos políticas que 
amparam nosso compromisso ético em 
assegurar que os colaboradores tenham uma 
direção clara sobre legislação e assuntos 
de compliance. Nossos valores CARES 
fundamentam todas as nossas atividades.      

CAPACIDADE PARA 
MUDANÇA

Valorizamos a flexibilidade, a 
inovação, a cultura de melhoria 

contínua e a disposição de 
assumir riscos.

AGIR COMO EMPRESA 
ÚNICA

Valorizamos o pensamento 
e a atuação global e a ajuda 
consistente entre todos para 

obter sucesso.

RELACIONAMENTOS
Valorizamos relacionamentos 
duradouros com funcionários, 

clientes, fornecedores e 
comunidades, construídos 

com respeito, integridade e 
confiança mútuos.

EXECUÇÃO
Valorizamos o 

cumprimento daquilo 
que prometemos.

SEGURANÇA E SAÚDE
Valorizamos a segurança e a 
saúde de nossos funcionários 

e comunidades.

Diretrizes de Conduta nos Negócios e Certificação Ética 
Nossos times estão comprometidos com a conduta ética em todas as nossas empresas, no mundo todo. 
Anualmente, nossos colaboradores passam por um processo global de Certificação Ética, que lhes fornece 
uma atualização nos nossos padrões éticos, re-atestando o comprometimento individual de cada um para 
respeitar as Diretrizes de Conduta Ética nos Negócios, além de oferecer a oportunidade de divulgar qualquer 
infração que o colaborador possa estar ciente. 

Política de Governança da Informação
A Martin Brower lida rotineiramente com informações comerciais sensíveis sobre a companhia, os clientes, 
fornecedores e parceiros. Nós temos a responsabilidade de proteger a nossa reputação, bem como a 
reputação de nossos clientes e fornecedores. Para assegurar que todos os colaboradores entendam nossas 
expectativas e saibam como lidar com informações e dados, introduzimos em 2017, um novo programa de que 
nossos colaboradores entenderam como resguardar a Companhia e as informações confidenciais de nossos 
parceiros, protegendo-as de divulgação acidental ou não autorizada. 

Política de Anti-Suborno 
A Martin Brower proíbe toda e qualquer forma de suborno. Nosso
programa de treinamento foi desenvolvido para melhor educar nossos
colaboradores nas políticas e práticas globais de Anti-Suborno. 

Fazendo o que é certo todos os dias

Nossa Ética

Nossos 
valores 
CARES

Todos as nossas unidades são 
apoiados por uma Linha Direta 
Ética confidencial e uma política 
de não retaliação.
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Melhorando continuamente nosso negócio

Nossa Cultura de Excelência de Auto Gestão

A Martin Brower criou a cultura da excelência 
de auto-gestão e melhoria contínua através do 
desenvolvimento e investimento nos colaboradores 
através de um programa interno chamado 
Excelência Operacional Martin Brower (MBOpEx). 
Nós munimos nossos colaboradores com as 
ferramentas e treinamentos para criar soluções a 
longo prazo para atingir:

• Melhoria na segurança do ambiente de trabalho

• Aumento da segurança alimentar e qualidade

• Processos simplificados e eficientes 

• Colaboradores engajados

• Custo de serviço reduzido   

MB Opex é baseado na metodologia Lean Six Sigma DMAIC: 

Nós treinamos e certificamos três níves de Belts: 

DEFINIR
Define o
problema

MENSURAR
Mapeia o

processo atual

ANALISAR
Identificar a causa do 

problema 

MELHORAR
Implementar e 

verificar a solução

CONTROLAR
Manter a
solução

GREEN BELTS
Profissionais do Six Sigmas que 
trabalham em projetos dentro 

de suas áreas.

YELLOW BELTS 
Líderes Six Sigma com 

responsabilidade pela execução 
de eventos Lean Kaizen e 

orientação de equipes SMART.

BLACK BELTS
Especialistas em Lean Six 

Sigma que lideram projetos 
multifuncionais, além de treinar 

e orientar candidatos. 

Equipes SMART foram criadas com a participação de membros das diversas áreas de nossos centros 
de distribuição. Lideradas pelos Yellow Belts, essas equipes têm a tarefa de trabalhar juntas para 
identificar problemas no negócio e, depois, desenvolver e implementar soluções. 

Os benefícios para os colaboradores incluem: condições de trabalho mais seguras, maior 
engajamento dos colaboradores, desenvolvimento de novas habilidades e de oportunidades que farão 
uma real diferença em nosso negócio e no modo como realizamos nossas atividades. 

+ DE 800
MELHORIAS DE SEGURANÇA E  

+ DE USD11 MILHÕES                  
ECONOMIZADOS

EM 2016-2017    
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Nossas Pessoas
Buscando a marca de zero acidente

Zero é Possível! 
Na Martin Brower, a segurança e o bem estar dos nossos colaboradores e daqueles que nos rodeiam 
é primordial, e nós continuamos focados na melhoria de nossa performance de segurança em cada 
um dos 19 países onde operamos. Mesmo tendo melhorado significativamente os resultados, nós 
reconhecemos que é inaceitável que qualquer um de nossos colaboradores se machuque – nós 
acreditamos fortemente que "zero é possível" e não descansaremos até incutirmos uma cultura de 
segurança global na companhia. 

Em 2017 nosso pessoal na Coreia, Austrália e 
Canadá liderou o caminho rumo à redução de 
acidentes, buscando e aplicando as melhores 
práticas de nossos times ao redor do mundo e 
implementando–as em seus locais de trabalho. Eles 
formularam planos e táticas estratégicas apoiadas 
em liderança, energia e comprometimento em cada 
um dos níveis da organização. 

A redução ano a ano no número de lesões 
relacionadas ao trabalho demonstra claramente       
seu compromisso em colocar a segurança em  
primeiro lugar.

Estamos orgulhosos da dedicação e do foco que 
nossos times ao redor do mundo têm em assegurar um 
ambiente de trabalho seguro para cada um de nossos 
de nossos colaboradores.

Em 2017, a Coreia avançou em seus programas de 
segurança e bem estar. Através de muita dedicação, 
eles evoluíram sua cultura para que refletisse o 
comprometimento de todos com a segurança e o bem 
estar da equipe.

A unidade coreana foi premiada com o título de "A Melhor 
Prática de Promoção de Saúde de Colaboradores" 
durante o 50º Encontro Anual de Segurança e Saúde do 
país. A competição é gerida pelo Ministério do Trabalho E 
Emprego e administrado pela KOSHA (Agência Coreana 
de Saúde e Segurança Ocupacional) .

Eles também receberam a certificação OHSAS 18001 
(Padrão Internacional de Saúde e Segurança Ocupacional).

A Coreia reduziu os acidentes em 73%

A Austrália reduziu os acidentes em 33%

O Canadá reduziu os acidentes em 32%

16 
unidades 

atingiram ZERO 
acidente em    

2017 
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Nossas Pessoas
Engajando e desenvolvendo nossas pessoas

Nós estamos comprometidos em criar um ambiente de trabalho 
excepcional para todos os nossos colaboradores, engajando-
os no negócio através da colaboração e de oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e profissional 

A seguir, apresentaremos estudos de caso da Martin Brower Brasil    
e França. 

Nosso time na França fez investimentos 
significativos em seus colaboradores, 
desenvolvendo estrategias a longo prazo na 
gestão de talentos, planejamento da força de 
trabalho, integração de novos colaboradores, 
treinamento e desenvolvimento de habilidades, 
gestão de performance, desenvolvimento da 
liderança, planejamento de carreira e sucessão, 
salários, benefícios e aprendizes.

Reconhecendo que os Millenials e a geração Z 
são as principais fontes da nossa futura liderança, 
o Programa de Jovens Aprendizes da Martin 
Brower França está provando ser altamente eficaz 
na contratação e na retenção de novas pessoas 
em nossa companhia, fornecendo oportunidades 
para o desenvolvimento de suas habilidades. A 
MB França firmou parcerias com 15 universidades 
por todo o país para desenvolver treinamentos 

72%
de engajamento 
do colaborador

– 9% acima 
da média

do mercado

customizados voltados a nosso mercado, com 
alguns de nossos gerentes ministrando esses 
treinamentos como parte dos cursos.

A Martin Brower na França tornou–se a primeira 
companhia de logistica/distribuição a receber o 
prêmio Top Employer 2015, pelo Top Employers 
InstituteSM.

Durante 2017, a unidade francesa continuou a 
receber reconhecimentos: 

• Certificação Top Employer pelo terceiro ano  
    consecutivo

•  Certificação HappyTrainees* pela primeira vez

* O índice HappyTrainees apresentado pelo choosemycompany.
com reconhece e promove os 10% das companhias nacionais que 
se destacam na integração, motivação e gestão dos estudantes, 
trainees e aprendizes.
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Nossas Pessoas
Engajando e desenvolvendo nossas pessoas

A Martin Brower Brasil tem sido reconhecida 
como um dos melhores empregadores no país. 
Isto é fruto do grande foco que o time de RH tem 
na atração, desenvolvimento e reconhecimento 
daqueles colaboradores que adicionam valor a 
nosso negócio. Ações como treinamentos para 
liderança, desenvolvimento dos colaboradores, 
engajamento com suas famílias, relacionamentos 
mais fortes com as comunidades e foco na 
melhoria contínua, são exemplos dessas ações.

Em 2017, a MB Brasil recebeu os seguintes 
reconhecimentos nacionais:

• Certificação Great Place to Work® a mais bem 
colocada empresa de logística e a 18ª da regional 

Barueri, como parte do 
índice Great Place to Work® 
Brasil*.

• Eleita, pela 6ª vez, uma das 150 
Melhores Empresas para Trabalhar que 
reconhece as melhores companhias nas práticas 
de RH e ambiente de trabalho. 

• 7ª título de As Melhores na Gestão de Pessoas, 
como reconhecimento ao engajamento com os 
colaboradores.

• Mellhores Empresas para Trabalhadores com 
Deficiência.

* Great Place to Work® avalia como o colaborador percebe sua empresa.



Nossas Pessoas

10

Melhorando nosso ambiente de trabalho

Reyes Academy
A segurança e o bem–estar de nossos colaboradores 
dentro da companhia é item primordial, e nós 
buscamos continuamente melhorar a cultura e as 
práticas de segurança no ambiente de trabalho. Em 
2017, nossa matriz, Reyes Holdings, lançou o Reyes 
Academy ao abrir sua mais avançada unidade de 
treinamento em Fredericksburg, Virginia. A Reyes 
Academy oferece treinamentos para as companhias 
do grupo que estão nos EUA para que melhorem 
a proficiência, a expertise e o profissionalismo em 
segurança, compliance e capacidade operativa nas 
atividade de transporte e distribuição.

Nosso Programa
O competente e dedicado time de treinamento 
desenvolveu um rigoroso programa, focado em 
legislação de compliance, segurança na entrega, 
habilidades de direção, proficiência e profissionalismo 
nos equipamentos. Os treinamentos abrangem: 

• Aulas práticas

• Tecnologia avançada de simulação  (incluindo 
simuladores de Direção e Falhas e Treinamento   
de Evacuação)

• Testes

• Orientação padrão de processos

Nossos graduados estão mais engajados e 
melhor equipados para encarar os desafios 
atuais do mercado logístico. 

“ Eu incentivaria todo motorista, 
supervisor e gerente a 
participar da academia.”

“ Esse é de longe o melhor 
treinamento de coaching 
e mudança de vida que eu 
participei.”

“ Esse programa é uma 
experiência de mudança de 
vida e para melhor.”

Citações dos
nossos motoristas:

Martin Brower
nos EUA

reduziu em 17% 
os acidentes 
com veículos

400
motoristas 
treinados
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Inovando através da automação

Automação no Congelado
A automação robótica foi introduzida em nossos 
armazéns em 2013 com o Frybot nos EUA. Este 
robô automatizou o processo de picking das 
batatas fritas, aumentando a eficiência e reduzindo 
o trabalho manual de movimentação de caixas de 
maior volume no adverso ambiente congelado. 
A cabeça multifuncional do Frybot possibilita o 
carregamento nos carts, bem como seleciona e 
posiciona as caixas para embalagem, provando 
ser uma solução eficiente que traz as seguintes 
melhorias operacionais:

• Redução na quantidade movimentação manual

• Aumento no índice de picking de caixas

• Redução no trabalho manual em condições 
adversas no congelado 

• Diminuição na movimentação manual de 
batata frita resultando em menos batatas 
quebradas entregues nos restaurantes

Em 2015 o time do Reino Unido desenvolveu o 
“Pacman”– um robô equipado com um braço 
multfuncional com a capacidade adicionada de 
movimentar três caixas de uma única vez, trazendo 
significante melhoria na segurança e na operação.

Em 2017, nossos operadores na França continuaram 
evoluindo e expandindo a automação com a 
introdução do “IGOR” – um sistema robótico que 
movimenta cinco produtos congelados de grande 
volume de uma vez. A capacidade de automação 
foi aprimorada com a adição do picking e da 
paletização de 5 produtos, embalagem e rotulagem 
de meia pallet para envio aos restaurantes.

A automação é totalmente integrada com o nosso 
sistema de gerenciamento de armazéns (WMS) para 
assegurara rastreabilidade total dos produtos. 

Os pedidos dos clientes são separados em meio 
pallet e arrumados em colunas para reduzir o 
manuseio de caixas no restaurante.  

2013 
FRYBOT

Os EUA automatizaram a seleção 
individual de caixas de grande 

volume no congelado; coletando 275 
caixas por hora.

A Evolução da Robótica em 
nosso Ambiente Congelado

2015 
PACMAN

O Reino Unido melhorou a eficiência 
automatizando a coleta para 3 caixas 

por vez; coletando 560 caixas por hora. 

2017 
IGOR

A França expandiu o uso do braço  
multi-funcional para incluir mais produtos 

e mais atividades, montando cada   
pallet em 4.5 segundos.
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Inovando através da automação: IGOR 2017

520 CAIXAS 
POR HORA

A Martin Brower França firmou parceria 
com o Fives, um grupo líder em engenharia 
industrial, para criar uma solução de 
automação personalizada para o congelado 
em nosso centro de distribuição de Bordeaux.

3

5

Robô seleciona e empilha as
caixas nos pallets

2

Robô seleciona as caixas e
as coloca na esteira

1

 Pallets são colocados em
grupos de 5

Pallets são rotulados
para entrega

4

Pallets são 
embalados
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Como o maior provedor global de soluções para cadeia de abastecimento para restaurantes de 
serviço rápido, nós nos esforçamos para estabelecer padrões para a indústria de segurança alimentar 
e qualidade. 

Protegemos as marcas que nos são confiadas por meio de práticas comerciais éticas e socialmente 
responsáveis. Nossos clientes confiam em nós para entregar produtos que foram manuseados com os 
mais altos níveis de segurança e qualidade.

Protegendo as marcas de nossos clientes

Nossos Serviços



Nossos Serviços

Campanha Global de 
Conscientização e Mensagens
Uma campanha visual e eletrônica em todas as 
unidades apresentou nossos líderes de qualidade 
em todo o mundo como modelos, compartilhando 
o que a Qualidade e a Segurança Alimentar 
significam para eles pessoalmente, juntamente 
com os destaques de nossos:

• Programa de Inspeção de Qualidade (QIP)

• Programa de Gestão da Qualidade da   
  Distribuição (DQMP)

• Boas Práticas de Produção

• Campanha “Todos somos responsáveis   pela   
   segurança alimentar”

14

Índice de Segurança Alimentar & Qualidade 97%  
Nós consistentemente pontuamos 97% em auditorias externas 
em Segurança Alimentar & Qualidade, superando a taxa global de 
aprovação de 95%.  

Martin Brower recebeu a semana global de Segurança Alimentar & Qualidade em Setembro de 2017

Eventos nacionais de Segurança 
Alimentar & Qualidade 
Nossos colaboradores organizaram uma série de 
eventos locais para promover a conscientização 
sobre Segurança Alimentar & Qualidade - desde 
bate-papos com o Gerente de Qualidade até 
churrasco com as equipes!

No Reino Unido, nossos centros de distribuição 
abriram suas cozinhas de teste para todos os 
colaboradores assistirem a demonstrações de 
como os restaurantes de nossos clientes preparam 
os produtos. Motoristas, equipes do armazém e 
do escritório receberam treinamento sobre os 
processos de qualidade e os principais aspectos 
da Segurança Alimentar & Qualidade e, depois, 
puderem degustar a comida recém-preparada! 

9
CDs

atingiram 
pontuação perfeita 
nas auditorias de 

2017

Protegendo as marcas de nossos clientes

Comprometimento Pessoal 
e Coletivo com a Segurança 
Alimentar & Qualidade 
Cada um de nossos colaboradores ao redor do 
munod reconhece suas responsabilidades e 
compromissos com a qualidade. Em 2017 nós 
reforçamos o comprometimento individual e coletivo 
com a reedição da política global de Segurança 
Alimentar & Qualidade, acompanhada de uma carta 
da liderança global a todos os colaboradores. Esse 
compromisso está alinhado com a nossa visão de 
Qualidade e com áreas estratégicas da companhia, 
bem como com a responsabilidade de cada um em 
garantir a mais alta Segurança Alimentar. 
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Estamos comprometidos em reduzir a pegada de 
carbono dos produtos que entregamos e nosso 
impacto no meio ambiente. Salvaguardamos a 
qualidade e a reputação das marcas de nossos 
parceiros por meio de práticas comerciais éticas e 
sustentáveis. Nos últimos 6 anos, reduzimos nossa 
pegada de carbono em 30%. Ao usar tecnologia 
baseada em ciência, estabelecemos uma meta 
para reduzir ainda mais nossa pegada de carbono 
em 31% em 2030.

A Martin Brower segue os princípios do sistema 
de gestão ambiental ISO 14001. Esse sistema é 
projetado para avaliar nosso impacto no meio 
ambiente, definir metas para cada unidade e 
acompanhar os resultados com o objetivo de 
reduzir quaisquer efeitos prejudiciais ao meio 
ambiente. Reconhecemos que a ISO 14001 nos 
ajuda a permanecer no caminho certo e continuar 
nosso progresso sustentável.

Cuidando de nosso meio ambiente

Nosso Planeta
93.6%
 do nossos 

resíduos são 
enviados a  

aterros

100% 
das unidadess 

da Martin Brower 
possuem certificação 

ISO 14001

30%
 de redução na 
nossa pegada 

de carbono nos 
últimos 6 anos 



16

Nosso Planeta
Destacando nossas 10 principais práticas ambientais

Conservação de energia
Cada uma de nossas instalações 
possui um plano de melhoria de 10 
pontos para garantir que estamos 
buscando ativamente maneiras 
de melhorar a eficiência e a 
sustentabilidade de nossos serviços 
em nossas áreas de depósito e 
transporte. Além disso, a captação 
de água da chuva, a reciclagem e a 
reutilização da água são componentes 
do nosso sistema de gestão ambiental.

Zero Resíduo para Aterros
Todas as nossas instalações possuem 
uma meta de Zero Resíduo para 
Aterro e participam de programas 
de reciclagem que variam de papel 
e papelão a plástico de embalagem. 
Também fazemos parcerias com 
bancos de alimentos locais e buscamos 
meios alternativos para descartar os 
resíduos orgânicos. Continuamos a 
adaptar ativamente nossos processos 
para garantir que os resíduos sejam 
reduzidos, reutilizados ou reciclados.

Redução do Consumo de 
Combustível
Estamos comprometidos em reduzir 
o uso de combustíveis fósseis, 
otimizando nossas redes de distribuição 
e a roteirizção eficiente. Utilizando 
softwares avançados de roteirização, 
garantimos rotas mais eficientes e 
carregamos nossos caminhões até a 
capacidade máxima. Também utilizamos 
diversos combustíveis alternativos para 
alimentar nossas frotas. O biodiesel 
é a opção mais usada. Também 
estamos testando veículos híbridos 
e elétricos na Europa, e movidos a 
gás natural liquefeito (GNL) nos EUA, 
além de continuarmos a nos associar 
com líderes do setor para trazer novas 
tecnologias para o mercado.Zero  Res íduo p a ra  Aterros

Treinamento
de

colaboradores

Otimização
da Rota

Telemetria

Combustíveis
Alternativos

Parceria com
Fornecedores

de Energia
 Identificação

de fluxo de
resíduos

orgânicos

Reciclagem

Conservação
de água

Unidades 
Eficientes ‘Plano

de 10 Pontos’

Iluminação
Eficiente

(LED) 
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Treinamento de 
colaboradores
Entendemos como o comportamento 
e os hábitos de nossos colaboradores 
afetam nosso consumo de combustível 
e o uso de energia. Por isso, 
educamos nossas pessoas sobre o 
que elas podem fazer para reduzir 
nosso impacto no meio ambiente.
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Nosso Planeta
Ajudando nossos clientes a atingir Zero Resíduo para Aterros 

Apoiamos ativamente a meta de nossos clientes de atingir Zero Resíduo para Aterros e nos esforçamos 
para reduzir nossa pegada global de carbono – é a coisa certa a fazer pelo meio ambiente e pelas 
comunidades nas quais atuamos.

No Reino Unido nosso  programa de logística 
reversa coleta vários tipos de resíduos dos 
restaurantes, incluindo óleo de cozinha usado, 
gordura residual e papelão, além de restos de 
alimentos.   

Logística Reversa na França
Em 2017 a Martin Brower França introduziu o LOGRE, 
um ciclo de logística reversa para coletar, transportar 
e converter resíduos de alimentos em BioCNG, 
que é então usado para alimentar nossos veículos 
de distribuição. A solução LOGRE oferece suporte 
aos restaurantes de nossos clientes, garantindo 
sua conformidade com a legislação de gestão de 
resíduos, além de reduzir a pegada de carbono. 

1: Os resíduos de 
alimento são coletados 
nas cozinhas dos 
restaurantes e depois 
transformados em    
uma “sopa.”

2:  “sopa” é bombeada para um tanque 
localizado sob nosso veículo e 
transportada para uma fábrica de digestão 
anaeróbica, onde será convertida em gás 
natural comprimido (CNG).

3: O BioCNG é injetado na rede 
local de distribuição de gás, 
apoiando a comunidade local e 
abastecendo os veículos.

4: O caminhão LOGRE retorna ao centro de 
distribuição para carregar novas entregas.

5: O combustível BioCNG alimenta o veículo Martin 
Brower que entrega aos restaurantes de nossos 
clientes.

A Martin Brower França uniu-se a três fornecedores-chave para criar a solução customizada LOGRE: 
Carrier Transicold, uma solução de alta tecnologia em aquecimento, ar condicionado e refrigeração; Fraikin, uma das maiores 
empresas de frotas de veículos comerciais da Europa e Chéreau, uma companhia inovadora de refrigeração de veículos. 
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Utilizando combustíveis alternativos em nossa frota
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Nosso Planeta

As emissões de nossa frota geram a maior parte de nossa pegada de carbono. Para reduzir nosso 
impacto no meio ambiente, utilizamos uma abordagem colaborativa e abrangente do setor para 
desenvolver soluções inovadoras de conversão de resíduos em biodiesel.

O biodiesel é um combustível renovável, produzido internamente, que pode ser fabricado a partir 
de óleos vegetais, gorduras animais ou gordura de restaurante reciclada para uso em veículos a 
diesel. As propriedades físicas do biodiesel são semelhantes às do diesel de petróleo, porém é 
uma alternativa mais limpa.

Nosso negócio no Reino Unido, nos Emirados Árabes Unidos, na França, na Austrália e em 
Cingapura fizeram parcerias com fornecedores locais para desenvolver soluções sob medida 
de coleta do óleo de cozinha usado (UCO) e outros resíduos alimentares dos restaurantes que 
atendemos e convertê–los em biodiesel, para alimentar nossa frota e reduzir a dependência por 
combustíveis fósseis. 

O gás natural renovável é até 70% 
mais limpo que a gasolina e o diesel, 
tornando-o uma escolha inteligente para as 
frotas de veículos a gás natural, incluindo 
caminhões pesados

Gás Natural Líquido Renovável (GNLR) 
Em 2017, a Martin Brower EUA em parceria com 
a Clean Energy, pioneiros e especialistas em 
transporte de gás natural, desenvolveu uma solução 
para reduzir a emissão de carbono da nossa frota de 
veículos. Foi fundamental selecionar a localização 
certa para tirar proveito da estrutura atual e para 
tornar o projeto economicamente viável. 

A equipe dos EUA solicitou subsídios para financiar 
o investimento necessário em equipamentos, bem 
como uma reorganização da área de manutenção 
local para manter a frota de GNL. Hoje, nosso centro 
de distribuição de Dallas converteu 20 veículos para 
gás natural líquido renovável. 

25%
da nossa frota 

global roda com 
combustível 
alternativo 



19

Nossos Parceiros

A equipe de 
liderança global 
da Martin Brower 
mantém um parceria 
com a GoodOps, uma consultoria 
especializada na transformação 
estratégica de cadeias globais 
de abastecimento, para aprimorar 
nosso programa de inovação. 
Trabalhando juntos, estamos 
identificando e colaborando com 
parceiros de tecnologia de ponta 
nessa jornada para criar uma cadeia 
de abastecimento inteligente, 
automatizada e sustentável para 
o futuro. Em 2017, co-organizamos 
eventos exclusivos e falamos no 
Simpósio de Veículos Automatizados 
em São Francisco, Califórnia.

Com foco na segurança alimentar 
e qualidade, nossa equipe britânica 
estabeleceu uma parceria com a Gray 
& Adams, fabricante líder de veículos 
personalizados, para criar uma solução de 
ponta para otimizar o movimento de ar frio 
que permite a redução da temperatura do 
veículo durante o transporte e entregas. 

Nosso negócio nos EUA firmou parceria com 
a Thermo King, líder mundial em sistemas 
de controle de temperatura de transporte, 
para integrar nossa nova solução de 
monitoramento contínuo de temperatura, 
otimizando a eficácia no monitoramento 
em tempo real da cadeia do frio durante as 
entregas.

Na Corea temos uma parceria com a 
Bizmeka, empresa de gerenciamento de 
documentos eletrônicos, para implementar 
um sistema de fluxo de trabalho eletrônico 
que simplifica o gerenciamento de 
documentos e a aprovação de recursos, 
permitindo respostas rápidas através de 
aplicativos móveis e para PC. 

O Canadá juntou-se à Waltco, projetista 
líder de plataformas hidráulicas, e à Purkeys 
Charging Systems para construir uma 
plataforma mais eficiente para uso em 
qualquer clima. A equipe projetou uma nova 
especificação de plataforma elevatória que 
agora tem desempenho consistente durante 
todo o ano, especialmente durante períodos 
mais frios.

Nossas unidades no Reino Unido trabalharam 
junto ao fornecedor de locação de veículos, 
a Centurion Truck Rental, que contratou a 
Mercedes-Benz para garantir a conformidade 
com os novos padrões de emissão Euro 
6, permitindo que os veículos da frota 
continuassem a operar com biodiesel, 
apoiando assim o progresso rumo às metas 
de redução de emissão de carbono. 

Na Austrália a MB associou-se à Blue Star 
Global Logistics para tratar de problemas de 
capacidade durante horários de pico. Em 
conjunto, desenvolveram uma solução de 
otimização de rede para acomodar picos de 
volume, sem a necessidade de investimento 
em instalações extras de armazenamento. 

Nossa equipe do Reino Unido trabalhou com 
a FRIGOBLOCK, fabricante líder de máquinas 
de transporte resfriado, para desenvolver 
uma tomada de potência hidráulica 
alternativa (PTO) compatível com os motores 
de nossos caminhões, capaz de alimentar o 
sistema de refrigeração sem combustíveis 
fósseis que utilizamos na cadeia do frio 
durante as entregas.

Tralhando juntos para entregar soluções inovadoras & sustentáveis



Melhorando a vida daqueles que nos cercam
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350,000  
toneladas doadas 

para bancos de 
alimentos

3000 crianças
participaram de

atividades de
segurança viária

5300
HORAS DE

VOLUNTARIADO

Nossas Comunidades

Fazemos parcerias com universidades para 
oferecer oportunidades de treinamento e 
desenvolvimento para nossos colaboradores. 
Temos o compromisso de educar a  comunidade, 
especificamente as crianças, por meio de 
programas e atividades de conscientização sobre 
segurança viária.

Colaboramos com agências governamentais          
e consultores para acompanhar as legislações       
e os requisitos de conformidade locias,      
incluindo práticas e soluções ambientais do     
setor de logística. 

 

Parcerias Comunitárias
Reconhecemos a importância de encorajar e apoiar 
nossos colaboradores no relacionamento com as 
comunidades locais para garantir que ofereçamos o 
suporte, a experiência e os recursos que vão fazer 
a diferença.

Temos orgulho do entusiasmo e dos esforços de 
nossas pessoas em apoiar suas comunidades locais 
por meio de patrocínio, arrecadação de fundos e 
também, voluntariado – desde a organização de 
campanhas de alimentação, roupas e brinquedos 
até a conscientização das comunidades sobre o 
tópico da segurança.

700
VOLUNTÁRIOS
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Nossas Comunidades
Oferecendo apoio a quem precisa

Ajuda em Desastres
Quando um desastre acontece, nosso pessoal 
responde! Fazemos parceria com agências de 
ajuda local para entender suas necessidades 
e como podemos ajudar nos esforços de 
recuperação. Estamos orgulhosos de nossos 
colaboradores em todo o mundo, que vão além do 
cumprimento do dever de apoiar as comunidades 
diante das adversidades.

2017 foi um ano sem precedentes em desastres 
naturais, incluindo um terremoto na Nova Zelândia, 
um ciclone na Austrália, incêndios florestais nos 
EUA e três furacões que afetaram vários de nossos 
centros de distribuição.

Depois do furacão devastador em Porto Rico, 
oferecemos apoio financeiro, acomodação 
temporária e suprimentos para nossos 
colaboradores afetados pela tempestade. Apesar 
da gravidade desses eventos, os colaboradores 
da Martin Brower continuaram a atender nossos 
clientes, permitindo que estes mantivessem 
apoiando as comunidades afetadas. A MB ainda 
se uniu à Agência Federal de Gerenciamento 
de Emergências (FEMA) do Departamento de 
Segurança Interna dos EUA, oferecendo apoio 
logístico para distribuir alimentos e outros itens aos 
atingidos pelo furacão. 

21
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Nossas Comunidades
Apoiando com orgulho o Instituto Ronald McDonald®

Estamos orgulhosos em ser 
um apoiador oficial do Instituto 
Ronald McDonald (IRM) – uma 
organização independente 
sem fins lucrativos que fornece 
apoio a crianças seriamente 
doentes e a suas famílias 
quando elas mais precisam. As 
casas do IRM estão localizadas 
perto das principais instalações 

médicas e servem como uma “casa longe de 
casa”, permitindo que as famílias fiquem juntas e 
permaneçam perto de onde seu filho doente está 
recebendo tratamento. Todos os anos, o trabalho 
da iRM afeta a vida de mais de 7 milhões de 
crianças em todo o mundo.

Nosso pessoal apóia suas casas locais do IRM e as 
famílias que ali se hospedam através de uma ampla 
gama de atividades para angariar fundos.

22

Regata de Vela  
Caça ao Tesouro 
Corrida para as Crianças 
Refeição para as Famílias 
Eventos de Gala
Eventos de Golf
Arrecadação de Brinquedos 
Desafio de Ski 

Em 2017
as doações 
totalizaram  

USD1.1 
milhões

10% dos nossos líderes atuam nos 
comitês e diretorias do IRM. Nós 
apoiamos 135 IRM em 15 países. 



2323

Olhando para o Futuro
Áreas de foco em 2018

Engajando nossos 
colaboradores
• Buscar o zero acidente

• Manter o comportamento ético 
como base de nossa cultura

• Desenvolver nossa estratégia de 
longo prazo para garantir uma 
força de trabalho ágil

• Continuar a engajar nossas 
pessoas através de projetos   
MB OpEx

• Maximizar a implementação 
das melhores práticas globais 
através do Conselho Martin 
Brower de Soluções para a 
Cadeia de Abastecimento 
(MBSC2)

• Lançar uma unidade mobile 
de treinamento e uma equipe 
de treinamento para a Reyes 
Academy nos EUA e no Canadá

• Incorporar as competências de 
liderança aprimoradas em nossa 
cultura

Facilitando a gestão de 
ótimos restaurantes
• Expandir o portal de clientes 

MBSync para os EUA, Canadá     
e Austrália

• Portal piloto de fornecedores 
MBSync4S

• Implantar a solução ROP 
(Proposta de Pedido de 
Restaurante) no Canadá e na 
Austrália

• Otimizar e padronizar 
globalmente nossa tecnologia de 
rastreamento

• Modernizar a experiência de 
entrega através da expansão do 
programa Assistente Pessoal de 
Entrega – Driver PDA

• Desenvolver uma estratégia 
global e ferramentas 
padronizadas para frete de 
entrada

• Fornecer uma solução de 
dashboard de análise de 
dados para nossos clientes e 
fornecedores

Reduzindo nossa pegada
• Reduzir ainda mais a pegada de 

carbono de nossas rotas para 
atingir a meta de 31% de redução 
até 2030

• Continuar a reduzir o consumo 
de energia de acordo com os 
Planos de 10 Pontos dos CDs.

• Alcançar o Zero Resíduo para 
Aterros em todos os nossos 
centros de distribuição

• Maximizar o Sistema de Gestão 
ISO 14001 em todas as unidades 
do mundo

• Projetar novas instalações com 
soluções ambientais de última 
geração

Criando nosso futuro
• Expandir nossa solução global 

de monitoramento contínuo de 
temperatura (CTM) veroFresh™

• Colaborar com fornecedores 
para desenvolver, em conjunto, 
soluções inovadoras de 
logística e para a  cadeia de 
abastecimento

• Continuar a desenvolver 
relacionamentos externos para 
definir a visão para tecnologias 
avançadas nos ecossistemas 
dos clientes

• Pilotar um teste de pelotão e um 
teste de veículo autônomo L4 
nos EUA.

• Investir em uma "casa modelo de 
automação" no Reino Unido

Apoiando nossas comunidades
• Otimizar nossas doações ao 

IRM e as oportunidades de 
voluntariado

• Oferecer oportunidades locais 
de voluntariado em nossos 
centros de distribuição e 
escritórios

• Testar nossos planos de 
contingência / gerenciamento de 
crises anualmente para garantir 
a prontidão

Nossas Pessoas Nossos Serviços Nosso Planeta Nossos Parceiros Nossas Comunidades


