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Sumário Executivo

O Grupo Logístico
Andreani

Somos líderes em serviços de distribuição física de pacotes e produtos tais como cartões de crédito, medicamentos, telefones,
máquinas e ferramentas, na gestão de armazéns para integrar as
cadeias de produção e no acompanhamento dos processos de distribuição de setores como os de mineração e de petróleo e gás.
Além disso, oferecemos serviços de armazenamento de mercadorias e de radicação de indústrias leves na Plataforma Logística
Industrial Norlog (em Tigre, província de Buenos Aires) para que
as pequenas e médias empresas possam ter um espaço físico que
impulsione seu negócio. E desde 2001 operamos no Brasil com foco
no setor da saúde.
Por fim, por meio de nossa Fundação Umberto Andreani, realizamos programas culturais e educacionais e contribuímos com nossa
infraestrutura logística com ações solidárias.

Mensagem do
presidente

O ano de 2021 foi o ano em que consolidamos
nosso negócio como serviço essencial.
Depois da incerteza que trouxe o ano de
2020, demonstramos, mais uma vez, a nossa
capacidade de rápida adaptação à nova
normalidade. Como líderes do setor e como
cadeia de valor de inúmeras empresas,
PMEs e empreendedores, assumimos a
responsabilidade de desenvolver uma
logística sustentável para fortalecer os
compromissos que nossos clientes pretendem
alcançar em matéria de sustentabilidade
e para dar resposta aos consumidores que
demandam um comportamento responsável e

Oscar Andreani
Presidente
Grupo Logístico Andreani
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Nossa
empresa

5415

Serviços

colaboradores

Distribuição
por gênero

Distribuição geográfica
da nossa rede

%
22
Mulheres

4863

Colaboradores
Argentina

Soluções logísticas:

Serviços de correio:

distribuição física e gestão de
armazéns para integrar as cadeias de produção, distribuição e
logística reversa.

cartas registradas com aviso de
recebimento, cartões de crédito
e débito, envios certificados em
todo o país, e entregas de documentação comercial e pacotes

Desenvolvimentos
imobiliários:

Desenvolvimento
de software:

gestão de real estate para processos logísticos e de indústrias
leves

por meio da Wit Wot, oferecemos soluções e inovação tecnológica para resolver necessidades
ligadas a operações logísticas na
América Latina.

4
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78%
Homens

552

Colaboradores
Brasil

3160

Argentina
5 centrais de transferência de cargas e operações
logísticas na Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA): Benavídez, Avellaneda, Barracas, Villa
Soldati e Central Inteligente de Transferência em
Tigre (CIT).
6 plantas de operações logísticas (não farmacêuticas) 3 em Avellaneda, 2 em Benavídez, 1 em Villa
Mercedes (San Luis).
5 plantas de operações logísticas para produtos
farmacêuticos na Argentina: Benavídez (2 plantas),
Florida, Malvinas Argentinas e Avellaneda.
1 centro de operações para via aérea no Aeroparque
Jorge Newbery.
30 crossdocking no interior da Argentina.
127 filiais próximas na Argentina.
28 concessionários.
87 pontos de terceiros.

Brasil
4 plantas de operações logísticas | São Paulo, Rio de
Janeiro, Goiás e Aparecida.

transportadores

5
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Nossa
frota

Clientes

Argentina

Business to business.
Principais clientes de acordo com
o faturamento:
Argentina
Marketplace, Financeiro, Distribuidores

2562 165
utilitários

chassis

227

equipamentos
completos*

268
motos

81

bicicletas

Farmacêuticos, Telecomunicações, Moda,
Laboratórios, Alimentos & Bebidas, Energia,
Cosméticos, Agro, PMEs, Tecnologia, Varejo,

Business to consumer
E-commerce e venda direta.

90%

de entregas em
casas

Mobilidade & Automotivo, Instituições de
Saúde.

Brasil
Brasil
Medicamentos/saúde humana, alimentício

21 536 306
entregas em
casas

(nutricional), vacinas, medicamentos
biológicos, tecnologia médica.

26

bicicletas
elétricas com
pedal assistido

6

67

utilitários

13

unidades
motrizes

19
chassis

13

semirreboques

7

* Além dos equipamentos completos, compostos por unidades motrizes e semirreboques, a Andreani conta com 104 semirreboques adicionais.

Andreani.
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Nossa contribuição
com o desenvolvimento sustentável

Continuamos demonstrando a nossa
capacidade de rápida adaptação à nova
normalidade.

8
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A pandemia não apenas evidenciou o papel

Este novo contexto acelerou a nossa trans-

Fortalecemos os compromissos assumidos

essencial e principal da nossa atividade na

formação para poder enfrentar as mudanças

como ator social, ligados à saúde e o cuidado

economia e nas comunidades do país, bem

nos hábitos de consumo, satisfazer as neces-

das pessoas, bem como ao compromisso co-

como em aspectos relevantes como a distri-

sidades formuladas e assumir um papel signi-

munitário da ajuda humanitária. Estabelece-

buição de vacinas contra a COVID-19, mas

ficativo nos processos produtivos de muitas

mos uma agenda sustentável para proteger

também a tornou visível na vida quotidiana

empresas como nunca antes, para potenciar

o planeta com foco nas emissões, a economia

das pessoas com a duplicação do volume da

o desenvolvimento de PMEs e empreende-

circular e a gestão de resíduos.

nossa operação: o crescimento exponencial

dores. Redefinimos nossos processos para a

Temos o desafio de contribuir para um consu-

do e-commerce, a necessidade de uma ca-

transformação digital, incorporamos méto-

mo sustentável para acompanhar as pessoas

deia de valor confiável e o debate mundial

dos de trabalho ainda mais flexíveis e adapta-

que demandam um comportamento respon-

sobre o planejamento da logística para que

tivos, e aceleramos nossos investimentos em

sável e ambientalmente eficiente.

a população mundial fosse vacinada foram

infraestrutura, automatização e tecnologia.

elementos determinantes para dar verdadei-

Também geramos empregos genuínos e de

ra dimensão à importância e complexidade

qualidade, e oferecemos possibilidades de

da atividade que realizamos. Como em 2020,

desenvolvimento interno no Grupo, o que

tudo isso foi acompanhado por um desenvol-

tornou a nossa organização um motor econô-

vimento confiável da atividade logística.

mico e social.
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Estratégia
de sustentabilidade

Valor Humano
Consideramos que o melhor de cada um surge
quando é possível interagir em um âmbito que valoriza a diversidade e a inclusão, e que prioriza o bem-estar das pessoas.

Públicos atingidos
▲ Colaboradores
▲ Sociedade

Eficiência ambiental
Assumimos um compromisso forte e consistente com o impacto
ambiental que geram nossas operações, e com a gestão responsável de nossa frota e os produtos que transportamos, com foco na
pegada de carbono e a redução de resíduos.

Públicos atingidos
▲ Sociedade

10

Inovação estratégica
Apostamos por uma cultura da inovação: pensamos desde a necessidade do cliente e propomos constantemente novas ferramentas e
novos processos baseados na tecnologia e a sustentabilidade.

Temas Materiais
Experiência do funcionário.
Diversidade e inclusão.
Gênero.
Acompanhamento na transformação
digital.
Geração de oportunidades de emprego e
desenvolvimento.
Saúde, segurança e bem-estar.
Fortalecimento e evolução da cultura
Andreani.
Gestão do talento.
Temas Materiais
Gestão de emissões e mudança climática.
Gestão de resíduos orgânicos e inorgânicos (Economia circular).
Uso de materiais para insumos e serviços,
com foco em plásticos de uso único.
Economia circular.
Gestão ambiental da cadeia de suprimentos.
Gestão do ar e ruídos.

Temas Materiais
Automatização dos processos operacionais
para melhorar a experiência do cliente.

Públicos atingidos
▲ Colaboradores
▲ Clientes

Compromisso com a sociedade
Contribuímos com o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atuamos ao trabalhar com agendas compartilhadas e
alianças estratégicas com outros atores relevantes para colocar a
logística ao serviço da sociedade.

Públicos atingidos
▲ Colaboradores
▲ Sociedade
▲ Fornecedores

Temas Materiais
Gestão das informações para a previsão de
condutas e empoderamento dos destinatários.
Eficiência e eficácia que reduzem tempos
de entrega, emissões e otimizam o uso de
recursos.
Filiais inteligentes que geram proximidade
com o destinatário.
Processos logísticos urbanos inovadores
para design de cidades sustentáveis.
Logística reversa que promova a economia circular e gere opções para clientes e
destinatários.
Desenvolvimento de packaging sustentável
próprio para clientes e destinatários.
Comportamento responsável social, viário
e ambiental, via pública.

▲ Fornecedores

Andreani.
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Nossa Visão 2030
orienta as ações
e a tomada de decisões

Visão
2030

Objetivos

Assumimos um compromisso
com as pessoas, o planeta e as
comunidades para desenvolver
soluções orientadas à
experiência do cliente,
descarbonizar continuamente
nossas operações, chegar a
ter zero acidentes rodoviários
graves, desenvolver uma
visão circular para insumos
e resíduos, desenvolver sua
cadeia de valor e potenciar um
ambiente inclusivo.

12

KPIs de Sustentabilidad

Dato 2021

Continuar investindo no desenvolvimento e na implementação de tecnologias e
processos que permitem una melhoria
contínua na experiência do cliente.

NPS destinatários e clientes

21 clientes
corporativos

Descarbonizar continuamente nossas
operações, por meio da troca de nossa
frota com base em eficiência energética,
combustíveis alternativos e compensação.

% da frota com combustíveis alternativos

43%

Intensidade de energia elétrica de depósitos:
relação energia elétrica
/tamanho depósitos

96,92 kWh/m2

Chegar a ter zero acidentes rodoviários
graves de forma contínua e desenvolver
alianças público-privadas para promover a educação rodoviária com foco no
desenvolvimento profissional de nossos
fornecedores de transporte.

Sinistros por KM percorridos

888 956 km percorridos até que acontece
um sinistro

Índice de incidência

38,17 (Sem COVID-19)
89,41(Com COVID-19)

Capacitações sobre segurança rodoviária e mobilidade sustentável

20

Desenvolver uma visão circular para insumos e resíduos, oferecendo alternativas sustentáveis de produtos e serviços
aos nossos clientes.

% de resíduos reciclados

55%

Desenvolver nossa cadeia de valor
incorporando critérios sociais, éticos e
ambientais na busca e seleção de todos
os fornecedores para impulsionar seu
desenvolvimento econômico e profissional.

Quantidade de fornecedores críticos avaliados em
temas sociais e ambientais

925 *

Potenciar um ambiente inclusivo para o
desenvolvimento de nossos colaboradores e da cadeia de valor.

% de mulheres
% de mulheres transportadoras
% de mulheres líderes

22%
4,6%
19%

39 destinatários

* 152 assinaram a declaração sob juramento de sustentabilidade e 773 foram avaliados por serem fornecedores críticos..

Andreani.
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Governança
corporativa

Estratégia de sustentabilidade
Fizemos uma atualização da lista de temas relevantes por meio da consulta a 78 referentes dos públicos de interesse externos e 53 internos.

Matriz
de materialidade
O máximo órgão de governança é o Comitê de Alta Direção, integrado
por uma equipe que determina os objetivos de longo prazo, a Visão,
Missão e Valores, as políticas corporativas e a avaliação de risco e

Gestão de emissões e mudança
climática.
Geração de oportunidades
de emprego e desenvolvimento

Gestão das informações
para a previsão de condutas
e empoderamento dos
destinatários
Saúde,
segurança e
bem-estar.
Contribuição com o
Segurança
desenvolvimento econômico
rodoviária
local e inclusivo desde a
cadeia de valor, com foco na
economia popular

Logística reversa que
promova a economia circular
e gere opções para clientes e
destinatários

Acompanhamento na
transformação
digital

Desenvolvimento de
fornecedores

Publico Externo

Trabalho voluntário

14

Desenvolvimento
de packaging
sustentável próprio
para clientes e
destinatários

Gestão do ar e
ruídos

Diversidade e
inclusão

Logística com
impacto social
Inclusão social em educação e empregabilidade

investimentos. Também define a estratégia de sustentabilidade para
minimizar os riscos e maximizar os impactos ambientais e sociais que

Eficiência e eficácia que
reduzem tempos de entrega, emissões e otimizam o
uso de recursos.

surgem de suas ações.

Automatização dos
processos operacionais
para melhorar a
experiência do cliente.

Comitê de Alta Direção

Gestão de resíduos
orgânicos e inorgânicos

Experiência do
funcionário
Uso de materiais para insumos e serviços, com
foco em plásticos de uso único

Economia circular
Gestão ambiental
da cadeia de
suprimentos

Gênero

Participação ativa em
espaços empresariais,
câmaras e órgãos públicos
Fortalecimento e evolução
da cultura Andreani

Comportamento
responsável social,
viário e ambiental,
via pública
Filiais inteligentes
que geram
proximidade com o
Gestão do talento
destinatário

Processos logísticos
urbanos inovadores
para design de cidades sustentáveis

Apoio ao empreendedorismo

O mapeamento e monitoramento
de riscos em questões
econômicas, ambientais e sociais
é supervisionado pelo Diretor de
Riscos que integra o Comitê de
Alta Administração com reporte
direto ao Presidente da empresa.

Cargo

Nome e sobrenome

Presidente

Oscar Andreani

Vicepresidente

Jorge López

Diretora

Verónica Andreani

Diretora

Larisa Andreani

Diretora

Yanina Andreani

Diretora

Romina Andreani

Valor humano

Diretor

Pablo Andreani

Inovação
estratégica

Chief Executive Officer – CEO

Carlos Cirimelo

Chief Financial Officer – CFO

Andrés Arfuch Gago

Chief Risk Officer – CRO

Ricardo Cruz

Gerente geral de ADI e Negócios Internacionais

Favio Podjarny

Eficiência
ambiental
Compromisso
com a sociedade

15

Publico Interno
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Investimos, geramos emprego e
oferecemos oportunidades a partir
da logística, construindo redes nos
processos produtivos e envolvendo
todos os setores econômicos do país.
Gestão integral do risco econômico,
social e ambiental

Ética
e transparência

Os processos de gestão do risco de todas as

Continuamos trabalhando para que todos

empresas do Grupo estão sob a supervisão do

nossos colaboradores e fornecedores atuem

CRO (Chief Risk Officer ou diretor de riscos),

de forma de íntegra e honesta, para garantir

quem faz parte do Comitê de Alta Direção e

a maior segurança aos nossos clientes e aos

informa diretamente ao presidente da nossa

grupos de interesse.

companhia.

$ 2200 M
investidos em infraestrutura, tecnologia e veículos.
(+121% vs 2020)

Gerenciamos a logística de
mais de 100 milhões de doses
da operação Vacinas Covid-19

Em 2021, atualizamos o Código de Conduta,
Para a análise de riscos e oportunidades em

com a ampliação de conteúdo e do alcance.

Ventas

matéria de meio ambiente, utilizamos essen-

Também desenvolvemos um novo Código de

cialmente duas metodologias: a do padrão

Conduta para fornecedores e transportado-

ISO 14.001 e a da abordagem do Carbon Dis-

res, para garantir seu compromisso com nos-

$ 40 081 M

closure Project sobre riscos físicos (como

sos padrões de trabalho.

(+63% vs 2020)

Fornecedores ativos

8877
(+73% vs 2020)

inundações ou secas) e riscos de transição
(novas legislações, perda de clientes pelo incumprimento de padrões ambientais, entre
outros).

Impacto
econômico
16
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+8,4%

em volume operado em envios vs. 2020.

+12,5%
em volume operado em
quilogramas vs. 2020.
●

Investimentos de

USD 30 M

“Procuramos influenciar
positivamente as comunidades
onde operamos. Unimos
grandes empresas, PMEs e
empreendedores com milhões
de destinatários em todo o
país. Geramos oportunidades
de emprego e investimentos
em tecnologia, automatização,
infraestrutura e veículos para
acompanhar o crescimento da
logística”.

Geração de oportunidades
de emprego e desenvolvimento

Implementamos programas e iniciativas
que gerem possibilidades de trabalho
reais e a inserção no mercado de trabalho
inclusiva. Também, promovemos o
emprego jovem e inclusivo, através de
nossos programas de estágios e alianças
com organizações sociais.

952

para 2022

abertura
de 10 filiais

compra de
50 semirreboques

18
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70

57,2

%
homens

Carlos Cirimelo
CEO

42,8%
mulheres

empregos eventuais foram adicionados a
nossas equipes em diferentes momentos
do ano para dar resposta aos picos de
demanda da atividade.

264 124 34
buscas ativas

novo Cross
Belt Sorter.

Incorporação em 2022 de 1500 pontos
HOP na região AMBA, expansão par ao
interior da Argentina com 2000 novos
pontos.

ingressos
ao Grupo.

64%
3486

das buscas para o nível
gerencial médio foram
cobertas pelas equipes
internas.

vagas publicadas

ingressos por meio do
Programa de Referência

filhos de colaboradores de todo o país participaram
no programa Crescemos Juntos para acompanhar sua
inserção no mercado de trabalho.

42
42

estagiários
de TI.
efetivados
na área de
tecnologia da
informação.

Emprego inclusivo:
seis jovens de
contextos vulneráveis
foram incorporados à
companhia.
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Contribuição com o desenvolvimento
econômico local e inclusivo
da cadeia de valor

Gestão da cadeia de valor

8877
fornecedores ativos na Argentina.

340

fornecedores ativos
no Brasil.

37

fornecedores de serviços
críticos.

20
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100%
do processo de seleção é
digital e sem uso de papel.

683

transportadores cadastrados
no registro digital.

815
108
200

avaliações de fornecedores críticos sobre
qualidade do serviço e insumos.

fornecedores concluíram a pesquisa de sustentabilidade
(vs. 65 de 2020).

32%
12 fornecedores críticos avaliados em
matéria ambiental e social

fornecedores assinaram
voluntariamente o Código de Conduta.

21
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Desenvolvimento local desde a cadeia de
valor e apoio ao empreendedorismo

ARS 4 458 565
em compras a fornecedores sustentáveis

investimento:

32%
no interior

68%

na região
AMBA

13

fornecedores contactados.

Obtivemos a certificação anual
Great Place To Work com
uma participação de 87% e
níveis de satisfação de 66%, com
colaboradores que nos definem
como um excelente lugar para
trabalhar.

22% 64%
mulheres vs.
19% 2020.

dos níveis gerenciais médios cobertos com recursos
internos.

Capacitação e desenvolvimento
de talentos:

42 532 12 742
horas de formação
(+82% vs. 2020).

horas de capacitação
no Brasil.

Formação de fornecedores
Capacitamos 25 colaboradores relacionados com a gestão
de compras com um workshop realizado pelo Programa
VALOR, executado pela AMIA sobre a gestão sustentável

46%

22
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da cadeia de valor, compras inclusivas, qualificação e desfornecedores
locais de São
Paulo

envolvimento de fornecedores.

Nossa
equipe
23
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“Procuramos pessoas que
queiram acompanhar a
nossa transformação e ser
protagonistas do crescimento a
partir de uma cultura baseada
em valores de respeito pelas
pessoas, paixão pelo que
fazemos e compromisso pela
sustentabilidade”.
María Suero
Diretora
de Gestão
das Pessoas

Ações 2021:

Trabalho flexível:
uma nova forma
de trabalhar

▲ Atualização do Código de Conduta com
foco na diversidade e a inclusão, não discriminação, assédio e intimidação; com a
incorporação de temas sobre respeito às

Em 2021, implementamos um modelo
híbrido e flexível que combina dias de
trabalho presencial e dias de home
office, com o qual é possível manter o
mesmo nível de serviço nas operações
e dar continuidade ao negócio.

Experiência do funcionário: fortalecimento da cultura Andreani

diferenças, à diversidade e ao gênero.
▲ Formação de líderes em diversidade e inclusão trabalhista na Academia de Líderes.
▲ Acompanhamento das mães e colaboradoras na etapa de maternidade, com diferentes iniciativas e ações.
▲ Primeiro encontro de mulheres transportadoras para compartilhar experiências de
diferentes pontos do país.

Em 2021, construímos a comunicação da marca empregadora para fortalecer a cultura corporativa. Neste contexto, trabalhamos em:
▲ A segunda etapa da campanha Juntos nos

mensagens e experiências para os diferentes processos de cada pessoa.
▲ A primeira Pesquisa de Ambiente Organizacional, com a Great Place To Work.

Cuidamos, com foco na COVID-19. Rece-

▲ Apoio ao negócio.

bemos um Prêmio Eikon 2021 na categoria

▲ Difusão da estratégia de sustentabilidade.

Comunicação Interna.

▲ Iniciativas de aproximação e transparên-

▲ O apoio à experiência do funcionário com

cia como Encontros de Proximidade com o

a ferramenta transversal Employee Jour-

presidente da Andreani e o Diálogo Aberto

ney, que identifica os melhores canais,

com o CEO.

24
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Diversidade e inclusão com foco
na agenda de gênero

19%
146

▲ Geração de emprego de beneficiários de
programas sociais: 17 jovens referidos por
organizações com as quais trabalhamos
mulheres em cargos de
direção e gerenciais na
Argentina e Brasil.

(Reciduca – Panal, Cimientos e Forge) foram entrevistados e passaram por um processo de seleção. Por último, seis deles foram incorporados à companhia.
▲ Conferência sobre racismo e diversidade

mulheres transportadoras
na Argentina.

na filial do Rio de Janeiro

25
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Gestão
do talento
“Minha Formação”:
Novas plataformas de aprendizagem
Lançamos a plataforma de aprendizagem “Minha Formação”.

140
filiais

+1400 +8000
colaboradores

cursos

Outros espaços de formação em destaque:
Programa MESI (Menos sinistros)*: fortalece

formação. Adicionamos uma Indução Aberta

a capacidade das equipes para evitar riscos

para colaboradores que buscam se atualizar.

Atualizamos a plataforma de e-learning com a implementação da Plataforma de Talento.

de avarias, danos e perdas.

+90

1300 colaboradores

90 cursos que fazem parte do
catálogo de aprendizagem.

Autocuidado e percepção do risco: 168 participantes. Mais de 300 horas de capacitação.

1100 transportadores desde o e-learning
Formação em sustentabilidade: para 351 lídeAcademia de TI: programa de formação cons-

res, 167 colaboradores e 384 novos ingressos,

Colocamos em prática a Plataforma de Formação Operacional,
a primeira para transportadores e colaboradores eventuais.

tante para nossas equipes de desenvolvedo-

além disso, adicionamos um módulo especí-

res, testadores, analistas e estagiários, com a

fico de sustentabilidade para pessoal fora de

+60 +1900 8976

participação de mais de 170 colaboradores de

uma convenção de trabalho com temas como

diferentes equipes de TI.

desenvolvimento de fornecedores, temas ma-

cursos

colaboradores

cursos
concluídos

teriais e projetos do setor; e alcançamos 80
Academia de Líderes: espaço de formação

colaboradores.

contínua para 690 líderes da companhia, para

Ampliamos os conteúdos do Programa
de Formação Comercial.
Capacitamos nos
segmentos de saúde,
energia, mobilidade, retail
e fashion.

potenciar suas habilidades e o desenvolvimento de duas equipes.
Programa de Indução: mais de 300 novos
colaboradores com mais de 2200 horas de
* Para obter mais informações ver a seção “Prevenção e
controle de sinistros e fraude” neste relatório.
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Impulsionamos a inovação
e a implantação de novos
tecnologias para tornar eficiente
processos, avançando em novos
oportunidades e prestar serviços com o
cliente e o desenvolvimento do país em
mente.
Saúde e segurança
As principais linhas de ação foram: revisão da matriz de risco e a metodologia de avaliação; trabalho sobre a consulta e participação dos
trabalhadores nas plantas da região AMBA; atualização dos planos de
preparação e resposta de emergência; compreensão das necessidades e expectativas dos trabalhadores e outras partes interessadas; e
compras, contratadas e contratação externa.
Além disso, publicamos um procedimento de controle de contratadas,
reforçamos os recursos destinados a Higiene e Segurança nas plantas
da Área Metropolitana de Buenos Aires, e procuramos assessoramento externo para oferecer um melhor apoio à complexidade e extensão
da companhia em todo o país.
Organizamos novamente a Semana da Segurança e a Saúde, com
palestras por setores operacionais e reuniões virtuais para chegar a
plantas e filiais de todo o país.
No Brasil, lançamos “Risco Zero” para potenciar a liderança nos temas
de segurança e meio ambiente. Além disso, realizamos capacitações
para promover a prevenção de acidentes e a segurança ocupacional.

100%
de cobertura médica
de planta com médicos
e enfermeiros.

10 533

Novo
Vertical
Sorter

capaz de processar
8111 pacotes por hora

10

novos classificadores de
última milha para Filiais
Eles processam de 1.200 a
2.500 pacotes por hora

Ampliamos nosso Centro de Transferências CIT

+6600
m2

+49
novas bocas
de carga

Capacidade de
processamento
diário 202 700
pacotes

testes rápidos.

241
2893

PCR.

horas de capacitação para
reforçar o protocolo da
COVID-19, para todo o

Transformação
digital

28
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Robô para embalagem de pallets
Automatização da embalagem
que reduz o uso do film stretch
entre 5 e 10%. Aumento da
capacidade produtiva devido à
simultaneidade de tarefas. Ou
seja, enquanto o robô está
realizando a numeração de um
palete, o operador pode estar
preparando o próximo ou
etiquetando o anterior.

“A inovação, a evolução para
novas tecnologias e o bom
uso das informações são os
grandes eixos de nosso trabalho.
Necessitamos trabalhar
nesses três pilares para ser
mais eficientes e melhorar a
experiência de nossos clientes”.

Sistema unificado de
armazéns (WMS)
Unifica o sistema de gestão
para todas as plantas e
clientes. Reduz custos de

manutenção e melhora a
produtividade

4 robôs

nas plantas de WH
de Benavídez,
Malvinas Argentinas
e Avellaneda

Transformação digital e inovação
Acreditamos que é indispensável evoluir
constantemente com inovação e tecnologia
de ponta para satisfazer as necessidades de
nossos clientes e as demandas do mercado
em constante mudança. Assim, buscamos
tecnologias que reforcem nosso crescimento,
para otimizar e automatizar

Alejandro Rinaldi
Diretor
de marketing
e transformação
digital
30
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Warehouse
Automatização do processo
de controle de expedição
Aumenta a capacidade de
processamento de pedidos dos
clientes, permite ter flexibilidade para
enfrentar as mudanças na demanda,
elimina as diferenças de estoque e
reduz os tempos de entrega.

Armazém Automático
Vertical (VLM)
Permite automatizar processos, substitui
as tarefas manuais e evita a manipulação de
produtos, tornando o trabalho mais seguro e
com menos erros. Aumenta a capacidade de
armazenamento por metro quadrado.

1 planta Malvinas 2021
3 planta Cype 2020
Relatório de Sustentabilidade 2021
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Telemetria para
monitorar os hábitos de
condução e melhorar o
consumo de combustível.

9

tratores
de longa distância

Sorter última milha

Sorter vertical
Permite chegar a todas as cidades do país em
menos de 24 horas, com o processamento
automático de mais de 92% dos 90 mil pacotes
diários da CIT. Esta tecnologia de automatização
pode classificar 8111 pacotes por hora, o que
multiplica por oito a capacidade de processamento.
O software foi projetado por nossa equipe de TI.

Uniformização
e geolocalização
minimiza as falhas de entrega ao
determinar o lugar unívoco e
correto dos domicílios para garantir
a sua localização.

32

Estão instalados em Córdoba, Tucumán, Salta,
Mendoza, Mar del Plata e nas plantas CIT e
CTC.

3

Otimização de rotas e
tempos, trânsito e/ou uso de
combustível por meio da
geolocalização de cada envio.

1
7

29 filiais
300/día roteiros otimizados por dia

4

Transporte
e
e distribuição
Andreani.

Contamos com três tipos de sorter:
1 Dinâmico (processa 2500 pacotes por hora),
7 estáticos (1200 pacotes por hora) e 4 para
mercadoria irregular. 12 no total.

tipos
de sorter
dinâmico
estáticos
mercadoria
irregular

Mobile 2.0
Incorpora novas funcionalidades para conseguir processos mais eficientes. Melhora a
experiência de colaboradores e clientes ao
reduzir o uso de recursos e os tempos dos
processos. Implementação da nova versão de
forma progressiva, até chegar a 100% das filiais
em 2022.

Tracking Interno
Um Progressive WebApp permite que o pessoal
da planta e filiais escaneie com seus celulares e
consulte a rastreabilidade completa de nossos
embarques

33
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prever comportamentos, e tomar decisões cen-

API Unificada

tradas nos dados.

Para o registro de pedidos de B2B e
B2C. Os clientes podem solicitar o
registro de um envio. Melhora a
qualidade, a velocidade dos
processos operacionais e reduz o
erro humano na carga de
informações de forma manual.

Lançamos a proposta de valor Chega hoje!
para clientes que precisam que seus envios
cheguem no mesmo dia da venda.

Assistente virtual
Responde automaticamente
consultas sobre processos
comerciais e operacionais
nas filiais. 1200 consultas
mensais com um nível de
resolução de 96% e impacta
2700 colaboradores na sua
gestão diária.

nossos destinatários e clientes em relação aos

Consolidação da experiência digital e o
papel das comunicações

mais empoderados e continuamos desenvolvendo a nossa presença digital, fortalecendo a
relação com nossos seguidores e consumidores
nas redes sociais.

mações para determinar o comportamento das

11 056 705

10 000

200
000
altas de envios mensais

de usuários (PMEs, empreendedores
e profissionais) registrados.

Andreani.

para oferecer assistência a usuários cada vez

Permite aos clientes a
entregar seus envios sem
passar pelo balcão. Com
tecnologia intuitiva, em
três passos podem fazer
um envio. Melhora a
experiência do usuário e
aumenta a produtividade
nas filiais.

de usuários destinatários
(pessoas) registrados.

34

mos a nossa equipe de atendimento ao cliente

Permite resolver necessidades, gestões e acessar
informações relevantes a clientes de diferentes
perfis. Oferece uma experiência de autogestão para
pessoas, PMEs e empresas.

clientes corporativos.

usuários corporativos
registrados.

446 184

envios em massa.

envios corporativos.

res, planejamento de testes e na análise de inforentregas de acordo com as zonas geográficas e
poder prever com a maior exatidão o dia e faixa
horária para entregar um envio. Conseguimos
75% de assertividade.
Além disso, identificamos os perfis com os quais
interagimos, integramos todos os canais em uma

de clientes corporativos.

rede omnicanal, padronizamos a experiência

80 000

com a marca, redefinimos processos para pro-

envios mensais de PMEs.

desse indicador para que nos permita continuar
a satisfação e confiança dos nossos clientes.

versão da nossa comunicação digital. Reforça-

Avançamos na construção de dados, indicado-

novos usuários.

1,3 M

Projetamos um plano estratégico para a recon-

Andreani Drop

637 055

nossos serviços, trabalhamos na gestão ativa
a melhorar a qualidade do serviço, aumentando

Andreani.com

1800

damental, pois nos fornece informações objetivas e sensíveis sobre a qualidade percebida por

Clientess
e destinatários
tá
169 504

Nessa perspectiva, a mensuração do NPS é fun-

mover a autogestão e geramos relatórios perió-

Clientes
corporativos

252 21

Quantidade de clientes participantes

NPs 2021
vs 6 en 2020

Clientes PME

1463 37

Quantidade de clientes participantes

Destinatários

644 162

Quantidade de clientes participantes

NPs 2021

39

NPs 2021
vs 35 en 2020
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dicos para obter informações, compreender e
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663 898 m2

Produtos
e serviços

de superfície operacional na
Argentina

+49
novas bocas de
carga

●
Capacidade diária de
processamento

202 700

pacotes

49,2 M 47,1 M
de envios processados
na Argentina

de km percorridos em longa
distância +41% vs. 33,4 milhões
de km em 2020.

553 182 364 kg
movidos na Argentina
vs. 2020 (+12,5% vs.
2020).

1112 M

milhões de eventos de negócios
(rastreamentos de informação)
gerados pelos nossos sistemas.

Gerenciamos a logística de
mais de 100 milhões de doses
da operação Vacinas COVID-19.

Ampliação da Central Inteligente de Trans-

em todos os envios para destinos da região

ferência: adicionamos 6.600 m2 e 49 novas

AMBA, entre outras ações.

Andreani.

Nossa meta continua sendo chegar a zero fe-

bocas de recepção e expedição, com o qual
é alcançado um processamento diário de

Serviço de PMEs e empreendedores para

ridos. Por isso, renovamos permanentemente

202.700 pacotes na CIT, para receber e des-

terceirizar seu armazém e-commerce e a lo-

nossa frota com padrões de segurança e tec-

pachar mais de 1.000 caminhões por dia.

gística de distribuição, e dessa forma poder

nologia cada vez mais elevados..

crescer em escala economizando em estrutu-

▲ 47 114 679 km percorridos (+41% vs. 2020)* .

ra e custos fixos.

▲ 53 sinistros.

Projeto Expandir: expansão de 27 filiais em

▲ 26 925 viagens de longa distância (+36,4%

todo o país: 15 aberturas, 8 mudanças e 4 ampliações, o que significou um investimento

A plataforma Norlog foi incorporada ao

45% maior que o de 2020.

Registro Nacional de Parques Industriais
(RENPI)

vs. 2020).
▲ 888 956 km/sinistros (km até que acontece
um sinistro).
▲ 35 763 revisões da frota em 2021.

Também criamos novas conexões no interior
do país para otimizar tempos de entrega de

Desenvolvimento do negócio imobiliário:

pacotes, o que permite que mais de 200 pa-

obtivemos a certificação LEED® PLATINUM

Incorporamos 60 semirreboques full, equipa-

llets diários tenham uma viagem mais curta

na Argentina para o centro de distribuição da

dos com tecnologia de ponta como ABS (sis-

até seu destino final.

L’Oréal Argentina no Parque Industrial Norlog,

tema antibloqueio de freios), EBS (controle de

o que o tornou o primeiro galpão logístico do

estabilidade de frenagem) e suspensão pneu-

Warehouse: em relação à eficiência e à tec-

país em receber esta distinção pelo uso efi-

mática, que propiciam viagens mais seguras.

nologia, inauguramos o Armazém Automático

ciente de energia, água, materiais e transporte.

Em relação ao equipamento motorizado de

Vertical (VLM, pelas siglas em inglês de Verti-

longa distância equipadas com pack de se-

cal Lift Module) na nossa planta em Malvinas

gurança (ABS - EBS – frenagem de emergên-

Argentinas, adicionamos 15 mil cargos, incor-

cia – sensores de ângulo morto – controle de

poramos robôs para embalagem de pallets e

alerta de pista) aumentaram para 46 (vs. 30 em

implementamos a caixa térmica retornável

36

Trânsito seguro

* Os sinistros de 2020 foram atualizados a 34, porque no último
relatório foram indicados apenas os graves (17).
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Comprometidos con la lucha por
el cambio climático, avanzamos
con inversión e implementación de
nuevas tecnologías para reducir
nuestro impacto, principalmente en
la huella de carbono.

Além de mais, as inovações nos
permitem reduzir a pegada de carbono,
com equipamentos mais amigáveis com
o meio ambiente.

2020), o que excede em muito as projeções do
último ano: cobertura de pack com segurança
de 35% na nossa frota.

Adicionamos
os primeiros
bitrens com
redução de

Campanha
de vacinação
contra a COVID-19

Oferecemos 20 workshops de autocuidado e
percepção do risco a 169 transportadores de longa distância baseados na segurança rodoviária.

Segurança das informações
e de ativos físicos
O cuidado dos dados e dos ativos físicos no
nosso poder é a nossa prioridade. A medição

Desenvolvemos nove tipos de
embalagens térmicos para garantir e
manter as temperaturas necessárias.

43%

da nossa frota com
combustíveis alternativos.

Adaptamos as câmaras para armazenar
em temperaturas diferentes, de
ultrafrio (inferior a 18 ºC) cadeia de frio
(entre 2 e 8 ºC).

27%

em emissões por tonelada
transportada.

Aliança com o Conicet
para realizar o primeiro
estudo de ciclo de vida
do plástico.

da pontuação de segurança é de 88,21% sobre uma média de organizações com o mesmo
volume de licenciamento e infraestrutura com

Gerenciamos a qualificação de
unidades de transporte.

pontuação de 47,1%.
Nosso laboratório de metrologia foi reconhecido pelo INTI como laboratório INTI-SAC Nº 77
Alcançamos a certificação do INTI como laboratório da rede do serviço argentino de calibração e medição para as áreas de tempe-

38

Garantimos, por meio de evidência documentada, as
condições de armazenamento, transporte e distribuição das
diferentes vacinas, a partir de ensaios técnicos projetados e
realizados pela nossa equipe de Garantia da Qualidade.

Desempenho
ambiental
39

ratura e umidade, e mapeamentos térmicos.

Andreani.
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Sistema de Gestão Ambiental
Nossa gestão é baseada na política integrada
de Qualidade, Segurança e Higiene, e Meio
Nosso compromisso é evoluir para uma economia circular,

Ambiente, e continuamos administrando um

para aprofundar nossas práticas de eficiência energética, ge-

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) certifica-

renciar a redução de nossos resíduos, e medir e gerenciar nossa

do sob os padrões da norma ISO 14 001.

pegada de carbono para minimizar o impacto. Além disso, acreIdentificamos melhorias relacionadas com

ditamos na capacitação em sustentabilidade de todos nossos

No Brasil, recebemos o
reconhecimento do Selo
Verde – Jornal do Meio
Ambiente.

colaboradores como medida chave para garantir o cuidado do
meio ambiente nas nossas operações.

os esquemas de contratação de energia nas
plantas Córdoba e Florida, que nos permitem
economizar como parte da gestão da energia.
Em longa distância, adicionamos os dois pri-

“Como líderes do setor logístico
na Argentina, assumimos um
forte compromisso com a gestão
que agrega valor econômico,
social, ambiental e ético cultural.
Potenciamos nossa estratégia
de sustentabilidade e buscamos
acompanhar a de nossos
clientes, com foco no cuidado do
meio ambiente e das pessoas”.

meiros bitrens à nossa frota. É um veículo com
capacidade de 75 toneladas de carga, que

Eficiência energética

permite reduzir em 27% as emissões por quilograma de mercadoria transportada e ofere-

Durante 2021 realizamos un estudio de efiDu-

ce tecnologia que contribui para a segurança

rante 2021 realizamos um estudo de eficiên-

rodoviária.

cia energética nas plantas da região AMBA
para definir os indicadores de consumo como

Adicionamos também 60 novos semirrebo-

linha de base. A partir desses resultados, im-

ques full que, devido à sua maior capacidade

plementamos a reprogramação da iluminação

de carga, contribuem com a redução da quan-

em depósitos em horários noturnos e a re-

tidade de viagens e emissões por quilograma

dução das temperaturas internas dos depósi-

de mercadoria transportada.

tos em 1° a 2° ao usar pintura reflexiva para di-

Verónica Zampa
Gerente de
Sustentabilidade
e Comunicações
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minuir a radiação solar em diferentes plantas

A aquisição das 25 bicicletas com pedal assis-

da região AMBA. Também, a partir da troca

tido, a incorporação de dois novos utilitários

de luminárias e da revisão de processos inter-

Kangoo ZE elétricos e a realização do primei-

nos, diminuímos o consumo do Galpão 5 da

ro retrofit (conversão de motor diesel para

planta Avellaneda em 10% (novembro de 2021

elétrico) foram iniciativas para reduzir o con-

vs. Novembro de 2020).

sumo direto de energia e as emissões de GEI.
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Economia
circular
Uso de materiais
Para alcançar um consumo eficiente de mate-

Realizamos o primeiro
estudo sobre o ciclo de
vida dos plásticos de
uso único em packaging
e produtos, em aliança
com o CONICET.

riais e otimizar a ocupação do armazenamento, começamos a substituir os pallets planos
(caixas de papelão) e as gaiolas por colares
de pallets (série de aros de madeira que são
embutidos e permitem obter altura e conter
mercadoria). Eles contribuem para uma melhor ocupação do armazenamento e têm maior
vida útil, além de permitir a redução do uso
de film stretch. Adquirimos 2916 colares de
pallets.

Programa Re-Circular
de revalorização do scrap

14

novas filiais que separam
e reciclam seus resíduos.

27%

dos resíduos tem um impacto social
(alianças com cooperativas, fundações,
refeitórios ou empresas B).

Outras iniciativas de maior impacto na eficiência do consumo de materiais são:
▲ Aumento do uso da caixa térmica retornável
nos envios, substituição do poliestireno expandido e de geles descartáveis.
▲ Substituição de sacos de polipropileno por
sacos de plástico compostável.

46%
de nossas filiais reciclam
seu lixo.

70%
é destinado a empresas
privadas.

▲ Material biodegradável para os diferentes
presentes que outorga a companhia.
▲ Compra mensal de film stretch sem tubo de
papelão.
▲ Redução de 100% do uso de papel nos processos de pagamento de salários.
▲ Implementação da nota de entrega digital

3%

Outras iniciativas:

17

cooperativas

▲ Adicionamos 11 946 quilogramas reciclados, incluindo plástico e papel de cartões
do setor financeiro.
▲ Continuamos trabalhando com diferentes
cooperativas nacionais; destacamos Fundação Garrahan e El Álamo na província
de Buenos Aires.

+400
pessoas com emprego
ou melhoria de renda
por esse projeto.

▲ No Brasil, compramos 300 garrafas e 200
copos reutilizáveis para evitar o descarte de
42 mil copos descartáveis mensais, equivalentes a 504 mil copos por ano. Dessa forma, aumentamos a quantidade de materiais
recicláveis em 32% (plástico, papelão).

a municípios.

para clientes.

42
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Emissões
de GEI
2021
Pegada de carbono
Trabalhamos estrategicamente com nossos clientes e fornecedores para
identificar e gerenciar os riscos e oportunidades em matéria ambiental,
para melhorar a medição da pegada de carbono e implementar ações
para reduzi-la e até neutralizá-la.
Em fevereiro de 2021, implementamos formalmente o modelo de gestão de emissões e pegada de carbono criado em 2020. Isto nos permite
contar com um inventário de emissões e ter um diagnóstico diário sobre
nossa pegada de carbono, o que possibilita melhorar nossas operações e

97 081

Total Tn de CO2 eq

tomar decisões informadas sobre troca de tecnologia, levando em conta
variáveis de eficiência energética e impacto ambiental.
As emissões de Gases de Efeito Estufa aumentaram 27% em relação a
2020, devido ao crescimento da atividade, que foi traduzida em uma maior
quantidade de viagens de transporte e no consumo de energia de novas
câmaras de frio para a gestão da campanha de vacinas contra a COVID-19.
O Modelo de Pegada de Carbono e sua divulgação a clientes e outros
públicos geraram diversos prêmios, dentre os quais se destacam:
Prêmio Amcham no eixo meio ambiente, categoria Pegada de Carbono.
Prêmio à liderança sustentável da Câmara de Comércio Argentino-Britânica.
Aliança para a transição energética - programa de assessoria criado
pelo CDP e a Agência de Energia e Ambiente da França (ADEME).

44
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Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Emissões associadas ao processo
principal, sendo o consumo de
combustível o principal gerador. Além
do combustível de transporte é incluído
o combustível enviado para uso de
geradores (combustão estacionária).

Emissões associadas ao consumo de
energia elétrica adquirida para armazéns
e filiais.

Emissões associadas a viagens de
colaboradores e gestão de resíduos.

6%

1%

93%
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Por meio do investimento social
privado, contribuímos para gerar
um impacto social positivo do
setor logístico, articulando em rede
empresas, organizações, pessoas e
setor público.
Em 2021, a nossa classificação na
plataforma do CDP passou de “D” para
“C” (-), Awareness (consciência).

Mobilidade sustentável:
gestão eficiente de emissões
de veículos da frota

46

43%
31%
26%
Andreani.

da frota com combustíveis
alternativos [GNC + Híbridos
(diesel/GNC) + Elétricos) (vs.
38% em 2020).

ARS 132 M
de investimento social, incluindo a doação da logística
para vacinas contra a COVID-19.

Formação para o primeiro
emprego. Continuamos
acompanhando as próximas
gerações com diferentes
programas: Cimientos,
Acompanhamos Futuros,
Panal e Potrero Digital.

444 033
quilogramas em
remessas solidárias.

diesel (vs. 27% de 2020).

gasolina (vs. 35% de 2020).

Comprometidos
com a Sociedade
47
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Logística com
impacto social

Karina Castiglioni
Gerente de
Fundação
Umberto Andreani

“Em um contexto de expansão
e desenvolvimento da atividade
logística, buscamos que essa
evolução tenha um efeito na
logística com impacto social.
Continuamos comprometidos
com as comunidades mais
vulneráveis e potenciamos a
ajuda humanitária para melhorar
as condições de vida e o cuidado
da saúde”.

Buscamos deixar uma marca nas comunidades que conectamos. Investimos na educação
e no desenvolvimento de habilidades, com foco
nos jovens com menos oportunidades, para
possibilitar sua inserção no mercado de trabalho. Geramos alianças e redes com outros atores
relevantes para compartilhar nossos conhecimentos e assim potenciar e incentivar práticas
viárias sustentáveis e seguras.

Rede
de logística
social
Envios solidários
Campañas:
Lacuna digital(Potenciar Solidario
y Chicos Net)
Gênero (P&G + Ruta 40)

Academia
Fundación Andreani
Cursos sincrónicos y asincrónicos
Acompanhamos Futuros
(PANAL, Cimientos, Potrero Digital)
Curso Superior
Bacharelado em Logística
Tecnicatura en Logística

Educação

48

49

Andreani.

Relatório de Sustentabilidade 2021

Saúde

Educação - Inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento de habilidades

dois cursos (março: 42 inscritos e agosto: 56 inscritos) Em aliança com o

Colocamos o nosso conhecimento técnico à

Lançamento da Academia Fundação Umberto

vulnerabilidade social para que tivera, pela primeira vez, uma formação in-

disposição com o oferecimento de nossos ser-

Andreani: a primeira plataforma educativa da

tegral e formal no âmbito de uma universidade.

viços para a logística da operação inaugural de

Fundação Umberto Andreani.

vacinação com a doação do custo da logística

Banco Galicia conseguimos oferecer bolsas para jovens em situação em

As organizações aliadas Forge, Cimientos e Reciduca identificaram

das primeiras 300 mil doses da vacina Sput-

Programa Acompanhamos Futuros para mel-

seus melhores perfis e a seleção foi feita pelo Banco Galicia e pela nos-

nik-V que chegaram ao país em dezembro de

horar as competências de trabalho e as con-

sa Fundação. Assim, foram adicionados sete jovens estagiários que fo-

2020, bem como de dezenas de milhões de do-

dições de empregabilidade de jovens de con-

ram acompanhados por voluntários do Grupo.

ses de vacinas que chegaram posteriormente,

textos socioeconômicos complexos.
Articulação público-privada para emprego jovem: fazemos parte do

em diferentes faixas de temperatura (AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, CanSino e Pfizer).

Programa de Articulação de Novos Escopos

Conselho para a Empregabilidade - Eixo logístico junto ao Ministério de

de Trabalho: acompanhamos a terceira edição

Desenvolvimento Econômico e Produtivo da Cidade de Buenos Aires, e

Por seu lado, em conjunto com a Natura, a Co-

e PANAL (Programa de Articulação de Novos

da Mesa técnico pedagógica liderada pela Subsecretaria de Desenvol-

ca-Cola e a Cruz Vermelha Argentina, participa-

Escopos de Trabalho). Este ano, 17 participantes

vimento Econômico da Cidade de Buenos Aires.

mos no envio de elementos para brindar assis-

se capacitaram em competências de trabalho.

tência a hospitais na luta contra a COVID-19, com

Entre eles, sete mulheres escolheram fazer a

a logística de respiradores artificiais e elementos

nossa capacitação em logística, o que a tornou

de proteção individual para equipes médicas.

a primeira atribuída a um grupo 100% feminino.

Junto a Fundação Mapfre e à Fundação CONIN,

Junto a Cimientos e a JP Morgan, organizamos

na distribuição de computadores para a implementação de suas respec-

participamos na logística de uma doação de fór-

cursos virtuais sobre habilidades brandas e o

tivas iniciativas. Em 2021, distribuímos 61 computadores para diferentes

mulas infantis e módulos nutricionais para o trata-

setor logístico em sete encontros para 18 jovens

escolas e organizações em toda a Argentina.

mento das crianças com menos de cinco ano que

entre 17 e 23 anos que ainda não concluíram

frequentavam os Centros CONIN da Argentina.

seus estudos de ensino médio.

Lacuna digital
Acompanhamos os projetos Potenciar Solidario, Cimientos e Chicos.Net

Junto a Potrero Digital: junto a outras empresas, implementamos esta
edição do projeto em CasaSan, no bairro de La Boca, com espaços de
aprendizagem em trabalhos digitais para oferecer educação digital e as

Inclusão - Gênero

Profissionalização do setor logístico

ferramentas necessárias para que jovens em situação de vulnerabilidade
obtenham emprego em setores como tecnologia e do conhecimento.
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Em aliança com a P&G, participamos novamente

Iniciamos a primeira capacitação da Fundação

na campanha de Always “Mais absorventes, me-

Umberto Andreani aprovada pelo Ministério da

nos faltas” junto a Ruta 40, para a qual doamos

Educação: o Bacharelado em Logística, junto à

a logística de mais de 1 milhão de absorventes.

UTN regional Buenos Aires, que começou com

Andreani.

98
24

alunos inscritos em 2021.

alunos no Curso Superior em Logística
junto à UTN.

37

alunos no bacharelado
em Logística na UTN.
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Arte e cultura desde
a Fundação Umberto Andreani

Em 2021, abrimos as portas à comunidade de nossa sede no bairro de

Fundação x La Boca

La Boca, para dar início ao vínculo entre o público e os artistas com o
novo edifício, como anfitriões de encontros, festivais e exibições.

Dentro das ações do ano, destacamos a organização – junto com a
Acumar, o Ministério do Turismo e Deportes da Nação, a Federação

Foi realizada a 7ª edição do Prêmio Fundação Umberto Andreani às Ar-

Metropolitana de Remo, o Exército Nacional e a Corporação Buenos

tes Visuais com uma participação recorde: foram recebidas 1222 obras

Aires Sul – da “11 Remada por el Riachuelo” para continuar trabalhando

de artistas de todo o país e foram selecionadas 47.

no saneamento da bacia.

9992

143 76
obras:

10

exibições
realizadas.

produzidas

123
exibidas.
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visitantes ao espaço entre
janeiro e dezembro.

artistas apoiados.

7 2
ciclos de música,
literatura e dança.

intervenções

Primeira edição
do Festival
Posthumania
com 12
docentes
convidados.
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Agradecemos a participação das diferentes
empresas e áreas do Grupo Logístico
Andreani pela elaboração do presente
relatório e para os membros da Equipe de
Relatório 2021.

Coordenação geral
Gerência de Comunicações e Sustentabilidade do Grupo Logístico Andreani
Produção
Sustenia
Design
Bme Diseño y Comunicación

Contato
sustentabilidad@andreani.com
www.sustentabilidad.andreani.com
GrupoLogisticoAndreani
@andreaniok
@andreaniok
Company/GrupoLogisticoAndreani

Este relatório em todas as suas versões: espanhol,
inglês, português e versão estendida estão
disponíveis em www.sustentabilidad.andreani.com

