
2019 RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVO

Entregando um futuro sustentável, Hoje



2
O FUTURONOSSO PASSADO, NOSSO FUTURO SOBRE NÓS NOSSO COMPROMISSO ÉTICO NOSSAS PESSOAS NOSSO PLANETA NOSSOS PARCEIROS

Conquistas de 2019

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 nossas Pessoas, Serviços, Planeta, Parceiros e Comunidades.

Nosso Passado, Nosso Futuro
Bem-vindo ao Relatório de Responsabilidade Social                         
Corporativa Global (CSR) da Martin Brower 2019

16 165+22%

92% 675

Centros de 
distribuição  com 

ZERO ACIDENTES

Toneladas  de     
alimentos  doados

Redução da pegada
de carbono em  

nossa frota e CD’s          
desde 2015

De resíduos
reciclados

Membros apoiando 
esforços para 

recuperação em 
desastres 

Reconhecido como  
um empregador de 

destaque em

PESSOAS PLANETA PARCEIROS

5 6DE
CADA

mercados líderes

METAS FUTURAS

N
O

SSO
S MAIORES COMPROM

IS
SO

S

40%
Redução da pegada de carbono até 2030

ZERO

ZERO
Resíduos para aterros até 2025 

acidentes



Martin Brower faz parte 

da família de empresas 

Reyes Holdings, ao lado 

do Reyes Beverage 

Group, Great Lakes   

Coca-Cola  Bottling e 

Reyes Coca-Cola Bottling.

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.

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

25,000  
RESTAURANTES

162 MILHÕES DE  
QUILÔMETROS

736 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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FALANDO NISSO:  
Nossos times em todos o 
mundo têm acesso à linha 
ética, proporcionando 
liberdade para levantar 
preocupações sem medo, 
completamente protegidos 
por uma Política de Não 
Retaliação. 

Reputações são construídas ao longo do tempo: fazendo a coisa certa todos os dias. Todo membro 
da equipe Martin Brower reconhece seu compromisso de agir de forma ética, guiado pelo forte 
senso de responsabilidade social em relação a clientes, fornecedores, comunidade e entre si.

Guia de Melhores Práticas

Atender aos mais altos padrões 

de melhores práticas éticas é um 

processo contínuo e exigente na 

Martin Brower. Todos os anos, as 

Diretrizes para conduta nos Negócios 

são comunicadas, revisadas e 

renovadas com os nossos membros, 

que são essenciais para alcançar 

a Certificação de Ética da nossa 

empresa .

Gerenciando a reputação 

Nós protegemos a reputação dos 

nossos clientes e fornecedores 

de forma tão minuciosa quanto 

protegemos a nossa própria 

reputação, com gestão vigilantes 

das informações comercias 

sensíveis. Todos na Martin Brower 

são informados sobre as diretrizes 

de proteger as informações 

confidenciais e prevenir divulgações 

não autorizadas ou acidentais. 

Superando os desafios   
do local de trabalho

Martin Brower aborda assuntos 

difíceis – anti-corrupção, anti-assédio, 

violência no local de trabalho– 

com treinamentos impactantes e 

desenvolvidos para garantir um 

ambiente de trabalho acolhedor e 

profissional para todos. 

Nosso compromisso ético
Fazendo o que é certo
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11,000 74

1,900

380 420 300+

Colaboradores em 
todo o mundo

19
países

16
CD’s com zero 

acidentes

Centros de 
Distribuição 

(CDs)

Pessoas envolvidas 
em eventos Six 
Sigma ou Lean 

Six Sigma         
ou Lean

praticantes

participantes no 
treinamento de 
líderes da linha 

de frente

Promoções

Reconhecimentos como 
empregador em todo o mundo:

5

700+
Melhorias
em segurança

2019 Melhores Empresas para Trabalhar   
Você S/A  
BRASIL

The Business Awards Employer  
of Choice Winner 2019 
AUSTRALIA

Investors in People Gold Award 
REINO UNIDO

Top Employer 2020 
FRANÇA

Great Place To Work 
BRASIL

Forbes Best Employers for Women 2019 
EUA

Choose My Company 2019: 
Certified Happy Index 
FRANÇA

Nossas Pessoas
Estatísticas & Fatos
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ZERO é Possível e Necessário!
Proteger nossas pessoas, os clientes e as comunidades é primordial. Atingir o mais alto nível de segurança em cada 
um dos 19 países que atuamos é mais do que um objetivo; é uma obsessão. Até mesmo um ferimento é inaceitável e os 
programas globais que temos objetivam a única meta que importa: zero é possível. Os exemplos a seguir ilustram nosso 
foco implacável em manter nossos times seguros em todo o mundo. 

Um ano sem acidentes em 
Basingstoke
No Reino Unido, capacitar os membros 

da equipe da linha de frente para liderar 

os esforços de segurança se mostrou 

extraordinariamente eficaz na redução de 

acidentes e na promoção de um ambiente 

em que a responsabilidade pessoal fosse 

bem aceita. Até o final de 2019, a unidade de 

Basingstoke alcançou um marco de 365 dias 

sem acidentes. 

194 melhorias de segurança 
Na França, nossas equipes aproveitaram as 

oportunidades descobertas em vários eventos 

Lean Kaizen, trabalhando juntos em mais de 190 

melhorias para evitar acidentes e reduzir riscos.

Redução de acidentes em 57%
em Calgary e 16% em Vancouver
No Canadá, se acidentes acontecerem, eles contam 

com acesso 24/7 aos cuidados corretos e no momento 

certo, com o Programa de Triagem de Enfermeiros 

– que assegura atenção rápida e eficaz e diminui 

o tempo de recuperação. Ainda melhor, as duas  

unidades experimentaram uma redução significativa 

nos acidentes.

Nossas Pessoas
Reforçando nossa cultura de segurança

Reino Unido França Canadá
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16
CDs

sem acidentes
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Construir um excelente ambiente de trabalho significa envolver os colaboradores 
desde o início e oferecer muitas oportunidades de desenvolvimento pessoal 
e profissional ao longo de suas carreiras. Os programas inovadores dos EUA, 
apresentados a seguir, ilustram o sucesso de nossa abordagem.

Nossas Pessoas
Aprimorando nossa linha 
de frente

Treinamentos acontecem em todos 
Estados Unidos, com três unidades 

móveis viajando para nossas unidades e 
para entregar os treinamentos no local.

“Uma experiência reveladora 
que me tornará muito mais 

eficaz ao treinar novos 
motoristas”

– Supervisor de Transportes

“Incrível centro de treinamento 
que muda o comportamento   

dos motoristas”
– Motorista profissional

Aprendendo 
na estrada

7

Reyes Academy 
Desde que foi lançada em 2016, a Reyes 
Academy forneceu treinamento de alto 
nível para os motoristas e líderes de 
transporte baseados nos EUA. O currículo é 
rigoroso e abrangente, incluindo:
•    Habilidades para melhorar a proficiência do 

motorista
•  Instruções sobre segurança na entrega, 

conformidade com a legislação e capacidade 
operacional

•  Tecnologia de simulação avançada:  
treinamento de condução, incluindo em 
situações adversas 

• Orientação do processo padrão 
Os cursos de treinamento e certificação 
profissional incluem: 
• Formação profissional de condutores   
• Certificação de Direção Segura
• Curso de Direção Defensiva
• Certificação de Multiplicadores
• Treinamento de Liderança de Transporte 

2,580
Estudantes 

graduados em 
2019
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88
dos nossos mais talentosos

membros da equipe do 
nosso negócio nos EUA 

apresentando
suas habilidades

Em 2019, o Reyes Rodeo anual mostrava 
o talento de 88 motoristas profissionais, 
operadores de armazém e técnicos de frotas 
representando todas as unidades de negócios 
da Reyes Holdings. Ganhar os títulos não foi 
tarefa fácil, tornando as vitórias de Martin 
Brower uma verdadeira conquista:

Apresentando os melhores 
dos melhores
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Nossas Pessoas 
Reconhecendo a verdadeira experiência

“Esse é um evento incrível que 

reconhece nossos membros       

da linha de frente e mostra suas 

habilidades, profissionalismo 

e comprometimento com a 

segurança.”

– Brian Gartrell, Vice Presidente RH dos EUA

1º e 2º lugares em todas as categorias
  

Melhor pontuação geral nas categorias de    
Motoristas e Armazém
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Nosso Planeta
Estatísticas e fatos

22%

92% 97%

162 2.7

90%

Redução da nossa 
frota e  impacto 
de carbono DC 

desde 2015

De resíduos não 
destinados para 

aterros

CD’s  certificados 
com ISSO 14001

Milhões de      
milhas percorridas

Milhões de galões  
de combustível 

alternativo

Da frota capaz 
de operar com 

combustível 
alternativo

45%

134,000

De redução 
nas emissões 

de carbono por 
tonelada entregue

Toneladas de 
emissões de 

carbono evitadas 
desde 2015

Juntando Forças para promover a Sustentabilidade     
Nossos 11,000 membros ao redor do mundo se juntaram para fazer diferença durante      
a semana anual da Sustentabilidade, liderando iniciativas para beneficiar nosso planeta, 
incluído: 

Reconhecimentos 
do setor e dos 
clientes:
Em 2019 nossos esforços em sustentabilidade 
receberam reconhecimento público com 
prêmios incluindo: 

McDonald’s  América do Norte 
Supplier Scale For Good Award

Prêmio: Economia Sustentável 
Prêmio Impacto – Reino Unido  

4º Prêmio de Sustentabilidade

•  Campanha para redução de     
    energia
•  Estacionamento e Estradas  
    limpas
•  Coleta de lixo

•   Reciclagem de eletrônicos e 
resíduos de bateria.

•  Campanha de redução de  
    combustível
•  Iniciativa de carona solidária

•   Promover transporte 
alternativo incluindo trens, 
ônibus e bicicletas

9

América
de Norte

Reino Unido
& Ireland

Brasil
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Nosso Planeta
Compromisso em atingir metas com base na ciência

Cuidando do nosso meio ambiente 
Continuamos com o nosso compromisso de enfrentar os desafios das mudanças climáticas, implementando medidas 
cada vez mais poderosas. A Martin Brower tem o compromisso de atingir 40% de redução da emissão de carbono 
por tonelada até 2030 em colaboração com a iniciativa de metas baseadas na ciência, definidas pela organização 
mundial do meio ambiente. Nós procuramos alcançar essa redução através de frotas e melhorias nas instalações, 
combustíveis alternativos, energias renováveis e eficiência operacional.

40%
De redução das 
nossas emissões 
de carbono até

2030

Novas metas sustentáveis 
estão alinhadas com as ciências 

climáticas mais atualizadas.

ISO 14001
Operando dentro dos parâmetros da ISO  
14001 Sistema de Gerenciamento do Meio 
Ambiente, Martin Brower esforça-se para 
conservar recursos vitais, prevenir poluição, 
reduzir o desperdícios e minimizar o risco da 
responsabilidade ambiental.

ZERO
Resíduos destinados 

para aterros

2025
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Nosso Planeta
Projeto para mudanças nosso top 10 de práticas ambientais. 

Zero resíduos para 
aterros
Nós reciclamos papéis, papelão 
e embalagens usados em nossas 
operações. 

Temos parceria com bancos de alimentos 
para não enviar resíduos orgânicos para 
aterros e também temos fornecedores 
de energia para converter resíduos 
orgânicos em biocombustível e energia. 

Conservação de Energia 
Nosso “Estratégia de melhoria de 10 
pontos” conduz melhoria contínua em 
energia eficiente e sustentável em 
cada ponto do serviço do armazém ao 
restaurante. 

Nossa estratégia de conservação de água 
inclui coleta de água de chuva, reciclagem 
e reuso de água.

NO CENTRO DE TUDO
Todos os membros são encorajados 
a assumir responsabilidade pessoal e 
profissional para minimizar o impacto 
ambiental. Nosso foco em práticas 
sustentáveis é reforçado em cada nível 
da empresa; incluindo educação aos 
motoristas sobre o consumo eficaz 
do combustível e campanhas globais 
centralizadas na reciclagem efetiva e 
redução da utilização de energia. Redução no Consumo de 

Combustível 
Software de Roteamento Avançado:  
identifica a rota mais eficiente, enquanto 
maximiza a capacidade da carreta.

Telemática: monitora e melhora a 
eficiência do combustível e a utilização do 
veiculo, aumentando o desempenho do 
motorista.

Mais Limpo, Renovável, Alternativa de 
Combústivel: Uso de biodiesel em frotas 
do mundo todo; teste de gás natural 
renovável (GNV)

11
O FUTURONOSSO PASSADO, NOSSO FUTURO SOBRE NÓS NOSSO COMPROMISSO ÉTICO NOSSAS PESSOAS NOSSO PLANETA NOSSOS PARCEIROS

Otimização
das rotas

Conservação
de água

Telemática

Combustíveis
alternativos

Reciclagem

Parceria com
fornecedores

de energia

Conscientização
dos colaboradores

NO CENTRO



Nosso Planeta
Implementando Soluções Sustentáveis

No espírito de melhoria contínua que define a Martin Brower, os líderes são treinados para usar 
a renomada metodologia Lean Six Sigma DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) 
e Lean Kaizen, que são abordagens comprovadas para a redução de desperdício e incentivo 
à eficiência. As soluções desenvolvidas estão gerando uma segurança significativa em custo, 
serviço e melhorias ambientais em nossas instalações. 

França
Frotas de entrega 

estão usando 100% de 
biocombustível, eliminando 
o uso de mais de 100.000 
galões de diesel por ano.

Reino Unido e 
Irlanda

Operações estão usando 
100% de energia renovável.

AUMENTAR O USO 
DE COMBUSTIVEIS 
ALTERNATIVOS.
Explorando a pilotagem e o 
uso de combustível incluindo 
BioGNV, B100, B30 eLNG 
Para aumentar a nossa frota 
global.

REDUZIR O CONSUMO   
DE ENERGIA.  
Uso de energia verde 
sustentável através 
de fontes renováveis 
instalando iluminação de 
LED e nossas instalações 

REDUÇÃO DE  
QUILOMETRAGEM
Uso de tecnologia de roteamento 
avançada, cross docking para 
maximizar a capacidade das 
carretas e empregar soluções de 
transporte eficiente como trilhos, 
intermodais para a redução 
do número de caminhões nas 
estradas
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Nossos Parceiros
Estatística & Fatos

$5.6M 750+5K+
Doaram para a caridade Toneladas de doações para 

bancos de alimentos voluntários

96% 70%90% 60% 
Implementam um Sistema de 
gerenciamento de qualidade 
para promover visibilidade 
global, total transparência, 

controle e acompanhamento 
em tempo real de cada 
aspecto da qualidade e 

segurança alimentar.

Confiam em nosso de 
gerenciamento do armazém, 

para automaticamente 
rastrear os produtos desde 
o recebimento até o envio e 
todos os pontos entre eles.

Otimizam as entregas através 
do software de roteirização 
avançado para garantir que 
a quilometragem, o custo e 

a emissão de carbono sejam 
reduzidos. 

Usam a solução de software 
SaaS para monitorar e manter 
a temperatura dos produtos 

em todos os estágios do 
processo de entrega usando 

cálculos aritméticos 

Estabelecemos parceria com 
experts em tecnologia ao redor 

do mundo para customizar 
soluções que garantam as 

operações mais eficientes e 
efetivas em nossos Centros       

de Distribuição:

Estabelecemos parecerias em 
nossa comunidade local para 

oferecer assistência onde e 
quando é mais necessário. 

Desde 2015: 
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Nossos Parceiros
Protegendo os clientes que servimos

Nós somos protetores das marcas dos nossos clientes, 
protegendo a visibilidade e a transparência dos produtos 
alimentares em toda a cadeia de suprimentos. 

Automatizando qualidade em nossas operações
Em parceria com o Coruson para lançar um sistema de Gestão da Qualidade 
(QMS)  foi uma conquista chave em 2019. Fornecendo visibilidade, 
transparência, controle e acompanhamento em tempo real de todos os 
aspectos de qualidade, Segurança Alimentar, Riscos e Performance em 
auditorias da Martin Brower, QMS melhorou a proteção das marcas e o 
sistema global de compliance para os clientes. 

Conectando a cadeia de abastecimento:

MBSync para Fornecedores
A mais nova plataforma da Martin Brower, MBSync4S, lançada em 
2019, integrando com nosso Portal do Restaurante para conectar 
todas as partes da cadeia de abastecimento e oferecendo aos 
fornecedores uma série de ferramentas para:

• Gestão da Qualidade

• Planejamento promocional

• Exceções de previsão

• Atividades do armazém e distribuição

• Gestão de dados e finanças

Essencial para aumentar a transparência em toda a cadeia de 
suprimentos de nossos clientes, o MBSync4S será aprimorado 
continuamente em 2020 com base nos feedbacks dos fornecedores. 

Auditorias de 
segurança dos 
alimentos em 
andamento

100%

Pontuação 
atingida em 18 

CDs

97%

Média da 
pontuação nas 

unidades da 
Martin Brower
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Nossos Parceiros
Nutrir nossas comunidades

Resistindo à tempestade 
Em 2019, desastres na forma de tornados, furacões, inundações e incêndios florestais atingiram os EUA e fizeram a 
Martin Brower agir rapidamente. Nossas equipes prestaram assistência às agências de ajuda local e ofereceram suporte 
ao motorista e aos operadores de armazém para garantir a continuidade dos negócios de nossos restaurantes afetados. 

Estamos dedicados em trazer 
uma contribuição positiva para as 
comunidades em que atuamos. 
Nossas pessoas estão sempre 
prontas para dar uma mão e fornecer 
ajuda quando mais precisam. 
– Leah Heimdahl, Diretora Global de Comunicação

“

”

MEMBROS DA EQUIPE apoiaram 
esforços de recuperação pós desastre 
em todo o mundo

TONELADAS DE ALIMENTOS  
doados para bancos de alimentos 
mundialmente

CRIANÇAS DO REINO UINDO  
educadas em Conscientização de 
Segurança em rodovias

   165+    1,800   675
No lixo, não…

As equipes de Martin Brower estabelecem 
fortes relacionamentos com bancos 
de alimentos locais em todo o mundo, 
com doações que ajudam a alimentar a 
fome de nossas comunidades e reduzir 
o desperdício destinados à aterros 
sanitários em todo o mundo. 

Ensinando os jovens guerreiros 
da estrada

No Reino Unido, nossos líderes dos CDs 
fazem parceria com a polícia local e os 
serviços de bombeiros para dar aulas 
sobre conscientização sobre segurança 
no trânsito para crianças e seus pais. 

15
O FUTURONOSSO PASSADO, NOSSO FUTURO SOBRE NÓS NOSSO COMPROMISSO ÉTICO NOSSAS PESSOAS NOSSO PLANETA NOSSOS PARCEIROS



Nossos Parceiros
Orgulhosamente apoiando ações do Instituto                     
Ronald McDonald®

Estamos orgulhosos de ser um apoiador 
do Instituto Ronald - uma organização sem 
fins lucrativos independente que fornece 
apoio a crianças doentes e suas famílias 
quando mais precisam. As casas IRM estão 
localizadas perto das principais instalações 
médicas e serve como “Casa longe de casa”, 
permitindo que as famílias fiquem juntas e 
permaneçam próximas de onde seu filho 
está recebendo tratamento. A cada ano, o 
trabalho da instituição afeta a vida de mais 
de 7 milhões de crianças em todo o mundo. 

Nossos times suportam 
casas locais do IRM e 
suas famílias atuando 
por meio de uma ampla 
variedade de atividades 
criativas de captação    
de recursos. 

Em 2019

1,100 
voluntários

3,800  

Horas de 
voluntariado

350 

eventos 
beneficentes

$1.1m 
doações
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• Corridas de crianças

• Refeições para famílias

• Eventos de Gala

• Eventos de navegação

• Caça ao tesouro

• Eventos de golfe

• Brinquedos em feriados

• Desafios de esqui

Equipes da Martin Brower preencheram o calendário de 
2019 com 350 atividades divertidas e para arrecadação 
de fundos, incluindo... 

10%
Dos nossos líderes atendem aos 

comitês ou conselhos do IRM

135 
casas do IRM oferecem          
suporte em 15 países 
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De olho no futuro
Focando em 2020 e além

• Zero acidentes

• Diversidade e Inclusão

• Portal do Colaborador para Reino 
 Unido, Austrália e Nova Zelândia,  
 Irlanda, Coreia, Brasil e Sudeste  
 Asiático

• Apoiar o Instituto Ronald em todo  
 o mundo

• Preparo para emergências:  testar  
 planos de contingência e crise

•  40% de redução das nossas 
emissões de carbono por 
tonelada entregue até 2030

• Zero resíduos destinados para  
 aterros em todos os CDs

• Iniciativas com metas baseadas  
 na ciência (SBT)

•  Colaboração contínua com 
fornecedores 

•  Desenvolvimento de tecnologias 
avançadas 

•  Solução global de frete inbound 
usando ferramentas padronizadas

•  Painel de análise de dados 
relacionado à qualidade para 
clientes e fornecedores

•  Total utilização e expansão do 
QMS

Metas: segurança, inclusão   
e comunidade

NOSSAS PESSOAS NOSSO PLANETA NOSSOS PARCEIROS
Metas: reduzir nossa pegada 
de carbono

Metas: soluções inovadoras 
de logística e supply chain

Facilitar a gestão de excelentes restaurantes
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