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Nossa base ética impulsiona o excelente valor e serviço que oferecemos aos nossos clientes diariamente. A seguir, 
uma amostra das realizações descritas neste relatório que refletem nossas ações conjuntas para a melhoria de nosso 
Pessoas, Serviços, Planeta, Parceiros e Comunidades.

Conquistas de 2018

Nosso passado, nosso futuro
Bem-vindo ao Relatório de Responsabilidade Social 
Corporativa Global (CSR) da Martin Brower 2018

PESSOAS SERVIÇOS PLANETA PARCEIROS COMUNIDADE

Reconhecido como 
um empregador de 

destaque em 

mercados líderes

4 6de 
cada

20
Centros de 
Distribuição

ZERO
acidentes

20%
De redução  de 

pegada de carbono 
desde 2015

3.000
horas de voluntariado

39%
redução da pegada de 

carbono até 2030

ZERO
acidentes até 2030

ZERO
resíduos para 

aterros até 2025

89%
De resíduos 

reciclados

LANÇAMENTO
do Programa Global de 
Gestão de Qualidade e 

Segurança
dos Alimentos

Revelando todo o nosso 
potencial

SALTO DE 
VISÃO

18.000
restaurantes em 

tempo real no MBSync

Teste piloto de agrupa-
mento mostra

10%
de melhoria em km/litro

US$1.2M
total de doações 

em 2018

NOSSOS

maiores
COMPROMISSOS

Metas futuras
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Nossa missão
A Reyes Food Group 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 parte 
da família de empresas Reyes 
Holdings, ao lado do Reyes 
Beverage Group, da 
Reinhart Foodservice,
Great Lakes Coca-Cola Bottling 
e Reyes Coca-Cola Bottling.

25.000
RESTAURANTES

250 MILHÕES DE
QUILÔMETROS

733 MILHÕES 
DE CAIXAS

11.000 
COLABORADORES

74
CENTROS DE 

DISTRIBUIÇÃO



CAPACIDADE PARA 
MUDANÇA

Valorizamos a flexibilidade, a 
inovação, a 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. 

Nossos 
Valores
CARES
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Nossa reputação é 
construída sobre um 
conjunto compartilhado 
de valores 
entremeados em nossa 
cultura. Na Martin 
Brower, agir de forma 
ética, com integridade 
e forte senso de 
responsabilidade 

social, guia a maneira com que fazemos 
negócios diariamente - com nossos clientes, 
fornecedores, equipe e comunidade. 
Comunicamos esse compromisso com 
diretrizes que estabelecem os mais 
altos padrões de comportamento ético e 
garantem que todos os membros de nossa 
equipe saibam, entendam e o adotem de 
forma infalível.

Diretrizes para Conduta 
nos Negócios e 
Certificação de Ética
Nossas melhores práticas éticas não 
são apenas seguidas diariamente, 
mas revisadas e renovadas a cada 
ano com todos os colaboradores 
da Martin Brower em todo o mundo. 
Como parte de nosso processo 
de Certificação de Ética, os 
Membros da Equipe recebem uma 
atualização anual dos exigentes 
padrões éticos da Martin Brower, 
tendo a oportunidade de divulgar 
qualquer irregularidade que tenham 
conhecimento e são solicitados 
a reafirmar seu compromisso 
individual das Diretrizes de Conduta 
nos Negócios.

Política de Governança 
da Informação

O cuidadoso gerenciamento 
de informações sensíveis é 
essencial para proteger a 
reputação de nossos clientes, 
fornecedores e nossa própria 
empresa. Garantimos que todos 
os 11.000 membros da equipe 
Martin Brower estejam totalmente 
cientes das expectativas da 
empresa, fornecendo orientações 
para zelar por essas informações 
confidenciais e impedir a 
divulgação acidental ou não 
autorizada.

Educação e treinamento
De anticorrupção ou anti-assédio a 
treinamentos no local de trabalho, 
estamos comprometidos em 
criar um ambiente de trabalho 
excepcional e profissional em 
todas as nossas instalações em 
todo o mundo. 

Fazendo o que é certo, todos os dias. A ética está no centro dos nossos valores

Nosso compromisso ético

Linha direta de ética: Todos 

os membros da nossa equipe 

no mundo podem levantar 

quaisquer preocupações pela 

Linha de Ética confidencial, 

assegurada por estarem 

completamente protegidos com 

uma política de não retaliação.
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Crescendo nossa marca: Facilitar a gestão de excelentes restaurantes

Nosso alcance global

“Nossa aquisição estratégica de nove centros de distribuição em 2018 está gerando 
novas sinergias, eficiências e inovações em todo o nosso negócio nos EUA”.

– Bob McGonigle, CEO

Estados Unidos
6.100 Funcionários
13.550 Restaurantes

América Latina
961 Funcionários
5.053 Restaurantes

Europa
2.212 Funcionários 
3.235 Restaurantes

Oriente Médio
183 Funcionários 
340 Restaurantes

Coreia e Sudeste Asiático
381 Funcionários 
825 Restaurantes

Austrália / Nova Zelândia
565 Funcionários
1.155 Restaurantes

Boas vindas aos 1.700 novos 
membros para a família 
Martin Brower em 2018

Em um ano de crescimento, 
a Martin Brower adquiriu 
nove centros de distribuição 
nos EUA e recebeu 1.700 
novos membros de equipe 
em nossos negócios. Os 
CD’s - localizados no Arizona, 
Califórnia, Illinois, Missouri, 
Carolina do Norte, Carolina 
do Sul, Oregon, Washington 
e Wisconsin - atendem 
aproximadamente 3.900 
restaurantes do McDonald's e 
da rede Chipotle.

Sede Regional

Centros de Distribuição

Canadá
975 Funcionários 
1.476 Restaurantes



Em 2018
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Nossas Pessoas
Motivando e desenvolvendo nossas pessoas

Nossa cultura de excelência e melhoria contínua começa com as nossas pessoas. Equipamos e motivamos 
nossas equipes com ferramentas exclusivas e treinamento intensivo para desenvolver soluções de longo 
prazo para o que mais importa para os nossos negócios e clientes: qualidade do produto, serviço confiável, 
economia de custos, engajamento e segurança no local de trabalho. Programas globais, como o Martin 
Brower Operational Excellence (MB OpEx), são fundamentais para o nosso compromisso.

•  16% de nossa equipe global 
participou de projetos MB OpEx 

•  20% dos certificados MB OpEx 
receberam promoção 

•  1.100 melhorias de segurança foram 
implementadas em nosso negócio

•  US$ 8 milhões alcançados como 
economia em custos

A Excelência
Começa de Dentro
A dedicação à melhoria contínua é exemplificada pelo nosso 
Gerentes do Centro de Distribuição, todos os quais obtêm 
certificações concluindo o programa MB OpEx. Baseado 
na globalmente respeitada metodologia Lean Six Sigma 
DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar), MB OpEx 
oferece um exigente curso de formação, permitindo aos 
participantes se certificarem como yellow, green ou black 
belts.  Nossos líderes usam análise de dados para identificar 
a causa raiz de um problema e efetivamente resolver os 
projetos de melhoria de segurança, custo e serviço em suas 
respectivas instalações, enquanto envolvem seus membros 
da equipe de linha de frente nas iniciativas.

Ganhar a certificação Six 
Sigma me ensinou uma 
inestimável habilidade 

para resolver problemas e 
estratégias que aplicarei ao 

longo da minha carreira.

“

”– SO Lee 
MB OpEx Blackbelt
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Nossas Pessoas
Esforçando-se por zero acidentes

Zero é possível!
Proteger nossas pessoas, nossos clientes e nossas comunidades é primordial. Alcançar o mais alto nível de segurança em 
cada um dos 19 países em que operamos é mais que um objetivo; é uma obsessão. Mesmo um acidente é inaceitável e 
nosso programa de segurança em toda a empresa visa a única meta que importa: "zero é possível".

Priorizando a segurança em todo o mundo
Em junho, realizamos nossa primeira Semana 
Global de Segurança para garantir que o tema seja 
reconhecido por todos como a prioridade única 
e mais importante da nossa organização. Nossos 
líderes ressaltaram seu compromisso inabalável com 
a saúde e a segurança da Martin Brower com um 
programa significativo que incluiu:

• Uma mensagem de segurança de nossos 
proprietários, Chris e Jude Reyes

• Uma carta de compromisso de segurança de cada 
líder da Martin Brower às respectivas equipes

• Compartilhar nossas melhores práticas globais de 
segurança

• Reforçar a conscientização contínua de nossas 
equipes sobre a importância da segurança através 
de um conjunto de tópicos mensais de segurança, 
pontos de discussão essenciais e campanha com 
cartazes de apoio

20 
instalações
 alcançaram
 ZERO lesões 

em 2018

Equipe MB OpEx da França reformula o fluxo de armazém para reduzir o risco de acidentes

Em 2018, nossos centros de distribuição (CDs) na França testaram seu treinamento MB OpEx com o 
objetivo de reduzir significativamente o risco de acidentes em seus armazéns. A equipe rapidamente 
identificou a causa: muitas atividades essenciais ocorrendo simultaneamente nos corredores de 
armazéns - isso desencadeou um planejamento criativo e altamente eficaz do fluxo de atividades, 
permitindo que a equipe atingisse todas as metas ambiciosas: menos congestionamentos, um ambiente 
de trabalho mais seguro e redução do absenteísmo.
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Nossas Pessoas
Liderando a partir da linha de frente

Estudiosos na estrada: a 
academia móvel da Reyes 

Reconhecendo que não há substituto para o 
rigoroso treinamento presencial oferecido em 
nossa renomada Academia Reyes, em 2018, nós 
equipamos completamente uma unidade móvel 
e a levamos para a Costa Oeste dos EUA para 
educar nossas equipes. Engenhosa e econômica, 
a Reyes Academy móvel oferece treinadores 
dedicados que fazem parceria com centros de 
distribuição locais para oferecer um currículo 
abrangente aos nossos motoristas e membros da 
equipe de estoque.

465
Motoristas norte-

americanos treinados na 
Academia Reyes 

em 2018

A liderança excepcional floresce em um ambiente de crescimento e aprendizado. Nossos supervisores 
têm oportunidades para desenvolver as habilidades vitais para seu sucesso. O programa de 
desenvolvimento de liderança da Martin Brower oferece aos nossos líderes, as ferramentas necessárias 
para motivar, comunicar e engajar efetivamente suas equipes. Nossa formação exclusiva é projetada 
para construir uma cultura de responsabilidade, desenvolvendo capacidades essenciais de liderança.

Habilidades de Coaching

Comunicação Convincente

Gerenciamento de Desempenho

Mudança de Execução

• Conformidade legislativa

• Segurança na entrega

• Habilidades de condução

• Proficiência do equipamento

• Profissionalismo
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Nossas Pessoas
Reconhecendo nossa cultura no local de trabalho

Reyes Holdings EUA Brasil

Reino  
Unido França Coreia

Forbes 2018
Os melhores grandes 
empregadores da 
América

Os melhores 
empregadores para 
mulheres 

Melhores e mais 
brilhantes empresas 
de 2018

Ótimo lugar para   
trabalhar 
GPTW 2018   

   Melhores Empresas  
   para Trabalhar
   Revista VOCE S/A

Investidores em Pessoas (IIP)

Ouro (Sede)

Prata (Centros de Distribuição)

Prêmio Top 
Employer 2018

ChooseMyCompany

As melhores práticas para 
o emprego: Safety Korea 
Agência de Segurança e Saúde 
Ocupacional

79% 
De engajamento 
de funcionários 

globalmente
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Nossos Serviços
Proteger as marcas dos nossos clientes

Restaurantes têm que zelar por 
sua reputação de marca em cada 
uma das transações que realizam, 
prometendo que a comida 
servida atenderá ou excederá 
as expectativas de qualidade do 
cliente.
Como líder global em gerenciamento de supply 
chain de restaurantes, assumimos nosso papel 
de atender a essas expectativas pessoalmente. 
Fazemos uso inteligente de várias tecnologias, 
incluindo poderosas ferramentas analíticas, 
ricas em dados e sofisticados sistemas de 
monitoramento e rastreamento de temperatura, 
tudo para nos apoiar na proteção das marcas 
confiadas a nós. 

Líder mundial em segurança alimentar e sistema de gestão de qualidade
Para fornecer os mais altos níveis de transparência, conformidade e visibilidade do produto em toda a cadeia 
de supply chain - desde o fornecedor até o estoque do restaurante - lançamos um Programa Global de Gestão 
de Qualidade e Segurança dos Alimentos com foco em três componentes principais: gerenciamento de cadeia 
de frio, dados e análises de qualidade e Sistema de Gestão da Qualidade (QMS).

SE
G

U
RI

DAD ALIMENTARIA & CALID
A

D

G
O

LD STANDARD
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Nossos Serviços
Proteger as marcas dos nossos clientes

Dados de Qualidade e Análise
A padronização dos códigos de razão de 
qualidade e KPIs de fornecedores e instalações 
de distribuição em todo o mundo está nos 
permitindo transformar dados em informações 
úteis e acionáveis. Martin Brower fez um progresso 
significativo em 2018, padronizando os códigos 
de razão em todas as nossas instalações em todo 
o mundo, contribuindo para o nosso objetivo de 
fornecer dados de qualidade que possam acionar 
ações corretivas quando necessário.

Gestão da Cadeia do Frio
A visibilidade completa e um registro rastreável 
de todos os produtos ligados a restaurantes 
são garantidos desde as docas até a entrega ao 
restaurante via:

 • Monitoramento contínuo de temperatura para 
rastrear automaticamente cada produto desde o 
recebimento até o envio e garantir a integridade 
de uma cadeia de frio ininterrupta  

 • Auditorias externas rigorosas e continuamente 
realizadas ao longo do ano  

 • Programas abrangentes para garantir 
Segurança de Armazéns e Transportes 

Sistema de Gestão da Qualidade 
(QMS)
Em 2018, nosso QMS automatizado foi 
reconfigurado e totalmente digitalizado. Os 
recursos aprimorados da plataforma digital 
promovem eficiências substancialmente maiores, 
permitindo que tarefas, dados e análises do 
QMS se tornem facilmente acessíveis como 
parte de nosso "conjunto de dados" global. 
Estamos aproveitando ao máximo os recursos 
desse valioso novo recurso para criar painéis de 
inteligência de negócios que antecipam e relatam 
eventos relacionados à qualidade.

12

Sistema Global de Gestão de Qualidade e Segurança dos Alimentos



Nossos Serviços
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Entregando comida com segurança

 

Monitoramento Contínuo de Temperatura (CTM)
Através de nossa parceria estratégica com a Lettuce Box, líder internacional em tecnologia 
de simulação de temperatura do produto, incorporamos o sistema pioneiro veroFresh™ 
em nossas operações, ajudando a garantir que as marcas de nossos clientes sejam 
cuidadosamente protegidas em todas as etapas da entrega. Usando cálculos algorítmicos 
complexos para atingir a temperatura ideal, nossa tecnologia CTM fornece alertas 
e monitoramento em tempo real durante todo o processo de entrega. A tecnologia 
veroFresh™ está atualmente disponível nos EUA, Reino Unido, Canadá e Coréia.

Monitoramento de temperatura de alta 
tecnologia em toda a cadeia de suprimentos:
O software especializado utiliza a temperatura do ar e a converte em uma 
temperatura do produto simulada, altamente precisa e personalizada, fornecendo 
todas as informações em tempo real, incluindo:

• Telemática e interface veroFresh™

• Funcionalidade GPS que permite visibilidade do status em tempo real para 
motoristas e centros de distribuição

• Localização do veículo e rastreamento da temperatura da rota usando geo-fencing  

• Alertas de temperatura para o motorista via PDA ou smartphone  

• A interface PDA ou smartphone permite a aceitação eletrônica de temperatura de 
nossos clientes (quando disponível)

13



Nossos Serviços
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Facilitar a gestão de excelentes restaurantes

Com sistemas tecnologicamente avançados que potencializam a colaboração entre centros de distribuição, 
fornecedores e restaurantes, a Martin Brower está transformando a experiência dos nossos clientes. Toda 
inovação é projetada para dar suporte total e liberá-los para se concentrar no que mais importa - seus clientes.

Portal dos Restaurantes

Nosso portal conecta os restaurantes com os 
nossos Centros de Distribuição, proporcionando-
lhes uma visão abrangente de seus pedidos a 
qualquer momento, de qualquer lugar.

Com acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
via PC, tablet ou smartphone, é possível agilizar os 
pedidos e planejar eficientemente com os dados 
essenciais e recursos que incluem:

• Revisão e histórico de propostas de 
pedidos

• Entrega e calendário promocional

• Acompanhamento de preço e entrega em 
tempo real

18.000  
Restaurantes 

estão em tempo
 real no 
MBSync

É muito mais fácil fazer 
um pedido e mais fácil 

encontrar itens que 
você está procurando

– Gerente de  
 restaurante

“
”

Eu amo! É ótimo 
ter tudo em um 

só lugar!
– Gerente de
 restaurante

“
”



Portal do Restaurante (ROP) 
para prever as necessidades de 
embalagens e alimentos de um 

restaurante com grande precisão 
para gerar a proposta do pedido.

MBSync para Restaurantes  
para simplificar um processo 
de comunicação bidirecional 

entre os restaurantes e a 
Martin Brower.

Tecnologia CRM para simplificar as 
interações e os dados do cliente, 

garantindo que as consultas sejam 
canalizadas para a equipe certa 

para respostas rápidas e eficientes.

MBSync para fornecedores

Parte da família de inovação MBSync, a plataforma 
de colaboração de fornecedores oferece dados 
personalizados, visão regional ou global da sua atividade 
com acesso a um portfólio totalmente abastecido 
de ferramentas colaborativas, tudo suportado por 
um processo de fluxo de trabalho poderoso.

Nossos fornecedores têm acesso 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, a uma ampla variedade 
de ferramentas para facilitar a comunicação 
bidirecional e a colaboração produtiva com 
recursos que incluem:  

• Gestão de qualidade Total  

• Planejamento promocional  

• Previsão de exceções e projeções 15

Facilitando a administração de ótimos restaurantes

Nossos Serviços

Este é um 
divisor de águas em termos 
de garantir que nosso nível 

de serviço seja viável 24 
horas por dia, 7 dias 

por semana.
– Sistema do
Fornecedor 

“

”
O processo de 

inspeção de qualidade
é muito mais simples 

e menos confuso.
– Sistema do  
Fornecedor

“
”

Projeto Genesys: O poder dos três!
Em 2018, a Martin Brower Canadá lançou pela 
primeira vez o Project Genesys, uma implementação 
paralela de três sistemas de supply chain 
trabalhando simultaneamente para melhorar as 
capacidades consideráveis de cada um.

1 2 3



Nosso Planeta
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Cuidando do nosso meio ambiente

Estamos comprometidos em reduzir nosso impacto 
ambiental global e nossa pegada de carbono 
operacional e logística. Práticas ambientalmente 
responsáveis são prioridades para Martin Brower e os 
clientes que atendemos. Nossas equipes vão muito 
além da simples entrega de produtos; colaboramos 
em soluções inovadoras que reduzem nosso impacto 
coletivo no planeta e aceleram nossos ambiciosos, mas 
alcançáveis, objetivos de sustentabilidade.

Operando dentro dos parâmetros do Sistema de 
Gestão Ambiental ISO 14001, nós nos esforçamos para 
conservar recursos vitais, prevenir a poluição, reduzir 
o desperdício e minimizar o risco de responsabilidade 
ambiental.

Nossos 
objetivos:
• 39% de redução de nossa pegada 

de carbono até 2030
• Zero resíduos em aterros até 2030

• 89% de nossos resíduos não estão 
sendo despejados em aterros sanitários

• 20% de redução de nossa pegada de 
carbono nos últimos 4 anos

• 98% de nossos CDs são totalmente  
certificados pela ISO 14001

• 50% da nossa frota global funciona com 
o uso de combustível alternativo

Nossas 
conquistas:
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Modelo para mudança: Nossas 10 principais práticas ambientais

Nosso Planeta

Conservação de Energia
Mudanças reais requerem planejamento e 
diligência cuidadosas: nossa 'Estratégia de 
melhoria de 10 pontos', implementada em 
todas as instalações da Martin Brower, fornece 
um roteiro para nossas equipes seguirem, 
impulsionando melhorias contínuas na 
eficiência energética e sustentabilidade de 
nossos serviços – da entrega dos produtos 
do nosso armazém até os restaurantes que 
servimos. Também adotamos estratégias-chave 
de conservação de água, incluindo reciclagem, 
reutilização e coleta de água da chuva.

Reduzindo o Consumo de 
Combustível
Estamos comprometidos em reduzir nossa pegada de 
carbono de logística por meio de inovações líderes 
do setor, que incluem:

• Software de roteirização avançado para nos 
guiar em direção às rotas mais eficientes com 
capacidade máxima de reboque

• Telemática para monitorar e melhorar a eficiência 
de combustível, a utilização de veículos e 
impulsionar o desempenho do motorista  

• Combustíveis mais limpos, renováveis e 
alternativos - além de usar biodiesel em nossas 
frotas, estamos dirigindo com Gás Natural Líquido 
(GNL). Os EUA estão testando 20 tratores de GNL. 
As emissões de óxido nítrico (NOx) desta frota 
foram reduzidas em 40-50%, proporcionando uma 
redução significativa dos gases de efeito estufa.

Z
e r o  r e s í d u o  e m  a t e r r o

Educação
Interna

Otimização 
de rota

Telemática

Combustíveis
alternativos

Parceria com 
fornecedores 

de energia
Identificação 

Orgânica
Correntes 

de Resíduos

Reciclagem

Conservação
de Água

Instalações 
Eficientes
‘10 planos 
pontuais’

Iluminação
Eficiente

(LED)

C
o

n
se

rv
aç

ão  d
e  energ ia Reduzindo o C
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m

o
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e
 C

o
m

b
u

stível
No centro
Reconhecemos o impacto que a mudança 
de nossos comportamentos e hábitos 
individuais e coletivos pode ter no progresso 
da Sustentabilidade. Na Martin Brower, 
incentivamos ativamente todos os membros 
da equipe a assumir responsabilidade pessoal 
e profissional em suas funções diárias para 
minimizar nosso impacto ambiental. Desde 
educar nossos motoristas em práticas eficazes 
de consumo de combustível até campanhas 
de conscientização, destacando maneiras 
de reduzir o consumo e reciclar de forma 
mais eficaz. Nossas práticas ambientais são 
claramente definidas e são continuamente 
reforçadas em todos os níveis da Companhia.

Zero resíduo em aterro
Nosso objetivo de eliminar o lixo dos aterros está bem 
ao nosso alcance.  Além de reciclar todos os papéis, 
cartonados e embalagens que eram destinados a 
aterros sanitários, estamos inovando em desviar 
resíduos orgânicos e combustíveis em parceria com 
bancos de alimentos e fornecedores de energia. 
Adaptamos continuamente nossos processos para 
reduzir, reutilizar e reciclar de forma mais eficiente, 
impulsionados pelo nosso objetivo coletivo de alcançar 
zero resíduos em aterros sanitários.



100% pronto para funcionar com 
biocombustível na Malásia
Em 2018, nossa equipe malaia fez 
uma parceria com o McDonald's para 
desenvolver uma solução local para 
coletar UCO de restaurantes e convertê-
lo em biocombustível.  Nossa frota da 
Malásia agora é totalmente compatível 
para abastecer com o UCO convertido.

Reino Unido: Monitoramento 
de dados de uso de energia 
para redução de carbono
Tecnologia avançada para monitoramento 
em tempo real e relatórios de consumo de 
energia mudaram o dial em direção a um 
aumento na redução de carbono em uma 
de nossas instalações no Reino Unido. A 
instalação de telas de exibição, alimentadas 
por medidores de energia e sensores 
dentro da instalação, fornecem visibilidade 
em tempo real do uso de energia para 
apoiar a tomada de decisão informada e 
reduzir o consumo de energia.
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Nosso Planeta
Administrando um negócio mais ecológico

A Martin Brower faz parcerias com clientes para identificar e implementar continuamente as soluções mais sustentáveis 
para cada mercado e economia, ajudando a reduzir nossa pegada de carbono coletiva em todo o mundo.

Avanço em Logística Reversa

Nosso bem estabelecido programa de logística reversa, premiado pela indústria, coleta vários fluxos 
de resíduos dos restaurantes de nossos clientes no Reino Unido. Além do desperdício de alimentos, os 
resíduos caseiros como óleo de cozinha usado, graxa através de resíduos e papelão, são coletados e 
reciclados em biocombustível, produtos de papel ou energia.

Como funciona o sistema de UCO "loop fechado"...  

Durante as 
entregas, o UCO 
é coletado de 
restaurantes para 
resíduos de óleo 
alimentar 

O óleo é levado para 
o armazenamento na 
Martin Brower

Tanque 
regularmente 
coleta o óleo...

Um tanque entrega o 
biodiesel a Martin Brower

….e o levam para uma 
usina de petróleo a ser 
convertida em biodiesel

Os caminhões da 
Martin Brower 
podem se reabaster 
no local usando 
biodiesel 

Óleo de Cozinha Usado (UCO)  
Logística de Loop Fechado

Além do Reino Unido, nossos negócios na França 
e nos Emirados Árabes Unidos, na França, coletam 

óleo de cozinha usado (UCO) e outros resíduos 
alimentares dos restaurantes que servimos e os 

convertem em biodiesel para alimentar nossa frota.
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Nosso Planeta
Reduzindo nosso impacto ambiental

Reduced
750,000 km  

annually

Menos estradas percorridas

Redução de
750.000
quilômetros 
anualmente

Redução de
R$1,5bi 

anual em custos 
de entrada

Brasil: Facilitando 
a carga com cross 
docking
Uma abordagem de cross-
docking para carregamento e 
descarregamento por nossa 
equipe no Brasil alcançou uma 
prática double green de reduzir 
a distância percorrida e os 
custos. Ao carregar o produto 
de um  caminhão de entrada, 
diretamente em em um ponto 
de cross-docking, a equipe 
reduziu o custo das entregas de 
longa distância.

Canadá: Reduzindo os 
custos com eficiências de 
frete de recebimento
Em 2018, nossa equipe canadense 
trabalhou com parceiros 
dedicados para realizar um feito 
excepcionalmente eficaz: a 
implementação de uma estratégia 
ferroviária nacional para simplificar 
o movimento de produtos de 
recebimento de fornecedores para 
nossos centros de distribuição. Usando 
rastreamento de localização em tempo 
real e monitoramento de temperatura 
para cargas de entrada são gerados 
resultados double green. 

"Nossas equipes globais sempre 

olham para as oportunidades 

‘double green’ primeiro, criando 

soluções para reduzir o impacto 

em nosso ambiente e reduzindo 

nosso custo para servir."

Tupa Gomes, Presidente, LAMEA  
(América Latina, Oriente Médio e Ásia)

Realizando 
resultados double 

green
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39%  
De redução na 

pegada de 
carbono até 

2030

Cumprindo nossos compromissos
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Nosso Planeta

A Martin Brower está comprometida com uma redução de 39% 
nas emissões de carbono até 2030. Nós não assumimos esse 
compromisso à toa. Por meio de cálculos baseados em ciência, 
desenvolvemos um plano sistemático para fornecer essa redução.

1

2

3

4

5

Frota e Construção
Equipamento - evolução tecnológica

Combustível 
alternativo
Gás natural, biodiesel,
bateria operada (elétrica)

Maximizando 
Martin Brower

Frete retorno para 
coletas

Fornecimento de 
energia renovável
Comprando energia elétrica de
fazendas solares e eólicas

MB OpEx
Projetos de
sustentabilidade
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Nossos Parceiros
Explorando veículos autônomos (AV)

Martin Brower se prepara para impulsionar o futuro da cadeia de suprimentos

No banco do motorista com VA

Um dos mais excitantes - e potencialmente 
disruptivos - avanços na logística é a introdução 
de veículos autônomos (VA). Na Martin Brower, 
concentramos nossos esforços em uma exploração 
específica da automação de Nível 4 - um veículo 
autônomo que dirige de forma independente, 
detecta seu ambiente e navega sem intervenção 
humana. Durante o nosso piloto recente, um 
motorista e um segurança estavam na cabine 
para garantir um processo de validação seguro.

Agrupamento High-Tech
O conceito de agrupamento de caminhões - uma 
série de veículos próximos uns dos outros, equipados 
com tecnologia inteligente que permite comunicação 
em tempo real, intra-veículo - é uma nova inovação 
promissora que estamos explorando. Nosso piloto 
inicial revelou potenciais melhorias em segurança 
no trânsito, aumento da eficiência de combustível e 
redução das emissões de carbono. Planejamos validar 
nossas descobertas em futuros pilotos programados 
para 2019.

“Martin Brower continuará a investigar 

essa tecnologia de ponta que está 

apontando o caminho para uma 

tecnologia altamente automatizada, uma 

cadeia de suprimentos 

excepcionalmente eficiente ”.

Mark Grittner, 
Diretor de Capital, Frota e Instalações

Agrupamento

10%
MPGs 

melhorados
Direcionando uma Evolução na 
Tecnologia da Cadeia de Supply 
Chain
Juntamente com nossos parceiros líderes de 
mercado na tecnologia VA, estamos definindo um 
roteiro de melhorias mensuráveis e significativas 
em nossa jornada para um futuro totalmente 
automatizado. Em 2018, Martin Brower conduziu 
um piloto em parceria com a TuSimple, líder em 
tecnologia de veículo autônomo Nível 4. Este 
piloto de 112 milhas realizado no Arizona, EUA, 
nos permitiu explorar o potencial da tecnologia:

• Reduzindo a condução e os acidentes por 
distração

• Mitigando os efeitos de problemas de falta de 
direção

• Manutenção previsível e preventiva

• Reduzindo os custos da frota

• Melhorando a eficiência de combustível e 
melhorando a sustentabilidade
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Nossos parceiros

Ativar
• Use a frota da Martin Brower para mais cargas de 

entrada

• Distribuir as entregas ao longo do dia

• Melhore a comunicação em trânsito entre as 
partes interessadas do sistema com tecnologia 
avançada

Aprimorar
• Reconfigurar funções para eficiência máxima em 

processos de entrega

• Introduzir ferramentas dinâmicas de planejamento 
e execução

• Comece a expandir e aplicar aprendizados aos 
nossos outros mercados ao redor do mundo

Transformar
• Criar e expandir nossas soluções de cadeia de 

fornecimento digital

• Ativar o planejamento de rotas dinâmicas com mão 
de obra flexível e compromissos

• Planejamento de carga para vários clientes e 
compartilhamento de ativos com outros mercados 
ao redor do mundo

O projeto Salto de Visão:
Martin Brower fez uma parceria com a McDonald’s e a ATKearney em um estudo da rede dos EUA que visa aumentar 
a eficiência na utilização de nossos ativos de transporte. Identificamos uma importante oportunidade para reduzir 12% 
dos gastos no exterior e mais de 3% das emissões de gases com efeito de estufa em 5 áreas principais:

Aumentar a utilização de ativos ociosos em nossos centros de distribuição

Aumentar o número de backhauls para recebimento

Abordagem de múltiplos clientes para otimização de rede

Aumentar a velocidade das entregas

Alavancar totalmente as janelas de entrega, tarde e noite

1

2

3

4

5

Salto de visão:
um caminho de salto 

múltiplo para criar valor 

ao liberar todo o potencial 

de nossa cadeia de 

suprimentos

PASSO UM PASSO DOIS PASSO TRÊS

Aprimorar todo o nosso potencial de nossa cadeia de suprimentos nos EUA



Melhorando as vidas daqueles que nos rodeiam
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1.530 
 crianças 

participaram 
no ensino de

segurança 
do veículo

Nossas Comunidades

Parcerias Comunitárias
Martin Brower dedica-se a fortalecer as comunidades nas quais nossas pessoas e 
clientes trabalham, vivem e brincam. Proporcionamos oportunidades importantes 
para os Membros da Equipe fazerem a diferença servindo como embaixadores 
vibrantes, fornecendo patrocínio, angariação de fundos e apoio voluntário 
quando e onde for mais necessário.

Em 2018, nossos esforços coletivos tocaram as vidas e os meios de subsistência 
daqueles que nos rodeiam, incluindo:

• Parceria com universidades para oferecer treinamento e desenvolvimento 
aos membros da equipe e oportunidades de ensino para nossos líderes.

• Educar o público com programas e atividades de conscientização sobre 
segurança veicular para jovens.

• Colaborando com agências locais de recrutamento e consultores para garantir 
a criação de uma força de trabalho diversificada, ágil e talentosa para continuar 
construindo equipes de alto desempenho.

Segurança rodoviária à vista
A equipe britânica de treinadores e avaliadores de motorista da Martin 
Brower conduz um programa de educação voltado para crianças 
em idade escolar para oferecer uma lição poderosa em segurança 
veicular aos professores e seus alunos. Colocar os professores no 
veículo enquanto as crianças se sentam nos pontos cegos do veículo 
proporciona uma educação inesquecível no local para todos os 
participantes. Acompanhando a lição está uma bolsa da Martin Brower 
para cada jovem participante, incluindo um colete de segurança de 
alta visibilidade e mercadoria da marca da empresa.
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800
VOLUNTÁRIOS

3.000
HORAS DE 

VOLUNTARIADO
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Nossas Comunidades
Oferecendo suporte aos necessitados

Socorro em Desastres
Quando ocorre um desastre, Martin Brower responde usando todos os recursos disponíveis para ajudar as 
agências locais em seus incansáveis esforços de recuperação.

Em 2018, dois grandes furacões nos EUA impactaram nossos centros de distribuição (CDs) e os restaurantes 
que servem.  Nossas equipes trabalharam juntas para garantir que os restaurantes impactados fossem 
reabertos e totalmente abastecidos. As remessas foram reencaminhadas e atendidas por vários CDs vizinhos 
em áreas não afetadas. Enquanto isso, mais de 50 motoristas e membros da Equipe do armazém viajaram de 
longe para fornecer a assistência necessária para apoiar os CDs impactados.  

Juntos na Malásia
Durante as severas inundações na Malásia no início 
de 2018, nossos membros da equipe Martin Brower 
trabalharam com o McDonald’s e sua casa Ronald 
McDonald local para fornecer o apoio necessário durante 
o desastre. A equipe de recuperação enviou suprimentos 
vitais para socorro imediato às aldeias remotas, além de 
itens essenciais para cozinhar, para apoiar a comunidade.

E quando as águas recuaram e as escolas reabriram, Martin 
Brower orgulhava-se de fornecer às crianças mochilas 
escolares totalmente providas de materiais. 24

Estamos orgulhosos de nossos 
funcionários em todo o mundo que 
sempre vão além da adversidade, 

oferecendo apoio incondicional aos 
membros da equipe, aos clientes e às 

comunidades atendidas.

– Jim Haley 
Presidente, América do Norte

“ “
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Nossas Comunidades
Orgulhosamente apoiando a Ronald McDonald House Charities®

Como apoiador da Ronald 
McDonald House Charities® 
(RMHC), Martin Brower tem o 
orgulho de ajudar a missão 
desta excepcional organização 
sem fins lucrativos: fornecer 
uma "casa longe de casa" 
para famílias de crianças 
hospitalizadas, permitindo-
lhes permanecer juntos 

e permanecer perto de onde seu filho está 
recebendo tratamento. As casas do RMHC estão 
localizadas perto de grandes instalações médicas, 
fornecendo cuidados e recursos para as famílias 
de mais de 7 milhões de crianças anualmente. 
Os membros de equipe da Martin Brower estão 
ativamente engajados em uma ampla gama de 
atividades criativas de angariação de fundos ao 
longo do ano para apoiar casas de RMHC em suas 
comunidades ao redor do mundo.

Martin Brower ajuda a sustentar o 
trabalho extraordinário da RMHC por 
meio de atividades como:
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Refeições para as famílias
Eventos de caridade de gala
Corrida para as crianças
Campanha de brinquedos de fim de ano
Caça ao tesouro
Eventos de golfe
Eventos de vela 
Desafios de esqui

R$4.6 m
total de doações 

em 2018

10% de nossos líderes atuam em comitês 
e conselhos da RMHC. Apoiamos 135 
casas de RMHC em 15 países.
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De olho no futuro
Áreas de foco para 2019

Engajando nosso pessoal

• Esforço para zero 
acidentes

• Desenvolver nossa 
estratégia de longo prazo 
para garantir um local de 
trabalho flexível

• Expandir nosso portal de 
funcionários para todos 
os membros da equipe no 
Reino Unido, Irlanda, ANZ, 
Coréia, Brasil e Sudeste 
Asiático

Facilitando a administração 
de ótimos restaurantes

• Modernizar a experiência 
de entrega por meio da 
expansão do programa 
Assistente de Entrega 
Pessoal de Driver (PDA) nos 
EUA.

• Expandir nossa solução 
global de recebimento e 
ferramentas padronizadas

• Fornecer uma solução 
do Painel de Análise de 
Qualidade para nossos 
clientes e fornecedores

Reduzindo nossa pegada

• Reduzir ainda mais a nossa 
pegada de carbono em 
nossa jornada para atingir 
nossa meta de redução 
da pegada de carbono de 
39% até 2030

• Desenvolver roteiros 
específicos para países 
e CDs alinhados com 
nossa meta de redução de 
carbono de 39%

• Ações para Zero resíduos 
em aterros em todos 
os nossos centros de 
distribuição

Criando nosso futuro

• Parceria com nossos 
fornecedores

• Para desenvolver 
conjuntamente soluções 
inovadoras de logística e 
cadeia de suprimentos

• Continuar a desenvolver 
relacionamentos externos 
para definir a visão de 
tecnologias avançadas 
dentro das cadeias de 
suprimentos de nossos 
clientes

Apoiando nossas 
comunidades

• Alavancar nosso apoio ao 
Instituto Ronald McDonald 
em todo o mundo

• Fornecer oportunidades 
locais de voluntariado 
para nossos centros de 
distribuição e equipes da 
sede

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

Nossas Pessoas Nossos Serviços Nosso Planeta Nossos Parceiros Nossas Comunidades

Facilitar a gestão de excelentes restaurantes


