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E

ste relatório mostra iniciativas internas e externas, ações de melhorias,
desempenhos e desafios do Grupo Simões entre 1º de janeiro e 31 de
dezembro de 2020, correspondendo ao ano fiscal de 2020.

O documento está estruturado de acordo com as prioridades do negócio e elencado
nos seguintes pilares: Resultados Financeiros, Desempenho (Divisões e Diretorias),
Governança Organizacional, Pessoas e Gestão Interna, Comunidade e Sustentabilidade.
Para mais informações sobre os dados aqui apresentados, entre em contato pelo
e-mail comunicacao@gruposimoes.com.br.
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C

uidar das pessoas! Este foi o principal destaque do Grupo Simões em 2020.
Digo isso com muito orgulho, pois conseguimos atravessar a pandemia
auxiliando e priorizando a saúde e o bem-estar dos colaboradores e das
colaboradoras, sem perder o foco no resultado do negócio.

Tudo só foi possível graças ao
nosso time, que respondeu
rapidamente aos desafios.
Revisamos as metas,
redirecionamos as pessoas e
implementamos as ações com
bastante precisão!

Fico feliz em saber que na pandemia nossas ações foram referências para as
organizações da região Norte. A gestão de pessoas é um bom exemplo. Temos uma
cultura forte, com gente engajada e focada em Nosso Jeito de Ser. Nossas pessoas
se desafiam diariamente a entregar o melhor de si nas atividades que desenvolvem.
Registro aqui o meu agradecimento aos colaboradores, terceiros, líderes, Diretoria e
Conselho de Administração.
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Para colocar todas as ações em prática, seguimos uma metodologia de 3Rs: no
primeiro momento, procuramos a Resposta para garantir medidas apropriadas que
revertessem a crise e dessem continuidade às operações, respeitando o protocolo
sanitário. Encaramos o problema e criamos soluções adequadas em um curto
espaço de tempo. A nossa capacidade de resposta realmente foi alta.
No segundo momento, focamos nas atividades de Retorno. Assim sendo,
buscamos capturar as oportunidades que o mercado, dentro das suas limitações,
oferecia. As operações foram adaptadas a cada mudança de cenário, visando
à segurança das pessoas e assegurando a rentabilidade e o fluxo de caixa.
O pensamento dominante foi: “vamos acertar, vamos errar, mas parados não
vamos ficar”. Este foi o momento mais difícil para os negócios, mas mantivemos
o foco nas atividades-chave da empresa, ou seja, produzir, vender, distribuir
e administrar, selecionando apenas as ações e os projetos principais para o
negócio. Sem dúvidas, as atividades de mercado, a inclusão digital, o senso de
urgência e a agilidade de toda a equipe foram cruciais.
Por fim, no terceiro momento, tivemos que Reimaginar os desafios levando em
consideração o novo normal, antevendo implicações e reinventando o nosso
modelo para alcançar o crescimento dos negócios. Continuamos investindo nas
ações de sucesso, capturando o aprendizado adquirido a fim de garantir maior
confiabilidade e melhor índice de satisfação dos nossos consumidores.
Falando nisso, em 2020, na Divisão de Bebidas, realizamos o lançamento de
alguns produtos e adequamos as embalagens secundárias (dual packs e nine
pack). Com foco em inovação, implementamos os aplicativos SIM e Coca-Cola na
Sua Casa, além de aprimorarmos a central de atendimento.
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Nós vamos acertar,
vamos errar, mas parados
não vamos ficar!
Ouviremos mais do que
falaremos, vamos correr
e entregar!

Seguindo a mesma linha de respostas rápidas, a Divisão de Gases
adaptou suas estratégias e tomou algumas medidas para continuar
prospectando clientes e reduzindo despesas e custos, o que rendeu um
excelente resultado, superando as metas para indicadores econômicos e
financeiros. Boa, time!

Ao fazermos o planejamento, tínhamos a
convicção de que 2021 seria um ano bastante
desafiador. Mas, ainda estamos longe de sair da
crise! Logo, seguiremos adequando as ações
para essa nova realidade. Com o aprendizado
do ano que passou, considero que estamos mais
maduros. Com o engajamento da nossa equipe,
venceremos mais esse desafio!

As concessionárias da Divisão de Veículos intensificaram a entrega de
automóveis nas residências dos nossos clientes. A medida reforçou a nossa
preocupação com o bem-estar do cliente. Além disso, o agendamento dos
serviços automotivos e das visitas às lojas se tornou uma prática durante
a pandemia. Também lançamos a primeira Concessionária Digital em um
shopping, mesmo em um período de grandes desafios.
Outro ponto de destaque é que seguimos trabalhando para que as
atividades de implantação do Terminal Portuário Novo Remanso (TPNR)
não sofressem atrasos nas obras.
Não tinha sábado, domingo ou feriado. Nem dia ou noite! O Grupo
Simões trabalhou intensamente em 2020 para garantir o funcionamento
das operações e, sobretudo, a saúde e a segurança das nossas pessoas e
de seus familiares.
Vencemos muitas batalhas nessa guerra contra a pandemia – e ainda
vamos vencer mais.
Nossas pessoas foram o diferencial nessa jornada! Muito obrigado!

Aristarco Neto
Presidente Executivo do Grupo Simões
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Visão Geral
m dos maiores conglomerados empresariais da
região Norte do Brasil, o Grupo Simões impulsiona o
desenvolvimento econômico e social da Amazônia.

77 ANOS
TRILHANDO
UMA HISTÓRIA
DE SUCESSO

AS DIVISÕES DE
BEBIDAS, GASES E
VEÍCULOS FAZEM PARTE
DA NOSSA EMPRESA
7

Adaptando a rotina
para alcançar a superação
O ano de 2020 foi desafiador! Por conta da pandemia de Covid-19, o
Grupo Simões teve que mostrar, mais uma vez, a sua capacidade de
adaptação e superação para seguir em frente. Com uma bagagem
de vivências no mercado, com experiências profissionais e um time
totalmente preparado, a tarefa foi entregue com sucesso.
Atuando em todos os estados da região Norte do Brasil, com
exceção do Tocantins, o Grupo Simões completou 77 anos de
existência, aumentando sua representatividade nos três segmentos
que domina: Bebidas, Gases e Veículos, além de atuar fortemente
em Novos Negócios, com a construção do Terminal Portuário Novo
Remanso (TPNR). E mais: a empresa conseguiu conciliar tecnologia,
inovação e meio ambiente para manter o crescimento sustentável e
econômico da Amazônia.
Além disso, a companhia seguiu investindo em seu maior bem: as
pessoas. A preocupação com a saúde e a segurança dos nossos
colaboradores e das nossas colaboradoras se manteve em primeiro
lugar. Para isso, a companhia realizou todas as adaptações internas
e externas necessárias para que o nosso time continuasse saudável,
seguro e, claro, engajado! Tudo com foco na excelência das entregas
a fim de manter os consumidores satisfeitos e felizes.
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Nossa origem amazônica
De um pequeno empreendimento denominado Bar e Sorveteria
Moderna até se tornar um dos maiores conglomerados
empresariais do Brasil, o Grupo Simões trilhou uma jornada de
histórias de sucesso empresarial. Liderada por Antônio Simões
e com o suporte de Petrônio Augusto Pinheiro e Osmar Alves
Pacífico, a companhia se estruturou por meio da construção e
aquisição de fábricas nos segmentos de bebidas e gases, além da
comercialização de automóveis.
Para nortear os negócios e afirmar as nossas crenças e os nossos
valores corporativos, desde 2009, o Grupo Simões segue o
Nosso Jeito de Ser, um conjunto de práticas culturais e jeitos
próprios para conduzir as atividades no trabalho que geram bons
resultados! Isso, claro, acompanhado do orgulho que sentimos
pelas nossas origens e da consciência que temos sobre o nosso
papel em relação ao desenvolvimento da Amazônia.
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Visão
Ser o maior e o
mais bem-sucedido
grupo empresarial de
origem amazônica.

Missão

Divisão de Bebidas

Ter excelência operacional maximizando o valor
econômico e a geração de caixa, transmitindo
conhecimentos e competências.

Divisão de Gases
Desenvolver o mercado maximizando o valor
econômico e a geração de caixa.

Divisão de Veículos
Obter crescimento estruturado aproveitando as
melhores oportunidades do negócio e seus correlatos.

Diretoria de Novos Negócios
Apresentar continuamente projetos de
negócios de acordo com os objetivos
do Grupo Simões.

10

Valores
Respeito

Credibilidade

Ter respeito é valorizar e ser valorizado por todos com quem nos
relacionamos. É o sentimento de atenção, consideração, reverência
e estima pelo outro, pela lei e pela natureza. É dar importância e ter
consideração pelo outro, seja ele um colega de trabalho, um cliente, um
fornecedor ou qualquer pessoa da nossa comunidade. Ou seja, é tratar
todas as pessoas com dignidade, apreço e justiça. Ao mesmo tempo, é
cumprir a legislação e agir de acordo com as normas, procedimentos e
processos internos do Grupo Simões, sem exceções.

Ter credibilidade significa ser confiável em nossas ações, ter confiança
nas pessoas e transparência nos relacionamentos. A credibilidade é reflexo
da confiabilidade, da qualidade, da segurança e da certeza de que todas
as expectativas que acordamos serão atendidas. É fazer o que falamos e
entregar o que prometemos. É ter transparência nas relações com nossos
diversos públicos. Acreditamos em relações sólidas, baseadas em direitos
e deveres. Dessa mesma forma, as pessoas que se relacionam conosco
precisam demonstrar credibilidade e respeito.

Determinação

Excelência

Ter determinação é fazer crescer os negócios com solidez
econômico-financeira. É a característica de ser firme, preciso,
arrojado e persistente, de planejar, definir e buscar o que se quer alcançar,
ultrapassando todas as barreiras e solucionando os problemas. É ter atitude
positiva, ânimo e entusiasmo para atingir o propósito comum e superar-se.

Ter excelência e buscar agregar
valor de forma contínua.
É a atitude de fazer um trabalho de qualidade, a
capacidade de dar grau de importância àquilo que se
propõe a fazer e entregar. Ou seja, é entregar o combinado.
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Infraestrutura
3
3
1
2
6
1
Fábricas de
Refrigerantes

Unidades
de Gases

Engarrafador
de Água

Concessionárias de
Veículos com 3 Lojas

Centros de
Distribuição

Sede Administrativa

AP

RR

AM

AC

PA

RO

373
3.826

novas empresas entraram na
cartela de fornecedores,

totalizando
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fornecedores ativos.

Bebidas
28
3.331
6. 79
97
693

Veículos
30.073
5.123

clientes passaram
pelas nossas oficinas.

produtos no portfólio.

clientes ativos.

geladeiras instaladas.

MILHÕES

de litros de bebidas produzidos.

veículos compõem
a frota ativa.

clientes atendidos com
vendas de veículos.

Gases
215 7.217
clientes ativos.

7.329 18

operações comerciais
realizadas.

MILHÕES

de quilogramas de gás
produzidos.

veículos
compõem a
frota ativa.
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Resultados
Financeiros

C

om disciplina e dedicação, o Grupo Simões respondeu
rapidamente às adversidades da pandemia da Covid-19.
Ao incluir periodicamente a revisão de metas e de ações à
rotina de trabalho, no final de 2020, o resultado financeiro
alcançado foi positivo. A gestão de caixa aconteceu de forma
minuciosa, pois visava garantir os pagamentos dentro dos prazos
e prever os faturamentos futuros. Além disso, o engajamento das
equipes, o foco nas despesas e a realização de investimentos
essenciais contribuíram para o nosso êxito.
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Acompanhe

os
indicadores de

2020!

R$ 531,3

R$

1,7

MILHÕES de tributos pagos.

R$

301,7

R$

BILHÃO de receita líquida.

61,6

MILHÕES de investimentos.

MILHÕES de EBITDA.
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Balanço Social 2020

Demonstração do Valor Adicionado - Milhares R$
I - GERAÇÃO DE RIQUEZA
1 - Receita Bruta
2 - Insumos, Serviços e Outros Gastos Adquiridos de Terceiros

Divisão de Bebidas

Divisão de Veículos

Divisão de Gases

Grupo Simões

1.914.452

100%

289.197

100%

33.371

100%

2.237.020

100%

1.127.994

59%

245.154

85%

13.984

42%

1.387.132

62%

2.1 - Custos dos Produtos

434.748

23%

0

0%

10.534

32%

445.281

20%

2.2 - Custo da Revenda de Mercadorias

549.749

29%

235.175

81%

0

0%

784.924

35%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

136.048

7%

9.703

3%

3.316

10%

149.067

7%

7.449

0%

276

0%

134

0%

7.860

0%

3 - Valor Adicionado a Distribuir (1-2)
4 - Retenções (Depreciação, Amortização e Exaustão)
5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4)
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência
7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)

786.458
59.293
727.165
148.001
875.166

41%
3%
38%
8%
46%

44.044
5.779
38.264
1.275
39.540

15%
2%
13%
0%
14%

19.387
1.557
17.829
2.952
20.782

58%
5%
53%
9%
62%

849.888
66.630
783.258
152.229
935.487

38%
3%
35%
7%
42%

II - DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA
8 - Colaboradores

176.683

9%

19%

18.616

6%

45%

3.534

11%

16%

198.833

9%

20%

128.042

7%

14%

13.307

5%

32%

2.786

8%

13%

144.136

6%

15%

8.2 - Benefícios

31.353

2%

3%

2.404

1%

6%

242

1%

1%

34.000

2%

3%

8.3 - FGTS/Aviso Prévio 40% FGTS

11.516

1%

1%

1.307

0%

3%

182

1%

1%

13.005

1%

1%

8.4 - Participação nos Resultados

4.445

0%

0,5%

1.567

1%

3,8%

321

1%

1,5%

6.333

0%

0,7%

8.6 - Outros

1.327

0%

0,1%

31

0%

0,1%

3

0%

0,0%

1.360

0%

0,1%

566.399

30%

62%

12.747

4%

31%

8.888

27%

41%

588.034

26%

60%

9.1 - Federais

265.327

14%

29%

11.612

4%

28%

5.904

18%

27%

282.843

13%

29%

9.2 - Estaduais

299.610

16%

33%

89

0%

0%

2.946

9%

14%

302.645

14%

31%

9.3 - Municipais

1.462

0%

0%

1.046

0%

3%

37

0%

0%

2.546

0%

0%

12.429
155.043
910.567

1%
8%
48%

1%
17%
100%

2.522
7.685
41.571

1%
3%
14%

6%
18%
100%

70
9.262
21.755

0%
28%
65%

0%
43%
100%

15.022
171.991
973.893

1%
8%
44%

2%
18%
100%

2.3 - Outros Custos
2.4 - Gasto Administrativo, Comercial, e Outros
2.5 - Perdas /Recuperação de Valores Ativos

8.1 - Remuneração Direta

9 - Impostos, Taxas e Contribuições

10 - Remuneração Capital Terceiro
11 - Remuneração Capital Próprio
Total Distribuição do Valor Adicionado (8+9+10+11)
OUTROS INDICADORES SOCIAIS
1 - Graus de Retencão do Valor Adicionado-GRVA
2 - Graus de Contribuição Formação de Outras Empresas-GCFROE
3- Graus de Participação Empregados na Riqueza Gerada-GPERG
4 - Graus de Contribuição Ativos na Geração Riqueza-GCAGR
5 - Graus de Contribuição Patrimônio Líquido na Geração Riqueza-GCPLGR
6 - Graus de Capacidade de Produzir Riqueza -GCPR
QUANTIDADE DE COLABORADORES
ATIVO TOTAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

17,72%
-92,50%
224
61,08%
85,94%
83,09%

19,44%
-96,55%
119
43,82%
105,54%
96,77%

44,57%
-89,66%
454
46,38%
56,73%
85,79%

18,39%
-92,99%
217
59,67%
85,63%
83,73%

3.242

321

39

3.602

1.432.722
1.018.358

90.241
37.465

44.805
36.633

1.567.768
1.092.456
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Divisão de

Bebidas

Veja como a Divisão de Bebidas
superou os desafios do ano e
alcançou bons resultados.

23% DE
CRESCIMENTO

em volume de vendas e

25% DE AUMENTO EM
RECEITA LÍQUIDA

WHATSAPP, APP SIM
E APP COCA-COLA
NA SUA CASA

foram as grandes apostas do ano
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Digitalização de vendas

Além disso, a eficiência da produtividade fabril foi altamente incentivada
por meio da priorização de Stocks Keeping Unit (SKUs) – em tradução
livre, Unidade de Manutenção de Estoque, código utilizado para auxiliar
a gestão de estoque. Em mercado e clientes, o foco no consumo
individual diminuiu em função do fechamento e das restrições de bares,
lanchonetes e restaurantes. Para resolver isso, as vendas de Dual Packs
focados na família do consumidor cresceram fortemente.

U

ma coisa é fato: a pandemia de Covid-19 determinou algumas
mudanças nos hábitos econômicos, empresariais e, sobretudo,
sociais. A população, logo, mudou sua forma de consumir
produtos e serviços, e isso impactou diretamente a Divisão de
Bebidas. Durante os períodos de lockdown e picos da doença em 2020,
a área Comercial da nossa empresa presenciou quedas no consumo. Em
contrapartida, com o auxílio emergencial do governo federal e o controle
da pandemia, o volume de vendas aumentou. Essa oscilação exigiu
adequação das previsões de demanda, revisão de despesas e fluxo de
caixa e replanejamento de produção, logístico e pessoal, além de, é claro,
um cuidado contínuo com a saúde e o bem-estar das nossas pessoas.

Em infraestrutura, a Divisão de Bebidas tinha o desafio de ampliar a
gestão e o acompanhamento da evolução dos investimentos. Mesmo em
meio às restrições de circulação de pessoas, um software com foco em
produtividade foi implementado, simplificando os processos, ampliando
a autonomia dos times descentralizados nos Centros de Distribuição
e nas Fábricas e mantendo a Governança Organizacional. Essa
inovação tecnológica permitiu mais agilidade, controle orçamentário e
comprovação de registros em projetos. Também foram adquiridas mais
de 4.500 geladeiras para serem colocadas no mercado este ano.

Para receber e organizar todas essas mudanças, as estratégias de
aprendizado e crescimento da Divisão de Bebidas deram lugar à
segurança dos funcionários e das funcionárias. Dessa forma, o campo
digital foi impulsionado em várias esferas. Internamente, com boa parte
do time administrativo trabalhando em home office, as reuniões de
alinhamento e os treinamentos passaram a ser feitos via Skype, Blue
Jeans e Microsoft Teams. Externamente, a nossa empresa avançou no
atendimento ao cliente com o lançamento de três plataformas digitais
para a entrada de pedidos de vendas: WhatsApp, app SIM e app
Coca-Cola na Sua Casa, os quais foram apresentados a todo o Grupo
Simões por meio de uma transmissão de vídeo pelo YouTube.
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Lançamentos em 2020

Del Valle Frut Uva e Laranja
Ambos na versão REFPET,
mostrando o nosso pioneirismo em
produção e comercialização dessas
embalagens na América Latina.

Chá Leão PET
200ml e PET 1L
Dual Pack PET 2L
Inovação que traz
vantagens econômicas ao
consumidor e impulsiona
nossos sabores.

Agora com produção
própria na fábrica.

Água Crystal Purificada
Produção e comercialização
de águas adicionadas de sais
em Manaus (AM).

Guaraná Tuchaua
Champ e
Tradicional
Ambos na versão
REFPET.

Reign Body Fuel
Classificada como suplemento alimentar
líquido, a bebida de performance da Monster
Energy chega ao Brasil e promete auxiliar na
recuperação muscular.
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Coca-Cola
Energy 310ml

Guaraná Tuchaua
– Sabor da Nossa Terra
O novo posicionamento de marca do Guaraná
Tuchaua conectou o consumidor às suas raízes e,
ao mesmo tempo, o convidou a transformá-las.
A campanha de marketing foi sustentada pela
valorização, renovação e ressignificação dos
elementos regionais. Além disso, o refrigerante
possui o selo de “100% Guaraná do Amazonas”,
concedido pelo Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola (Imaflora), que é referência
em serviços relacionados à rastreabilidade e às
boas práticas em cadeias agropecuárias tropicais.
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Guaraná Tuchaua
e o Manaus F.C.
O Guaraná Tuchaua foi um dos
patrocinadores do Manaus Futebol
Clube e teve a sua marca estampada
no uniforme do Gavião do Norte
durante a temporada.
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Coca-Cola e a campanha
#JuntosComoNunca
Por conta da pandemia, o Natal do último ano
não teve grandes encontros presenciais. Porém,
a campanha #JuntosComoNunca, da Coca-Cola,
proporcionou diversão para toda a família. Foram
cinco ações: um filtro exclusivo de Papai Noel para
o Instagram; o aplicativo Natal Coca-Cola, que
permitia ver o filme completo da campanha, além
de criar e compartilhar cartões virtuais com os
amigos; a Caravana Natal Coca-Cola, que trouxe
magia para as ruas de Manaus (AM) e Belém (PA),
mas sem realizar as tradicionais paradas e
atividades culturais; a regravação do jingle “O Natal
Vem Vindo”, lançado em 1992, nas vozes da Lellê
e da Luísa Sonza; e a Exposição Instagramável de
Natal no Sumaúma Park Shopping, em Manaus.
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Fanta e o Halloween
Simões 2.0

Leão e a live
#FicaDeBoa
Em 30 de outubro, todo o time foi convidado a
se arrumar com fantasias, maquiagens e adereços

Em 2020, a Divisão de Bebidas passou a produzir o Chá Leão

de Halloween. A ideia foi engajar as pessoas por

Ice Tea. Para celebrar essa conquista, em 4 de julho, aconteceu

meio de uma ação divertida e descontraída. Houve

a live de lançamento #FicaDeBoa com Leão, que levou

também um concurso para eleger a melhor fantasia.

uma programação com leveza, paz e tranquilidade para os
colaboradores que participaram e tiveram a oportunidade de
conhecer um pouco mais do produto.
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Um planejamento espelhado
Seguimos com o objetivo
de maximizar os nossos
resultados, pois será
mais um ano de grandes
desafios, no qual o cuidado
com a segurança de
nossos colaboradores, o
controle das despesas e a
administração do fluxo de
caixa serão fundamentais
para assegurar o sucesso
do Grupo Simões.
Lucas Simões, Diretor Geral de Bebidas

Quando os primeiros casos de Covid-19 ocorreram na China, em dezembro de 2019,
a área de Supply Chain da Divisão de Bebidas realizou um estudo detalhado junto
das empresas do Sistema Coca-Cola do país. Dessa forma, foi possível analisar as
boas práticas implantadas, as principais dificuldades enfrentadas e os desafios
impostos pela restrição da cadeia de abastecimento. Com esse aprendizado prévio,
a nossa empresa arquitetou uma estratégia a fim de superar os possíveis problemas
e realizar entregas consistentes dentro do que estava planejado. Sem dúvidas, a
maturidade do processo de Sales and Operation Planning (S&OP) – em tradução
livre, Planejamento de Vendas e Operações – foi fundamental nessa etapa.
Segundo o Ministério da Saúde, a atividade executada pela nossa empresa foi
classificada como essencial, por isso não paramos nenhum dia. No período mais
crítico, a equipe da Operação foi dividida para trabalhar em uma escala de dias
pares e ímpares a fim de garantir a segurança e a saúde de todos por meio do
distanciamento social. Na contramão da maioria das organizações brasileiras, a
Divisão de Bebidas não reduziu a sua estrutura, mas, sim, fortaleceu-a.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, diversos cenários de atendimento de
produção e abastecimento do mercado foram simulados. Essa antecipação preparou
a empresa e ampliou a criticidade do nosso processo, priorizando sempre o equilíbrio
entre as pessoas, o negócio e o portfólio de produtos. Além disso, a comunicação
transparente com os times gerou mais engajamento e confiança, aumentando o
comprometimento e a produtividade interna.
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Indústria
Além da ampliação do portfólio de produção nas
Fábricas de Manaus (AM) e de Belém (PA), com
destaque para a REFPET Dell Vale Frut, os Chás
Leão PET 200ml e PET 1L, o Dual Pack PET e a
Água Crystal Purificada, a indústria passou a se
preparar para a produção da garrafa LS Universal,
uma versão mais sustentável e eficiente das já
conhecidas embalagens retornáveis. As Unidades,
inclusive, serão as primeiras fabricantes do Brasil a
realizarem essa expansão.
Outro ponto de destaque é a implementação dos
projetos de eficiência de sopro nas Fábricas de
Manaus, Porto Velho (RO) e Belém. Isso mostra o
avanço na aplicação de uma técnica com menor
gramatura das garrafas PET e REFPET, reduzindo
em 16,7% o preço de compra de embalagens
preforma e, consequentemente, o impacto cambial.

A previsão é reduzir

R$ 2,8 MILHÕES

em perdas no processo produtivo, diminuindo

20% EM VARIAÇÃO

de ritmo e aumentando

27% EM PRODUTIVIDADE.

Além disso, a área avançou no processo de
Manutenção Produtiva Total (MPT), sendo
certificada pela SETEC Consulting Group nas fases
I e II e habilitando-se para seguir na última fase de
maturidade em 2021.
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Cultura de Excelência
Operacional certificou
mais um grupo de colaboradores
em 27 Yellow Belts, concluindo

11 PROJETOS E
12 KAIZENS.

Logística e Distribuição
Com o objetivo de preservar a saúde do time e,
consequentemente, ampliar os negócios da companhia, a
Divisão de Bebidas desenvolveu um melhor planejamento das
rotas de entrega e deu um upgrade na ferramenta de gestão e
monitoramento em campo. A produtividade, então, saltou em
2020 e gerou excelentes resultados.

Cultura QSE
Em 2020, as ações que demandavam mobilizações para
disseminação e desdobramento da Jornada Cultura
QSE (Qualidade e Segurança de Alimentos, Saúde
e Segurança Ocupacional e Meio Ambiente) foram
postergadas para 2021 por conta dos protocolos de
segurança em relação à Covid-19. Logo, foi preciso se
reinventar e usar a tecnologia! Nesse sentido, os eventos
internos foram restringidos a quizzes, campanhas digitais
e lives, consagrando a versão virtual da Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), com
participação externa da Coca-Cola e do Open House da
Criança, abrangendo colaboradores e suas famílias.

REALIZAÇÃO DE 12%

na recarga de frota própria.
Redução do

RETORNO DE
ROTA EM 0,16%,
representando mais de

1,5 MILHÃO

de caixas unitárias entregues.

4º MENOR CUSTO
DE ENTREGAS
do Sistema Coca-Cola Brasil.
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Expedição e Gestão de Frotas

REDUÇÃO DE 33%

por custo de palete movimentado, de

R$ 18,44 PARA R$ 12,35.

O grande destaque da área de Expedição foi a homologação
do Software Digital Picking. Iniciado na Fábrica de Manaus,
o projeto piloto proporciona mais produtividade por meio
da melhor acomodação de produtos nos caminhões,
realizando uma distribuição de peso correta e evitando
avaria durante as dificuldades do trajeto, como aceleração
e frenagem desreguladas. Tudo isso por meio da tecnologia
da inteligência artificial. Para 2021, ele será levado às demais
Fábricas e Centros de Distribuição.

13 CAMINHÕES E
46 MOTOCICLETAS
RENOVADOS.
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Premiações e certificações de destaque
RECERTIFICAÇÕES DAS NORMAS

ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, OHSAS 18001:2007 e FSSC 22000:2018,
que abrangem o Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente,
Saúde e Segurança Ocupacional e Segurança de Alimentos.

CERTIFICAÇÃO
OURO RGM.
Capacidade de Processo
Produtivo (CPK)

100% DA
CARTA GOAL
para as Fábricas de
Refrigerantes de
Belém e Manaus.

FABRICANTE
TRICAMPEÃO
da Copa de Excelência
Coca-Cola.

1° LUGAR
NACIONAL

em Performance de Nível
de Serviço no Atendimento
dos Clientes Key Accounts
(Subway, Bob’s, McDonald’s,
Giraffas, etc.).

Reconhecimento na Nova Plataforma de Retornáveis LATAM, sendo a

ÚNICA FRANQUIA DO SISTEMA COCA-COLA
a implementar todas as frentes do projeto.
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Para 2021, vamos seguir
em frente, inovando
em processos e
tecnologia e investindo
na modernização do
parque fabril, da frota
de veículos e das
instalações internas.
Além disso, manteremos
a mesma disciplina
e atenção dia após
dia, pois a pandemia
ainda não acabou, e os
cuidados de proteção
precisam continuar.
Renata Melo, Diretora de Supply Chain

Divisão de Gases

Saiba como a Divisão de Gases conseguiu
alavancar as suas vendas em um ano tão
desafiador como 2020

CRESCIMENTO
DE 17%
em volume de vendas

REALIZAÇÃO
DE RETROFIT

em boa parte dos
equipamentos operacionais
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A maturidade fez a diferença
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á quem diga que maturidade e sabedoria caminham
lado a lado. E a Divisão de Gases prova isso por meio de
suas ações e de seus resultados alcançados em 2020.
Após um primeiro trimestre delicado, vieram a pandemia
e uma infinitude de incertezas em relação ao mercado. Porém, o
time conseguiu rever suas estratégias rapidamente, conquistar
novos clientes e colocar em prática iniciativas sólidas.

nas normas de ISO 9001:2015 e
FSSC 22000:2018, que abrangem
o Sistema de Gestão da Qualidade
e de Segurança de Alimentos.

Fazendo uso de plataformas digitais, a Divisão de Gases
começou a realizar ações comerciais on-line para o atendimento
aos clientes e agendamento de pedido via balcão para
evitar aglomerações, além de avaliar os pedidos por meio do
WhatsApp Business. Em finanças, o foco estava no controle do
fluxo de caixa e na negociação de prazos com os fornecedores.
Outro ponto interessante foi a procura por vendas spot. Isso
acontece quando uma empresa concorrente e produtora de CO2
tem urgência na aquisição do produto e está disposta a pagar
um valor diferenciado para receber à pronta-entrega. Em 2020,
essa prática aconteceu algumas vezes proporcionando, inclusive,
o nosso crescimento de 16,9% em volume de vendas!
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A Divisão de Gases tem um
time maduro e bem-preparado,
que está pronto para continuar
enfrentando os desafios.
Em 2021, vamos dar
continuidade à nossa iniciativa
estratégica de prospectar
clientes, desenvolver a produção
de nova matéria-prima, investir
em inovação e manter a
segurança de todos.

E mais: a cartela de clientes da Divisão de Gases aumentou e,
com a chegada de mais dois do mercado de gás para solda, foi
possível alcançar bons resultados no último ano.
Para recebê-los da melhor forma possível e dar continuidade
ao atendimento dos clientes mais antigos, um investimento
significativo em retrofit (modernização de equipamentos) foi
realizado. Passaram pelo processo de melhoria as máquinas e
equipamentos, como geradores, compressores e tanques, além da
pintura do piso, da reforma do telhado e da frota de caminhões.
Tudo isso só aconteceu por conta dos nossos funcionários!
Com uma equipe engajada e madura, a Divisão de Gases colheu
diversos frutos durante a pandemia. Veja mais!

Adilson Nascimento, Gerente Geral da Divisão de Gases
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Uma reunião diária para orientar
o time em relação à prevenção
contra a Covid-19 se tornou
obrigatória. Dessa forma, todos,
da gerência à operação, tiveram
a oportunidade de compartilhar
experiências e aprender algo novo.

A fim de proteger os colaboradores e
continuar mantendo a satisfação dos
clientes, o processo de entrega passou
a ser realizado apenas uma vez ao
dia – antes era feito de três a quatro
vezes. Para isso, o carregamento dos
caminhões foi otimizado e as rotas
recalculadas, melhorando a qualidade
das entregas, diminuindo a circulação
de pessoas nas ruas e garantindo a
segurança e a saúde dos motoristas.

O bônus do Programa
de Participação nos
Resultados (PPR) foi pago.

Três funcionários foram
promovidos.

Máscaras foram distribuídas,
e a infraestrutura das
fábricas recebeu displays
com álcool em gel 70% e
material com orientação
sobre a pandemia.

Precaução e segurança
para seguir em frente!
32

Divisão de

Veículos

Veja como a Divisão de Veículos manteve
sua performance ultrapassando os
desafios impostos pela pandemia e pela
crise no mercado em 2020

CLIENTES AGORA
CONTAM COM O DELIVERY
DE AUTOMÓVEIS:
você compra o veículo on-line
e recebe em casa
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A inauguração da Murano
Digital foi feita por meio de

UMA LIVE COM
MAIS DE 1.600
PESSOAS

Jornada digital

C

om a diminuição na venda de veículos leves no Brasil
– de acordo com dados da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave),
a queda foi de 21,6% – e o fechamento das
concessionárias Fiat Murano e Honda Shizen durante os
períodos de lockdown por 70 dias, a empresa precisou criar
formas para realizar o seu trabalho. A partir disso, a Divisão de
Veículos consolidou a sua jornada digital!
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No decorrer da última década, a empresa investiu em recursos
tecnológicos e aprimorou a sua presença no ambiente virtual,
migrando os anúncios de mídias tradicionais, como TV e
rádio, para a internet. Mas, em 2020, a competência digital foi
consolidada, pois os processos de comunicação e atendimento
aos clientes via web já existiam e os funcionários estavam
capacitados para realizar as vendas virtuais.
A comunicação on-line com os consumidores via sites,
aplicativos e redes sociais facilita o primeiro contato com os
prospects e o relacionamento com os clientes já fidelizados. A
estratégia foi tornar desnecessária a presença física do cliente
na loja, assegurando a concretização das negociações por
outros meios de comunicação.
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Além disso, a automatização de processos internos contribuiu
para o resultado da Divisão de Veículos. Por exemplo: quando
o cliente chega à oficina atualmente, ele não precisa mais
assinar nenhum documento impresso, pois isso é feito por
uma plataforma de contratos digitais. Ele também consegue,
com um tablet em mãos, visualizar fotografias e vídeos da
manutenção que será realizada em seu veículo, tendo uma
visão completa dos serviços oferecidos pelas nossas oficinas.

Showroom da
Fiat Murano Digital

Indo ao encontro desse universo tecnológico, a nossa empresa
agora está realizando vendas inteiramente digitais, do primeiro
contato, passando pelas negociações e definições e chegando
à entrega do veículo na residência do cliente. Ele não sai mais
de casa em nenhum momento durante a compra! A ideia é
tornar o delivery de carros algo perfeitamente possível a fim
de otimizar o tempo do consumidor e garantir a saúde e a
segurança de todos em tempos de pandemia.

Localizada no Manauara Shopping, em Manaus (AM), a Fiat Murano
Digital foi inaugurada em setembro de 2020. A concessionária
pertence a um novo formato da marca – lojas menores e interativas –,
que tem tudo a ver com a nossa estratégia digital focada totalmente
no relacionamento com o cliente. Pioneiro nas regiões Norte
e Nordeste, o projeto tem o objetivo de oferecer os produtos
e os serviços de um jeito mais autônomo e assertivo, pois os
consumidores são gerados por meio de lead digital. Além disso,
o atendimento dos nossos consultores pode ser realizado tanto
presencialmente na loja quanto por alguma plataforma on-line.
Quem escolhe é sempre o cliente!

Outro ponto de destaque foi a manutenção realizada nas
instalações das concessionárias, englobando oficinas,
vestiários, refeitórios e áreas de clientes. Por fim, mesmo em
meio a tanta incerteza, o fluxo de caixa da Divisão de Veículos
triplicou em 2020.
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Murano

Shizen

PIONEIRA NA
IMPLANTAÇÃO DA DDM

2º LUGAR

(Dealer Digital Marketing) em uma rede com
mais de 500 lojas.

em volume de vendas de veículos
Honda no Brasil.

1º LUGAR NO TOP OF
MIND 2020

4º LUGAR GERAL

em Qualidade de Vendas no Brasil.

no segmento de concessionárias de Manaus.

Desenhamos algumas iniciativas estratégicas para 2021, como reformar o showroom
da Shizen e atualizar o da Murano, intensificar a utilização das novas plataformas
digitais e focar na experiência do cliente, além de consolidar o software de Business
Intelligence como parte da nossa jornada digital. Há incerteza pela frente e teremos
que ajustar os planos no decorrer dos acontecimentos. Seguiremos cuidando bem
das pessoas e mantendo um bom relacionamento com as montadoras. Sairemos
fortalecidos disso tudo, com clientes cada vez mais fiéis ao nosso trabalho.
Marcus Vinícius Almeida, Diretor da Divisão de Veículos
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Diretoria

Administrativa
e Financeira
Acompanhe as ações de melhoria
contínua desenvolvidas pela
Diretoria Administrativa e Financeira
em um ano tão desafiador

21 AUTOMAÇÕES DE
PROCESSOS ROBOTIZADOS

84% DOS
PROCESSOS MAPEADOS,
contribuindo para manter a média de 93% EM
ATENDIMENTOS CONCLUÍDOS
Isso corresponde a

(RPAs) foram implantadas na área de Operações Financeiras
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Entrega de resultados
também no home office

D

e acordo com o Dicionário Aurélio, resiliência pode ser a
“capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações
ou aos infortúnios” ou a “tendência natural para se recuperar ou
superar com facilidade os problemas que aparecem”. As duas
definições se aplicam ao último ano da Diretoria Administrativa e Financeira
(DAF) que, durante a pandemia, precisou adequar muitas atividades e utilizar
todo o empenho e a criatividade dos funcionários e das funcionárias para dar
suporte às nossas operações.
Mais do que isso: DAF foi responsável por trazer mais visibilidade aos
resultados do Grupo Simões e garantir a manutenção de todos os
compromissos fiscais, financeiros e legais, tanto interna quanto externamente.

Planejamento, suporte
e resili ência para vencer
os desafios de 2020!

Ao longo de 2020, foi possível colocar em prática o projeto de planejamento
tributário que previa a utilização de crédito dos impostos PIS e Cofins das
empresas da Zona Franca de Manaus (AM). Além disso, DAF fez a gestão do
ativo imobilizado com a revisão das taxas de depreciação e vida útil, a gestão
ativa do fluxo de caixa e a aprovação de Política de Hedge, que ajudou a
manter a disponibilidade de caixa para suportar os nossos investimentos.
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DAF continua investindo em
iniciativas de melhoria contínua,
automação de processos e
em inovações tecnológicas
para eliminar trabalhos
redundantes e incrementar
nossa produtividade. Além
disso, vamos buscar projetos
tributários que possam
ajudar o nosso negócio a ser
sustentável. Tudo isso sempre
em conformidade com os
princípios éticos da empresa
e com a legislação vigente.
Nossa diretoria segue focada
também na gestão de caixa
para que os investimentos
planejados para 2021 possam
ser realizados com sucesso.

A DAF também esteve presente e atuante
em diversas iniciativas estratégicas, como
a transição do físico para o digital na
assinatura de contratos, as negociações e
as vendas via WhatsApp, Home Delivery
e cartão de crédito, e a implantação do
Microsoft Teams em toda a companhia.
E mais: orquestrou a negociação
emergencial de postergação dos
pagamentos com fornecedores e o projeto
de migração para o trabalho home office,
duas ações resultantes da pandemia.

Assim como em outras funções,
foi preciso ter muita resiliência por
parte da equipe a fim de reduzir o
distanciamento físico que o trabalho
remoto impõe, mantendo a união
e a colaboração sempre ativa. Essa
atitude foi fundamental para superar
os desafios e contribuir para os
negócios do Grupo Simões.

Akizo Oki, Diretor Administrativo e Financeiro
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APROVAÇÃO DO
FINANCIAMENTO

de 70% das obras do Terminal de
Granéis Sólidos Agrícolas (TGSA)

Diretoria de

Novos Negócios

INÍCIO DA CONSTRUÇÃO
CIVIL DO TGSA

Entenda como a
Diretoria de Novos
Negócios seguiu
gerenciando obras tão
fundamentais para os
nossos negócios
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Tempo de construir!

D

entro de uma grande empresa como a nossa, tudo tem
seu tempo determinado, e a Diretoria de Novos Negócios
sabe disso. O último ano foi marcado por dois grandes
acontecimentos no Terminal Portuário Novo Remanso
(TPNR): a finalização das obras de terraplanagem e o início da
construção civil do Terminal de Granéis Sólidos Agrícolas (TGSA), em
agosto. Ou seja, 2020 foi tempo de construir!
Mesmo em um cenário pandêmico, foi possível seguir com o trabalho
operacional e com a contratação de empresas para a construção do
TGSA, sempre respeitando os protocolos de segurança recomendados
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Medidas como uso de
máscaras, aplicação de distanciamento social, criação de alojamento
com no máximo duas pessoas e asseguração de serviço emergencial
de ambulância foram aplicadas.
Ainda sobre o TGSA, no final de 2020, ocorreu a aprovação do
contrato de financiamento de aproximadamente 70% do investimento
junto ao Banco da Amazônia (Basa). Aconteceu também a contratação
de uma empresa de assessoria em Mergers and Acquisitions (M&A) –
em tradução livre, fusões e aquisições. A ideia foi aumentar a procura
e, consequentemente, a inclusão de novos sócios no TGSA.
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2022

Em relação ao Terminal de Granéis Líquidos (TGL), a
etapa inicial da terraplanagem foi realizada. Na procura
pela composição da sociedade, um potencial investidor
realizou uma Due Diligence Societária e Ambiental
(equivalente a uma auditoria de avaliação de riscos que
é feita na entrada de um novo sócio em uma empresa),
na qual o TPNR foi aprovado sem ressalvas. Atualmente,
as discussões sobre os detalhamentos do projeto e
sobre os valores que serão investidos junto ao potencial
parceiro estão avançadas. A negociação final deverá
ocorrer ao longo de 2021.

Com as obras do TGSA a
todo vapor, a meta é manter
o cronograma e finalizar as
obras em agosto de 2022. No
caso do TGL, ainda teremos
o processo de cotação e
negociação de valores junto
dos fornecedores frente a uma
escalada de preços, em parte
atrelada ao dólar. Sem dúvidas,
a negociação e o fechamento
de sociedade com interessados
serão uma etapa importante a
ser vencida.
Mauricio Miceli Kerbauy, Diretor de Novos Negócios
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Governança
Organizacional
Saiba como a Governança
Organizacional foi trabalhada
ao longo de 2020

189 RELATOS

foram recebidos na Linha Ética

66% DOS REGISTROS
foram feitos por nossos colaboradores e

12% PELOS NOSSOS CLIENTES;
o restante foi realizado por fornecedores, prestadores de
serviços, entre outros
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Valor a longo prazo!

Assembleia Geral de Acionistas
Realizado uma vez ao ano, o encontro visa debater e firmar
decisões importantes para os negócios do Grupo Simões,
seguindo os termos do estatuto e da legislação.

A

s boas práticas de governança corporativa
executadas pelo Grupo Simões perseguem um
único objetivo: transformar recomendações sociais
básicas em princípios totalmente alinhados ao
Nosso Jeito de Ser. Aqui, as nossas diretrizes estão presentes
em todas as ações e iniciativas do negócio, sempre realizando
uma boa gestão econômica dos recursos e prezando pela
longevidade da empresa e pelo bem comum.

Diretoria Executiva
Os membros são confirmados durante a Assembleia Geral de
Acionistas e têm o mandato de um ano, com a possibilidade de
reeleição. São sete posições efetivas: um Presidente Executivo e
oito diretores que comandam os negócios do Grupo Simões.

Conselho de Administração
e Comitês de Assessoramento

Quando o assunto são as pessoas, o Grupo Simões prima
pelos seus valores – Respeito, Credibilidade, Determinação
e Excelência – em todos os diálogos e tomadas de decisões,
contribuindo para a execução de um trabalho com
transparência, ética e equidade de gênero.

Também eleito pela Assembleia Geral de Acionistas, o time é
responsável por garantir o cumprimento da visão, da missão
e dos valores do Grupo Simões, assim como a execução do
Código de Ética e Conduta. Além disso, existem dois Comitês
de Assessoramento:

Dessa forma, a empresa desenvolve políticas e regulamentos
para seguir crescendo de forma sólida, saudável e
exponencial. Acompanhe!

• Comitê de Recursos Humanos:
atua diretamente na gestão de pessoas;
• Comitê de Auditoria Interna:
auxilia nos protocolos de auditorias internas.
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Gerenciamento de
Riscos e Incidentes
O Grupo Simões utiliza a metodologia de Gerenciamento
de Incidentes e Resolução de Crises (GIRC) para identificar
possíveis riscos, revisando sempre a matriz anual e
monitorando sinais que interferem nas categorias de Pessoas,
Produtos, Finanças, Informação e Infraestrutura. Além
disso, a empresa tem um time multidisciplinar à disposição,
formado por líderes e especialistas, para analisar eventos que
podem colocar em risco uma das operações de negócios
ou a imagem e a reputação das suas marcas. A ideia é
agilizar e simplificar a resolução dos eventos, prevenindo a
categorização para um nível de crise.

O canal de atendimento serve para registrar sugestões,
elogios e reclamações ou informar possíveis descumprimentos
de políticas, normas internas, Código de Ética e Conduta e
legislações vigentes. Com o objetivo de melhorar o diálogo
e a comunicação nos diferentes níveis hierárquicos, ele é
direcionado para todos os públicos (interno e externo) e
funciona por site, telefone ou e-mail. Os relatos são tratados
pelo Comitê de Ética de forma segura e confidencial, sempre
prezando pelo Nosso Jeito de Ser.

MAIS DE 130
PESSOAS TREINADAS

Ligue 0800 721 9881
Acesse www.ethicsdeloitte.com/linhaeticagsimoes

no GIRC e disponíveis 24 horas por dia,
7 dias por semana.

Envie e-mail linhaeticagsimoes@gsimoes.com.br
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Diretoria de

Desenvolvimento
Humano e
Organizacional
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ano a ano.

Em um ano totalmente atípico, entenda
como a Diretoria de Desenvolvimento
Humano e Organizacional (DHO)
manteve o engajamento das pessoas
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O

Time de Bebidas passou a
trabalhar em escala a fim de

GARANTIR O
DISTANCIAMENTO
SOCIAL.

foco total na saúde e na segurança dos colaboradores fez toda
a diferença para manter o engajamento e o clima de trabalho
positivo em meio a uma crise sanitária tão grave como a
pandemia da Covid-19. Além disso, essa preocupação contribuiu
para sustentar as operações em pleno funcionamento. Esforços foram
direcionados a fim de garantir a assistência médica e o suporte necessário
para cada pessoa, criando, assim, um forte elemento para a segurança
psicológica de todos, no qual a comunicação direta e transparente de toda
a liderança da Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional
(DHO) foi fundamental.

Todas as unidades
foram equipadas com

DISPLAYS DE
ÁLCOOL EM
GEL 70%.

A maturidade pessoal e profissional evoluiu, e a atenção esteve voltada
para “Cuidar de Si, Cuidar do Outro e Deixar ser Cuidado”. Expandimos
as fronteiras, com todas as divisões atuando para apoiar entidades e
instituições por meio da doação de água, refrigerante, cestas básicas e
insumos médicos. Além disso, o processo de gestão de pessoas não parou:
foram criados postos de trabalho, equilibrada a remuneração variável dos
times e mantido o desafio de atrair e promover talentos, sempre levando
em consideração os fatores de diversidade e inclusão.

Distribuição de

MÁSCARAS
DE PROTEÇÃO

para todos os colaboradores.

47

O reconhecimento dos colaboradores
também foi constante, mantendo o
compromisso de disponibilidade de
produtos a clientes e consumidores,
mesmo em um momento tão sensível.

Temos o desafio de manter
o engajamento e o bom
relacionamento das equipes,
sobretudo desenvolvendo a
capacidade de ter empatia
e inspirar as pessoas. Esta é
uma das nossas estratégias.
Também queremos continuar
oferecendo oportunidades
de crescimento interno,
além de atrair e selecionar
mais e mais pessoas para a
nossa empresa. Vamos seguir
trabalhando com agilidade,
colaboração e comunicação!”

Empatia, colaboração, transparência
e competência fizeram total diferença
para vencer tantos desafios, e DHO
celebrou a saúde e o resultado. Mais do
que nunca, temos orgulho de pertencer.

Tânia Corrêa, Diretora de Desenvolvimento Humano
e Organizacional
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Pessoas e
Gestão Interna

3.650
COLABORADORES

A Diretoria de Desenvolvimento Humano
e Organizacional (DHO) realizou – e,
por vezes, adaptou – ações internas e
externas focadas em nossas pessoas

83% DOS
TREINAMENTOS
previstos para 2020
foram concluídos

integram o Grupo Simões

245 LÍDERES

gerem as nossas operações

As lives foram a
grande aposta para

ENGAJAR AS
PESSOAS
49

Toda a nossa gente!

P

ara um negócio alcançar sucesso e
apresentar resultados positivos, seja em
um ano pandêmico ou não, depende-se
exclusivamente do empenho e da dedicação
de suas pessoas, além de como a empresa interage com o
público que está à sua volta. No Grupo Simões, essa regra
também se aplica junto dos mais de 3.500 funcionários
e funcionárias diretos e outros prestadores de serviços,
atuando fortemente em seis estados brasileiros.
Essa abrangência e capilaridade permitem que o conjunto
das nossas iniciativas focadas no capital humano impacte
todas as nossas relações, com ética e respeito, além de
sempre trabalhar a diversidade e a inclusão. Afinal, o sucesso
dos negócios está na pluralidade de nossas pessoas.
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Então, a fim de dar continuidade ao
nosso trabalho ao longo de 2020,
capacitamos nossos talentos, demos
suporte profissional e pessoal e
preservamos a saúde e a segurança de
todos, além de termos promovido a
diversidade e a inclusão e gerado bom
relacionamento. Veja mais!

9%

51%

DOS
PRAZOS acordados em

DAS
VAGAS
PREENCHIDAS

contratação foram cumpridos.

foram por meio de
aproveitamento interno.

DIVISÃO
DE BEBIDAS

teve aumento no número
de vagas disponíveis.

22. 1
76%.

80%

DOS
TREINAMENTOS
REALIZADOS

CURRÍCULOS

foram cadastrados em
nosso banco de dados,

foram adaptados para o
formato on-line.

UM AUMENTO
DE
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Dentro da telinha
Inúmeras ações internas e externas tiveram que ser adaptadas
para o meio digital, como palestras, treinamentos, premiações,
programas de reconhecimento e iniciativas sociais. Duas delas
foram destaques em 2020:

Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (SIPAT)

Usualmente, a SIPAT do Grupo Simões era um grande evento
presencial com atividades e palestras direcionadas por unidade.
Dessa vez, o formato on-line integrou e conectou as 19 empresas
do conglomerado por meio do slogan “Cuidar de si, cuidar do
outro e deixar ser cuidado”. A atividade foi transmitida via Canal
do YouTube do Grupo Simões, unindo as pessoas e focando no
que realmente importa: preservar a saúde e a segurança de todos.

Open House Virtual das Crianças

Realizado com o intuito de aproximar os filhos e as filhas de
funcionários e funcionárias à nossa empresa, a versão remota
impactou todos os membros das famílias, que puderam
participar de diversas atividades, como a contação de história.
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Comitê de Diversidade & Inclusão

A

locado no guarda-chuva do Programa Movimenta Simões,
o Comitê de Diversidade & Inclusão reúne um grupo de
colaboradores para debater ideias e iniciativas a fim de
construir um ambiente de trabalho mais plural. Em 2020, uma
consultoria especializada no assunto foi contratada para estabelecer
ações mais concretas em prol da equidade de gênero e da inclusão de
grupos minoritários no quadro de funcionários.

Mulheres
na liderança

Além da celebração de datas importantes por meio de campanhas digitais
e realização de lives, como o Dia do Orgulho LGBTQ+, outro resultado
positivo foi alcançado: a contratação de Barbara Bravim para o cargo de
Diretora de Marketing & Trade, contabilizando mais uma mulher na diretoria
da empresa. Ainda nesse tópico, a ideia agora é buscar a equidade de
gênero também em cargos tradicionalmente ocupados por homens, como
operadora de empilhadeira e manobrista de caminhão. Para isso, o Comitê
de Diversidade & Inclusão segue sendo um pilar fundamental.

25%
25%

GERENTES.

Antes da pandemia, foi realizado o
Bate-papo com Mulheres para celebrar o

SUPERVISORAS.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER,

31%
3%

COORDENADORAS.
DIRETORAS.

O Grupo Simões continua trabalhando para aumentar o número
de mulheres na empresa e a participação delas na liderança.

em 8 de março. A ação foi muito bem-recebida
pelas nossas colaboradoras.
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Para todo mundo
O Grupo Simões é uma empresa que tem o
compromisso com a inclusão de pessoas. Prova
disso está na contratação de Pessoas com
Deficiência (PcDs) e na progressão de carreira
desse time, mostrando a nossa dedicação em
construir um quadro de funcionários mais plural
e diverso. Além disso, em 2020, uma ação para
celebrar o orgulho de pertencer foi realizada,
com direito a vídeo institucional e carta do
nosso Presidente Executivo, Aristarco Neto.

Dia do Motorista e Dia do Vendedor
Celebrados em 25 de julho e 1º de outubro, respectivamente, o
Dia do Motorista e o Dia do Vendedor foram recordados de uma
forma diferente em 2020. Por conta da pandemia, foi preciso
evitar aglomerações nas unidades, mas tanto os motoristas
quanto os vendedores das Divisões de Bebidas, Gases e
Veículos receberam algumas homenagens e presentes, como
um cartão de vale-alimentação, produtos do nosso portfólio de
Bebidas e bottons especiais.

Ser e Reconhecer
A fim de agradecer aos funcionários e às funcionárias que
estão com a gente há anos, criando uma história marcada
por dedicação e protagonismo, a companhia realizou uma
homenagem por tempo de casa. Em um formato totalmente
on-line, o Ser e Reconhecer trouxe mais visibilidade àqueles
que merecem reconhecimento por toda a sua contribuição
para a nossa empresa. Quem estava em home office também
participou da homenagem em um formato totalmente on-line,
recebendo em casa uma carta do nosso Presidente Executivo,
Aristarco Neto, botton, cordão de crachá e roller clip.

As duas datas foram um convite para agradecer e homenagear
os colaboradores do Grupo Simões, independentemente da
função. Portanto, todos receberam uma carta de agradecimento
da Diretoria, além de produtos e cartão de vale-alimentação.
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MÁSCARAS DE
PROTEÇÃO E ÁLCOOL
EM GEL 70% entregues.
MEDIÇÃO DAS
TEMPERATURAS

na entrada dos nossos espaços.

Segurança
A fim de manter a saúde e a segurança de todos
os nossos colaboradores em meio à pandemia e
impulsionado pela Cultura QSE, o Grupo Simões
não mediu esforços para empreender ações efetivas
de prevenção. Cumprindo os protocolos definidos
pelos órgãos governamentais e times internos, a
companhia adotou algumas iniciativas. Confira!

PROTOCOLOS DE
DISTANCIAMENTO SOCIAL
e rígidos critérios de quarentena aplicados.
Saúde dos colaboradores

ACOMPANHADA DE PERTO.

DESINFECÇÃO DE
AMBIENTES e frotas de veículos.
ADEQUAÇÃO DA
JORNADA DE
TRABALHO, realizando o

revezamento de turnos nas Fábricas
e modelo home office para os
funcionários da Sede Administrativa.

FORTE CAMPANHA
DE COMUNICAÇÃO

desenvolvida para que todos estivessem
informados e para agir de forma segura.
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Como resultado desse trabalho, a saúde
e a segurança foram preservadas, e todos
os casos internos de Covid-19 foram
administrados e recuperados.

Mais um ano com

ZERO FATALIDADE

relacionada ao trabalho, superando o
recorde de dias sem acidentes com
afastamento nas unidades Compar
Matriz, Centro de Distribuição
Santarém e Benevides.
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92%

é o Índice de

COMPORTAMENTO
SEGURO.

Instagram oficial
A fim de aumentar o nosso grau de comunicação, seja com os
colaboradores ou com o público externo, a companhia criou
uma página oficial no Instagram. Por lá, é possível acompanhar
a rotina de trabalho das divisões e das diretorias do Grupo
Simões e os principais destaques do negócio.
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Curta, comente
e compartilhe!

Home office
Uma das alternativas para diminuir a circulação de pessoas dentro
das nossas unidades foi a realização do trabalho em home office.
Em agosto, essa ação passou a ser estudada por um Grupo
de Trabalho Multifuncional como uma opção possível para os
funcionários da Sede Administrativa após a pandemia. Depois de
alguns meses de análise de dados e estatísticas, concluiu-se que
a modalidade era efetiva, pois tanto as nossas entregas quanto os
nossos valores, a nossa cultura e o Nosso Jeito de Ser continuaram
sendo positivos e aplicados. A alternativa, então, foi oficializada, e o
time assinou o aditivo para o teletrabalho.

57

Comunidade
A Diretoria de Desenvolvimento
Humano e Organizacional (DHO) seguiu
cumprindo o seu papel social nas
localidades onde estamos presentes

Suprimentos médicos para
o tratamento da Covid-19

FORAM DOADOS
A HOSPITAIS E
CLÍNICAS
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Produtos da
Divisão de Bebidas

Fazer a
diferença
em todos
os cantos

E

m 2020, o Grupo Simões
intensificou a sua
presença na comunidade,
atuando principalmente
com foco na pandemia. Em um
ano tão desafiador, a empresa
mexeu muitas peças a favor da
responsabilidade social, realizando
iniciativas que buscaram contribuir
para o desenvolvimento das
comunidades onde nossas unidades
estão presentes.

(água, suco e refrigerante) foram doados para

INSTITUIÇÕES E HOSPITAIS DA REGIÃO NORTE.

A doação representa
um acalanto para

AS EQUIPES
MÉDICAS QUE
ESTÃO CUIDANDO
DE PACIENTES
COM COVID-19.

A entrega dos itens foi

REALIZADA POR NOSSOS
PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS,
gerando orgulho e pertencimento em uma
fase tão difícil como a pandemia.
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Prato Popular
Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, o projeto Prato Popular se manteve
proporcionando almoço de qualidade para a população de baixa renda por
apenas dois reais. Em períodos mais críticos, o restaurante funcionou no
sistema de retirada, no qual as pessoas recebiam a refeição na entrada do
local. A ação é uma parceria do Grupo Simões com a Secretaria Estadual de
Assistência Social (SEAS) do Pará.

1 milhão
75 mil
MAIS DE

Movimento NÓS
O Grupo Simões também participou do Movimento NÓS, coalizão criada
por oito das principais companhias de alimentos e bebidas do Brasil, a
fim de apoiar a retomada dos negócios do pequeno varejo. Por meio
da distribuição de kits de saúde contendo cartilhas, cartazes, máscaras
de proteção e álcool em gel 70%, a iniciativa ajudou a criar condições
comerciais seguras nos empreendimentos e a estimular o consumo seguro.

6.823

de refeições já foram entregues
desde o início, sendo

MAIS DE

somente em 2020.

KITS DE SAÚDE

distribuídos na área atendida pela nossa companhia.
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Apoio às instituições sociais

1.827
19
DE

Educação para todos
Adaptado para o formato on-line por conta da
pandemia de coronavírus, o Coletivo Jovem é focado
na aprendizagem profissional de pessoas com até 25
anos. A iniciativa disponibiliza cursos de Comunicação e
Tecnologia, Marketing e Vendas e Produção de Eventos e
já beneficiou mais de 11 mil jovens desde 2009.

CRIANÇAS

INSTITUIÇÕES

foram beneficiadas com a campanha
Natal da Alegria. É o quarto ano
consecutivo que o Grupo Simões
participa da ação solidária.

Casa Vhida, de Manaus (AM)
A nossa companhia seguiu dando suporte à instituição por meio da doação
de produtos do portfólio e itens de primeira necessidade. Além disso, o Grupo
Simões esteve na famosa Feijoada da Casa Vhida, que, dessa vez, foi em
sistema drive thru, ou seja, os convidados receberam as refeições nos seus
próprios veículos. Para isso, a companhia forneceu toda a estrutura necessária
para a realização do evento, como geladeiras e barracas. A renda obtida com
a venda das feijoadas foi revertida para a entidade.
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Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC), de Manaus (AM)
Referência no acolhimento de crianças que buscam o tratamento contra
o câncer, o GACC continuou recebendo o nosso apoio em eventos de
arrecadação de renda para a instituição.

PESSOAS

beneficiadas pelo Coletivo Jovem
em 2020.
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Sustentabilidade
Veja algumas atitudes que provam, mais
uma vez, que o Grupo Simões é uma
empresa sustentável e preocupada com
o meio ambiente

168
3,9

MILHÕES de litros de água

economizados. A quantidade abasteceria 5.601
famílias com cinco pessoas por um mês1

MILHÕES de megajoule

de energia elétrica foram economizados. A
quantidade abasteceria 3.784 famílias com quatro
pessoas por um mês2
1. Fonte: Sabesp.

2. Fonte: IndexMundi.
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Selo verde

As quatro Fábricas
de Bebidas foram

H

RECERTIFICADAS

nas normas ISO 9001:2015,
ISO 14000:2015, OHSAS 18001:2007
e FSSC 22000:2018.

á muito tempo, o Grupo Simões desenvolve iniciativas
nas Fábricas e nos Centros de Distribuição que o
colocam a par com a sustentabilidade. Além disso, as
operações industriais são auditadas pelo Sistema de
Gestão da Qualidade e de Gestão Ambiental e certificadas,
comprovando que o nosso compromisso é verdadeiro. Mais
do que isso: as nossas práticas internas são sustentáveis,
pois a empresa acredita na responsabilidade ambiental e
nos impactos positivos das suas ações em toda a cadeia de
produção e no meio em que atua.

A Unidade de Bebidas de Belém
recebeu a auditoria não anunciada
do GAO, uma organização global
sobre o assunto, e atingiu

100% EM
CONFORMIDADE
AOS REQUISITOS
EXIGIDOS.

As duas Fábricas de Gases foram

RECERTIFICADAS
SEM NENHUMA
NÃO CONFORMIDADE

nas normas ISO 9001:2015 e ISO 22000:2018.
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Energia renovável
Seguindo pelo caminho da sustentabilidade, a
Fábrica de Refrigerante de Porto Velho (RO)
e a Fábrica de Água de Belém (PA) foram
certificadas graças à redução na emissão
de gases de efeito estufa pela utilização de
fontes energéticas renováveis.

No último trimestre de 2020, a Fábrica de Refrigerante de
Belém iniciou o RoadMap de Energia Solar. Por meio de
um sistema de iluminação autossuficiente em toda a área
externa, foi possível reduzir o equivalente a 1,40 tCO2 que
seriam lançados na atmosfera.

315,07
CO
t
105,96
DE REDUÇÃO

tCO2

na Fábrica de Refrigerante de Porto Velho.

DE REDUÇÃO

2

na Fábrica de Água de Belém.
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Reciclagem
A nossa companhia realizou a doação de 60 mil
embalagens PET a instituições e universidades da
região Norte. Elas foram utilizadas para realizar o
armazenamento de álcool em gel 70% em apoio às
ações de combate à Covid-19.

70%
2.600

dos resíduos gerados pelo Grupo Simões

FORAM RECICLADOS EM 2020,
totalizando
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TONELADAS.

Relatório
de atividades

2020

