Promovendo Soluções
Sustentáveis
Destaques de Sustentabilidade Corporativa em 2019

Promoção da Sustentabilidade em 2019
Sou grato por ter tido a oportunidade de defender as
iniciativas de sustentabilidade da UPS ao longo dos anos.
Hoje, o ritmo da mudança é cada vez mais intenso e a
UPS continua se adaptando para permanecer à frente. Em
2019, promovemos a sustentabilidade de várias maneiras,
incluindo:

Mensagem do CEO

O Mundo Está Mudando
Rapidamente. Mas a UPS
é Mais Rápida.
David Abney
Presidente e CEO da UPS

Enquanto escrevo esta carta para o nosso Relatório Anual
de Sustentabilidade, é difícil pensar além do impacto da
pandemia do coronavírus na economia, nas famílias e nas
comunidades em todo o mundo. Alguns sugerem que este
não é o momento certo para falar sobre questões ambientais
e sociais, que podem parecer menos urgentes devido a atual
situação. Mas acho que esses temas são fundamentais, agora
mais do que nunca. A crise nos obrigou a recorrer à inovação,
colaboração e resiliência. Espero que apliquemos isso aos
futuros desafios globais.

dos procedimentos de limpeza, fornecimento de
equipamentos de proteção e introdução de um programa
de licença remunerada de emergência para ajudar os UPSers
afetados pelo COVID-19.

A UPS é considerada um negócio essencial em muitos
países, por isso estamos fazendo a nossa parte para apoiar
os esforços globais de resposta ao coronavírus, ajudando os
clientes a realinharem suas cadeias de suprimentos, enviando
suprimentos essenciais, além de fornecer fundos e transporte
em espécie aos nossos parceiros de ajuda humanitária.

Essa mentalidade de resiliência sustenta tudo o que fazemos
na UPS, desde ajudar as comunidades a se recuperarem de
desastres, até criar práticas mais sustentáveis que fortaleçam
nossos negócios em um mundo em constante mudança.

“

“

Continuaremos fazendo
parcerias com clientes, governos
e organizações sem fins lucrativos
ao redor do mundo, para que
todos possam sair mais fortes
e saudáveis desta crise.

Atingindo quatro de nossas metas de sustentabilidade
para 2020, um ano antes do previsto, incluindo a doação
de US$ 117 milhões à comunidade carente; 20 milhões
de horas de trabalho voluntário; plantação de 15 milhões
de árvores; e redução da frequência de acidentes
automobilísticos em 3%

•

Fazendo o maior investimento dos EUA em gás natural
renovável, o que reduzirá as emissões em mais de
1 milhão de toneladas métricas

•

Acrescentando mais de 6.000 veículos movidos a gás
natural comprimido à nossa frota

•

Lançando o UPS Flight Forward™, uma das primeiras
linhas aéreas de drones certificadas pela Administração
Federal de Aviação dos EUA

•

Introduzindo o Prêmio anual Diversity & Inclusion Horizon
para reconhecer unidades de negócios que adotem
diversidade e inclusão para impulsionar a inovação

•

Investindo mais de US$ 1 bilhão em programas
de treinamento e desenvolvimento para ajudar os
funcionários a desenvolverem suas habilidades e
conhecimentos

Enquanto estamos no caminho para alcançar nossa meta
de ter 25% dos veículos comprados em 2020 movidos por
combustível alternativo ou tecnologia avançada, é necessário
mais trabalho para atingir nossas metas de 2025 no sentido

Preparando-se para o Futuro
Fico emocionado em dizer que Carol Tomé, membro
da diretoria da UPS desde 2003, esteja assumindo o
cargo de 12ª diretora executiva da UPS, enquanto me
tornarei presidente do conselho administrativo. Vou me
aposentar da diretoria da UPS em 30 de setembro de
2020. Para garantir uma transição tranquila e uma alta
temporada de sucesso, atuarei como consultor especial
até o final de 2020 e, em seguida, me aposentarei após
46 anos de serviço. Em 30 de setembro, William Johnson,
diretor independente líder da UPS, assumirá a função
de presidente não executivo do conselho. Com sua
experiência, liderança e profundo conhecimento da UPS,
Carol está preparada para levar esta grande empresa a
novos patamares.
Enquanto enfrentamos uma pandemia global urgente e
continuamos a lidar com os desafios vigentes, como as
mudanças climáticas, a UPS continua sendo uma força de
impacto positivo. Em inúmeras ocasiões, a UPS enfrentou
desafios por meio da inovação e colaboração. Estou
confiante de que continuaremos a fornecer as soluções de
que o mundo precisa.

David Abney
Presidente e CEO

Reflexões sobre Sustentabilidade na UPS

É incrível o quanto tudo mudou desde que entrei na
empresa como carregador de pacotes em meio período há
muitos anos. Expandimos para mercados internacionais,
lançamos a UPS Airlines e adotamos a inovação da
tecnologia de otimização de rotas, às entregas por drones.
Também desenvolvemos nosso Rolling Laboratory, uma
frota de mais de 10.300 veículos de baixa emissão e
investimos US$ 1 bilhão em infraestrutura, veículos e
combustíveis alternativos na última década. Sabendo que
nossos clientes estão procurando maneiras de diminuir
o impacto causado por suas remessas, fomos a primeira
transportadora de pacotes pequenos a oferecer uma opção
de remessa neutra em carbono em 2009. Os Grupos de
Recursos de Negócios da UPS (BGR), lançado em 2006,
promoveu diversidade e inclusão em toda a empresa,
com quase 200 capítulos em todo o mundo. E em 2016,
estabelecemos novas metas para lidar com nossos impactos
ambientais, avançar nos programas de segurança dos
funcionários e fortalecer nossas comunidades.
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“
Carol Tomé
Diretora Executiva Eleita da UPS

Durante meu período como membro
da diretoria da UPS, admirei a visão e o
compromisso que colocaram a UPS no
caminho de criar uma empresa e um mundo
mais sustentáveis. Agradeço a David por seus
anos na liderança da UPS, inclusive enquanto
promotor incansável da sustentabilidade.
Estou ansiosa para desenvolver essa base à
medida que criamos a próxima geração de
sustentabilidade na UPS.

“

Não poderíamos apoiar esses esforços sem o trabalho duro
e a dedicação de quase 495.000 UPSers em todo o mundo. A
segurança de nosso pessoal é prioridade e estamos tomando
medidas para mantê-los seguros, incluindo o aprimoramento

Durante tempos de incerteza, você sempre pode contar com
as entregas feitas pelos UPSers. Continuaremos fazendo
parcerias com clientes, governos e organizações sem fins
lucrativos em todo o mundo, para que todos possam sair
mais fortes e saudáveis desta crise.

•

de reduzir emissões absolutas e usar mais energia renovável
nas operações. Estamos acelerando os esforços para avançar
nessas metas, incluindo um investimento recente na Arrival,
uma startup do Reino Unido, que expandirá nossa frota com
mais 10.000 veículos totalmente elétricos.
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Em 2016, estabelecemos 10 metas de sustentabilidade para lidar com
nossos impactos ambientais, promover programas de segurança líderes do
setor e fortalecer as comunidades em que vivemos e trabalhamos. Estamos
orgulhosos de ter atingido quatro metas um ano antes do previsto e estamos
no caminho certo para alcançar as metas restantes. Saiba mais sobre o nosso
progresso em 2019.

US$ 117 MILHÕES EM CONTRIBUIÇÕES DE
CARIDADE ANUAIS ATÉ 2020

20 MILHÕES DE HORAS DE VOLUNTARIADO
ATÉ 2020

As contribuições de caridade anuais atingiram US$ 123.8 em 2019,
refletindo um compromisso de longa data da UPS, Fundação UPS
(nosso braço de cidadania corporativa) e funcionários e aposentados
da UPS.

Os UPSers, suas famílias e amigos contribuíram com 3 milhões de horas
de voluntariado em 2019 e superaram nossa meta mais cedo, com
21.7 milhões de horas totais de trabalho voluntário.

15 MILHÕES DE ÁRVORES PLANTADAS
ATÉ 2020
(No acumulado desde 2012)

Plantamos 2.8 milhões de árvores em 2019, superando nossa meta
um ano antes, com 15.4 milhões de árvores plantadas no total.

MELHORIA DE 2% NO ENGAJAMENTO DE
FUNCIONÁRIOS ATÉ 2020
Em 2016, estabelecemos uma meta para melhorar o Índice de
engajamento dos funcionários em 2% até 2020. O índice resultou da
pesquisa anual de engajamento dos funcionários (EES - Employee
Engagement Survey) da UPS. Como parte da transformação em toda
a empresa, substituímos a EES pela UPS Culture Survey em 2019 e
planejamos realizar a pesquisa anualmente.

REDUÇÃO DE 12% NAS EMISSÕES ABSOLUTAS DE GEE
NAS OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS GLOBAIS ATÉ 2025

(No acumulado desde 2011)

REDUÇÃO DE 3% EM ACIDENTES
AUTOMOBILÍSTICOS ATÉ 2020

(Por 100.000 horas de direção; linha de base de 2016)

Atingimos nossa meta um ano antes do previsto, com uma redução de
3,1% nos acidentes automobilísticos.

REDUÇÃO DE 1% NO TEMPO PERDIDO POR
ACIDENTES DE TRABALHO ATÉ 2020
(Por 200.000 horas; linha de base de 2016)

Nossa taxa de tempo perdido por acidentes de trabalho subiu para
2,07, um aumento de 13,7% em relação à linha de base, principalmente
devido ao aumento contínuo de novas contratações para atender às
demandas de capacidade do crescimento no comércio eletrônico. Para
resolver isso, aprimoramos o compartilhamento das melhores práticas,
expandimos o programa de mentoria de segurança na integração e
desenvolvemos o processo de auditoria interna para avaliar melhor a
segurança nas instalações.

25% DE ENERGIA RENOVÁVEL ATÉ 2025

(Linha de base de 2015)

Em 2019, as emissões absolutas diminuíram 0,8% em relação ao
desempenho de 2018; no entanto, as emissões totais permanecem
5,4% acima da linha de base de 2015. Enfrentamos contratempos
devido ao crescimento do comércio eletrônico, bem como ao
crescimento do número total de remessas realizadas. Continuamos
comprometidos com esse objetivo e estamos confiantes de que os
investimentos em veículos de baixa emissão, combustíveis renováveis
e tecnologias solares acelerarão nosso progresso.

40% DE COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO NO MODAL
RODOVIÁRIO TOTAL ATÉ 2025
Em 2019, continuamos investindo em combustíveis alternativos
para nossa frota rodoviária comprando 511 milhões de litros de
combustíveis alternativos, o que representa 24% de nosso uso total
de combustível rodoviário. Também nos comprometemos a comprar
946 milhões de litros equivalentes de gás natural renovável nos
próximos anos.

Em 2019, concluímos a implantação de 10 MW em painéis solares
de telhado nos EUA, enquanto as operações da UPS em 10 países
europeus estão atingindo agora emissões quase nulas, graças ao uso de
eletricidade renovável. Esses investimentos em energia renovável estão
gerando 3,9% de nossas necessidades totais de eletricidade.

25% DE VEÍCULOS DE COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO E
DE TECNOLOGIA AVANÇADA DO TOTAL DE VEÍCULOS
COMPRADOS EM 2020
Em 2019, continuamos a ampliar nossa frota de mais de 10.300
veículos de combustível alternativo e tecnologia avançada, incluindo
o compromisso de comprar 6.000 veículos movidos a gás natural. No
primeiro trimestre de 2020, também anunciamos um investimento
significativo na Arrival, expandindo nossa frota em mais 10.000 veículos
totalmente elétricos.

Uma Mensagem
da Diretora de
Sustentabilidade
Ouça, Aprenda, Lidere.
Ao completar meu primeiro ano na UPS, estou refletindo
sobre o que me levou a ingressar nesta organização. Primeiro,
há a reputação de integridade da empresa: quando a UPS se
compromete a fazer algo, nós fazemos. Seja dirigindo milhões
de quilômetros em veículos de combustível alternativo e
tecnologia avançada, plantando 15 milhões de árvores ou
criando maneiras mais sustentáveis de entregar pacotes,
nossos compromissos fazem a diferença e servem de
exemplo para outras empresas do setor.
Também fiquei impressionada com a ambição ousada da
empresa. Em 2016, a UPS anunciou uma meta de reduzir
as emissões absolutas em 12% nas operações rodoviárias
globais até 2025. A empresa estabeleceu essa meta, apesar
de antecipar um crescimento significativo no volume de
pacotes, assim como no uso de energia e nas emissões, como
consequência do aumento no comércio eletrônico. Estamos
lidando com esses contratempos e continuamos otimistas,
pois já estamos vendo nossos investimentos em veículos e
combustíveis de baixa emissão começarem a dar resultados.

Tenho orgulho de trabalhar para uma empresa que aceita
a responsabilidade e tem a clareza de propósito para
liderar. Ainda não temos todas as respostas, mas estamos
fazendo as perguntas certas e criando soluções inovadoras
e de longo prazo. A UPS demonstrou várias vezes que
podemos realizar grandes coisas quando colocamos nossas
mentes e recursos em ação. As realidades de hoje não são
exceção, como demonstrado pelos esforços dos UPSers
na linha de frente da resposta ao coronavírus. Este período
sem precedentes reforça a necessidade de tornar nossos
negócios resistentes ao tempo, de modo a permanecermos
resilientes.

À medida em que continuamos nossa transformação
corporativa, analisamos possibilidades de instalações e frotas
mais sustentáveis, como prédios com emissões quase nulas,
alimentados por microrredes e energia solar, além de soluções
de carregamento por redes inteligentes e armazenamento de
baterias para veículos elétricos.

Ao longo do ano passado, passei muito tempo ouvindo
e aprendendo, para entender a jornada de negócios e
sustentabilidade da UPS, onde estivemos e para onde
estamos indo. À medida em que moldamos o futuro da
sustentabilidade na UPS, aproveitaremos as décadas de
progresso e vamos acelerar as ações que atendem nossos
clientes, apoiam nosso pessoal e comunidades, bem como
lidam com nossos impactos ambientais.

Estamos ajudando a comercializar e expandir o uso de
combustíveis e tecnologias alternativas, inclusive fazendo a
maior compra já feita de gás natural renovável e investindo
em startups de veículos para ampliar o uso de caminhões
de entrega elétricos. E estamos colaborando com ONGs em
metas ambientais para companhias aéreas e explorando
caminhos que levam a opções de combustível de jato de
menor emissão.

Sustentabilidade em números

de horas de
voluntariado
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Suzanne Lindsay-Walker
Diretora de sustentabilidade e vice-presidente de
assuntos ambientais

Estamos progredindo, mas há ainda muito mais que a
UPS pode e deve fazer. Nossos clientes nos procuram para
ajudar a reduzir os impactos climáticos em suas cadeias de
suprimentos. Os UPSers querem trabalhar para uma empresa
que equilibra lucros com a responsabilidade de proteger o
planeta e cuidar de seu pessoal. Além disso, investidores e
outras partes interessadas estão cada vez mais exigentes
e esperando mais das empresas em todos os aspectos da
sustentabilidade. Devemos continuar nos desafiando a chegar
mais longe e mais rápido.

21.7 MILHÕES

Visite ups.com/sustainability para mais detalhes sobre nosso progresso em direção a essas metas.

“

Tenho orgulho de trabalhar para uma
empresa que aceita a responsabilidade e tem
a clareza de propósito para liderar. Ainda
não temos todas as respostas, mas estamos
fazendo as perguntas certas e criando
soluções inovadoras e de longo prazo.

“

Progresso em
Direção às Metas de
Sustentabilidade

40.000

Locais de
UPS Access Point®

3.500+

Empresas apoiadas,
comandadas por
mulheres

1.6 MILHÃO+

1a

Linha aérea de drones
de quilômetros
certificada pela Administração
percorridos
Federal de Aviação (FAA),
diariamente de
UPS Flight Forward™
forma mais limpa

250 MILHÕES

de toneladas métricas de
emissões evitadas através
dos compromissos de GNR

125.000

US$ 1 BILHÃO

investido em
combustíveis e
veículos alternativos
Destaques de Sustentabilidade Corporativa
5
desde |2009
Motoristas da UPS

(continuação)

Logística Humanitária e Apoio à Comunidade

A UPS e a Fundação UPS têm uma vasta experiência em
ajudar as comunidades a se prepararem, responderem e se
recuperarem de desastres naturais e crises humanitárias, de
modo que estamos aplicando esses recursos para ajudar a
lidar com esta pandemia. Além disso, as equipes locais da UPS
se envolvem diretamente com as organizações comunitárias
locais. Apoiamos a resposta à COVID-19 com nossa rede
global de logística inteligente e financiamos parceiros
comunitários locais, nacionais e internacionais com mais de
US$ 21 milhões em fundos, remessas em espécie e apoio
logístico. Esse apoio auxilia os esforços humanitários atuais
e continua a ajudar as comunidades locais durante a fase de
recuperação. Nosso financiamento das comunidades locais
prioriza a alimentação, educação, saúde, sustentabilidade
financeira e continuidade dos programas em andamento.
Por exemplo, a UPS está cedendo especialistas executivos
em logística para ajudar em parcerias público-privadas,
incluindo nossa colaboração com a Agência Federal de Gestão
de Emergências (FEMA - Federal Emergency Management
Agency) para ajudar a distribuir EPIs e materiais necessários
para os profissionais de saúde nos Estados Unidos. Também
estamos lançando a entrega por drones em parceria com a
CVS para a maior comunidade de aposentados dos EUA, lar de
mais de 135.000 residentes.

Entregando Quando Mais Importa
Como a UPS está Respondendo ao Coronavírus

O novo coronavírus (COVID-19) impôs restrições
inéditas em nosso sistema de saúde, economia e
sociedade. Foi pedido para que as pessoas ficassem
em casa para impedir a propagação da pandemia. As
cadeias de suprimentos mudaram dramaticamente.
No entanto, vastos estoques de equipamentos médicos
devem chegar aos hospitais, locais de testes e clínicas
o mais rápido possível para tratar as pessoas afetadas.
Essa combinação única de demandas e restrições criou
um desafio logístico significativo.

Uma Equipe Incomparável

Os UPSers estão acostumados a reunir forças quando
necessário, como no pico de entregas de fim de ano ou
períodos de clima extremo. O apoio deles aos esforços
de resposta ao coronavírus não é diferente. Motoristas,
pilotos, manipuladores de pacotes e outros funcionários
dos bastidores da UPS prontificaram-se com um nível de
comprometimento e dedicação como nunca antes. Estamos
tomando medidas para manter nosso pessoal seguro, como
ajustar nossos procedimentos operacionais; aprimorar
rapidamente os procedimentos de limpeza das instalações,
veículos e aeronaves; disponibilizar e reabastecer rapidamente
recursos como luvas, desinfetantes para as mãos e máscaras.
A cada passo, priorizamos a segurança de nosso pessoal e
respondemos às suas necessidades.

Com nossos 113 anos de experiência em logística
global, estamos em uma posição privilegiada para
enfrentar esse desafio.

Rede global de logística inteligente

A UPS começou sua resposta ao coronavírus no início de
janeiro, quando ele começou a afetar nossas operações
na China e em outras partes da Ásia. Fornecemos
equipamentos de proteção individual (EPI) a nossos
funcionários; ajudamos os clientes a realinharem
cadeias de suprimentos e modais de transporte devido
a interrupções decorrentes de paralisações impostas
pelo governo; e usamos nossa flexibilidade de rede para
realinhar a capacidade quando o volume se deslocou da
China. Essa agilidade nos preparou para novas mudanças,
à medida que os surtos se espalharam pelo mundo.

Mantendo o Curso
Os governos entendem o importante papel que a UPS
desempenha no comércio global. Muitos classificaram
o trabalho da UPS como atividade essencial, permitindo
que continuássemos fornecendo produtos diariamente e
medicamentos que salvam vidas para nossos clientes.
(continua na próxima página)
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O coronavírus mudou a vida como a conhecemos. Durante
este período de incerteza, muitos clientes nos disseram que
a vida parece voltar um pouco à normalidade quando veem
aquele familiar caminhão de entrega marrom na rua. Qualquer
que seja o futuro, a UPS fará todo o possível para continuar a
apoiar nossos funcionários, clientes e comunidades em todo
o mundo.

Caro motorista da UPS,

Você está entregando
medicamentos que estão
ajudando a me manter
fora do hospital enquanto
eu luto contra uma doença
relacionada à gravidez. Sei
que na atual situação não é
fácil continuar fazendo o seu
trabalho. Sou muito grata por
sua dedicação. Ela não passa
despercebida.

Obrigada!!!

A dedicação dos UPSers em todo o mundo
não passou despercebida. Como as pessoas
estão em quarentena, os motoristas da UPS
estão recebendo muito apoio e mensagens
de agradecimento pelas entregas durante este
período difícil.
Assista ao vídeo aqui.
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Todos Juntos para a Expo
Dubai 2020
Como parceiro logístico da Expo Dubai 2020, a UPS desempenha um papel
fundamental na preparação do evento. Apesar da nossa bagagem de
conhecimento no gerenciamento da logística para grandes eventos como os
Jogos Olímpicos de 2008 e 2012, a Expo 2020, que vai durar seis meses, será
um esforço diferente de qualquer outro.
A Expo estabeleceu metas quanto ao uso de materiais de construção
sustentáveis e preservação de 80% da construção permanente após o
término da Expo. A UPS está aplicando nossas décadas de experiência em
logística sustentável, incluindo soluções de telemática e de emissões zero,
para mitigar os impactos ambientais da Expo. Apesar do adiamento da Expo
2020 para outubro de 2021 devido a preocupação com o coronavírus, nosso
compromisso de oferecer uma Expo sustentável continua sendo a prioridade.

25 milhões
de visitantes

Impulsionando Soluções para Remessas Sustentáveis
Geralmente, os clientes desejam tornar suas remessas mais sustentáveis, porém muitas vezes não sabem ao certo o que fazer.
Disponibilizamos uma variedade de soluções para que os clientes escolham uma das opções para garantir uma jornada com baixo
teor de carbono.

1 milhão+

Começa aqui: Escolha a UPS
Implementamos iniciativas para reduzir as emissões de CO2e da nossa rede logística global. Simplesmente ao
escolher a UPS, os pacotes já têm uma jornada mais sustentável.

de entregas pela UPS antes da
cerimônia de abertura

Iniciativas

Em Dubai, Emirados
Árabes Unidos, a UPS está
enfrentando um de seus
desafios logísticos mais
complexos de todos os
tempos.

• Frota com combustível alternativo e tecnologia
avançada
• Rede logística global, integrada e otimizada
• Uso de modais de transporte eficientes em carbono,

• Otimização de rotas para garantir uma entrega mais
eficiente
• Certificações de construção ecológica e energia
renovável nas instalações

como o ferroviário, marítimo e bicicletas de carga

Próxima Etapa: Escolha soluções sustentáveis
Fornecemos soluções que compensam totalmente as emissões de carbono ou as reduzem por meio de
viagens mais eficientes que otimizam rotas e/ou aumentam a densidade de pacotes.

A UPS e a Expo 2020 Dubai anunciaram a parceria em 2017 e, desde então,
aumentamos nossa capacidade, tecnologia e recursos humanos em Dubai.
Esta presença expandida permanecerá após a conclusão da Expo, permitindo
à UPS apoiar o comércio e os negócios nessa região de rápido crescimento.

Soluções

Lições da Nossa Jornada eBike

• Análise de impacto de carbono

• Rede UPS Access Point®

• Remessa UPS carbon neutral

• Serviço UPS Smart Pickup®1

• UPS My Choice® for home

• Serviço UPS Synchronized Delivery™2

• UPS My Choice® for business

• Embalagem Packsize sob demanda3

A milha extra: Escolha colaborar
Trabalhamos com os clientes para mensurar e gerenciar as emissões de carbono de suas remessas e
projetar embalagens mais sustentáveis.

A UPS está explorando uma variedade de soluções para tornar as entregas nas
cidades mais eficientes e com zero emissões, inclusive por meio de bicicletas
e triciclos elétricos e até drones. Lançamos nosso primeiro programa piloto
de entregas de eBike em 2012 na cidade de Hamburgo, Alemanha, e hoje
trabalhando em mais de 30 projetos de logística urbana em cidades de todo o
mundo. Após quase uma década de colaboração em soluções inovadoras de
entrega urbana, aprendemos muito sobre quais opções funcionam melhor em
diferentes áreas.

Iniciativas
• Oficinas de Coinovação da UPS
• Análise de otimização da cadeia de suprimentos

• Programa de avaliação de embalagens
ecologicamente corretas
• Embalagem Packsize sob demanda

Iniciativas Circulares em Ação
A Nespresso é pioneira em café premium de dose única. Embora as cápsulas da Nespresso
sejam feitas de alumínio, infinitamente reciclável, elas nem sempre chegam às instalações
de reciclagem. Em parceria com a UPS, a Nespresso estabeleceu um programa exclusivo de
reciclagem de cápsulas nos EUA.

Informações do Trinity College Dublin:
Grandes quantidades de clientes contribuem para uma entrega mais eficiente
Comparadas às grandes vans de entrega, as bicicletas são mais adequadas para
várias paradas em áreas de grande densidade. Ambientes universitários, onde
milhares de clientes em potencial vivem e trabalham em uma área condensada,
são ideais para entregas em bicicletas.

A Nespresso oferece aos consumidores bolsas de reciclagem pré-pagas para envio de
cápsulas usadas, que podem ser entregues em qualquer unidade da UPS ou devolvidas
a qualquer boutique Nespresso ou a outros revendedores participantes. As cápsulas são
então enviadas aos parceiros de reciclagem que separam a borra de café do alumínio. O
alumínio é processado e reutilizado, enquanto a borra de café é submetida a compostagem
em solo de alta qualidade usado em paisagismo.

No Trinity College Dublin, as eBikes da UPS agora fazem entregas a partir de
um Eco Hub de pacotes localizado no campus, de modo que estudantes e
funcionários podem pegar suas encomendas em armários de armazenamento
a qualquer hora do dia.

1
2
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3

Atualmente disponível nos EUA, Reino Unido e Alemanha
Atualmente disponível nos EUA
Atualmente disponível nos EUA e na Europa
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Histórico da UPS
de Entregas por 2016
Drones

Veículos Alternativos em Movimento
Com mais de 1.6 milhão de quilômetros percorridos
globalmente pelo nosso “laboratório em movimento”
a cada dia útil, a UPS não tem melhor maneira de testar
novas inovações de frota do que nas estradas.

• Com suporte filantrópico da Fundação UPS e da
GAVI Alliance, a Zipline lança o primeiro serviço de
entrega por drones do mundo em escala nacional
para entregar sangue que salva vidas em hospitais
de Ruanda.
• A UPS colabora com a CyPhy Works com o objetivo
de testar drones para a entrega de pacotes em
locais remotos ou de difícil acesso.

• A Fundação UPS assume
parcialmente a construção
da segunda instalação de
entrega por drone da Zipline,
em Ruanda, o que ajuda a
expandir ainda mais o acesso
à saúde para 11 milhões de
cidadãos do país.

2018

• A UPS testa a entrega de um pacote
realizado por um drone que voa a
partir do teto de um caminhão de
entrega.

2017

• A Fundação UPS e a American Red
Cross (Cruz Vermelha Americana)
usam um drone CyPhy, preso por fios,
para estimar danos nas áreas afetadas
pelo furacão Harvey.
OLHANDO
PARA O
FUTURO

2019
• A Fundação UPS e a Gavi ajudam a
financiar a construção de quatro centros
de distribuição da Zipline, em Gana.
Desde 2016, a Zipline realizou mais de
35.000 entregas importantes e vitais
em Gana e Ruanda, graças ao apoio
filantrópico da Fundação UPS.
• A UPS lança seu próprio serviço de
entrega no campus WakeMed Health &
Hospitals.
• O UPS Flight Forward™ recebe uma
das primeiras certificações padrão
completas da Part 135, concedidas
pela Administração Federal de Aviação
(FAA - Federal Aviation Administration),
para operar uma companhia aérea de
drones, liderada por uma tripulação de
voo 100% feminina.

• Conclui a primeira entrega comercial
feita por drone de uma prescrição
médica na residência de um cliente.
• Planeja criar um centro de controle de
operações centralizado.
• Faz parceria com fabricantes de drones,
como a Wingcopter e Matternet, com o
objetivo de construir novos drones com
maior capacidade de carga e tecnologia
avançada.
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Ampliando nossa frota alternativa
Nossos mais de 10.300 veículos de baixa emissão
constituem um laboratório em movimento que reúne
dados sobre quais combustíveis alternativos e tecnologias
avançadas funcionam melhor nas diferentes rotas e áreas.
Várias iniciativas anunciadas em 2019 e 2020 estão nos
aproximando de nossas metas de combustível e frota.
Globalmente, estamos investindo em veículos com
maior eficiência energética e combustível mais limpo
para abastecê-los. Entre 2020 e 2022, compraremos mais
de 6.000 caminhões a gás para serviço pesado, tratores
terminais e vans de teto alto para serviço médio com
sistemas de combustível a gás natural comprimido (GNC)
fornecidos pela Agility Fuel Solutions. Até 2026, a UPS

também terá comprado 946 milhões de litros equivalentes
de gás natural renovável (GNR). Nossa compra de
644 milhões de litros equivalentes de GNR da Clean Energy
Fuels Corp. marcou a maior compra de GNR já realizada por
qualquer empresa nos EUA. A compra de GNR da UPS trará
uma redução de pelo menos 70% nas emissões de gases
de efeito estufa do ciclo de vida em comparação ao uso de
diesel ou gasolina.
Acelerando a eletrificação da frota
Desde 2016, a UPS e a Arrival trabalham em conjunto para
testar conceitos de veículos elétricos (VE) de diferentes
tamanhos. Anunciamos nossa intenção de desenvolver
em conjunto uma frota de teste de 35 veículos de entrega
elétricos em Londres e Paris, e a Arrival é a primeira
fabricante a fornecer VEs criados especificamente para as
especificações da UPS. Em 2019, a UPS Ventures, nosso
braço de capital de risco, concluiu um investimento
minoritário na Arrival e anunciou o compromisso de
comprar 10.000 de seus VEs personalizados.

Investimentos em Entregas de Menor Emissão
A UPS implementará 10.000 vans de
entrega totalmente elétricas, fabricadas sob
medida pela Arrival, fabricante de VE, na
América do Norte e Europa.

A frota será abastecida com 946 milhões
de litros equivalentes de gás natural
renovável, o maior compromisso de compra
na história dos EUA.

Vamos comprar 6.000+ veículos a gás
natural comprimido (GNC) entre 2020 e
2022, quase dobrando nossa frota de GNC.

US$ 1 bilhão investidos em veículos

de combustível alternativo, tecnologia
avançada, combustíveis e infraestrutura na
última década.
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Instalações Sustentáveis
A UPS está investindo em tecnologia de ponta em nossas instalações, o que nos permitirá lidar com aumentos nos volumes de pacotes com mais
eficiência do que nunca. Esse adicional na capacidade aumentará nosso uso de energia, e é por isso que estamos trabalhando em direção a metas para
reduzir as emissões de GEE associadas às nossas operações rodoviárias e obter mais eletricidade a partir de fontes renováveis.

Visalia, CA,
CA EUA

Camden, Reino
U.K. Unido

Uma vez
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Once
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Espalhando Positividade,
Uma Entrega por Vez

Capacitando Mulheres
em Tecnologia na UPS

Comecei na UPS em 1989. Eu havia trancado um semestre da faculdade e
minha intenção era voltar e terminar. Por acaso, encontrei um amigo que
disse: “Por que você não vem para a UPS?” Planejei ficar por alguns meses,
mas logo percebi que a escola não era o caminho para mim. Eu nunca
olhei para trás.

Ser mulher em uma profissão dedicada à tecnologia pode significar
ser a única mulher na sala. Assim, em 2019, a UPS lançou sua cúpula de
liderança focada em aumentar a representatividade de mulheres em
tecnologia na UPS.

O presidente e diretor executivo da UPS, David Abney, fez o discurso de
encerramento e a sessão de perguntas e respostas. Ele compartilhou suas
ideias sobre tecnologia e inovação, além da importância da diversidade
e inclusão. “Acredito que devemos aproveitar as diferentes perspectivas,
garantindo que a voz de todos não seja apenas ouvida, mas levada em
consideração”, disse Abney.

“

As líderes trazem a diversidade de
pensamentos, experiências e talentos
essenciais para fazer negócios em um
mundo cada vez mais diversificado e
global.
David Abney
Presidente e diretor executivo da UPS

“

A pauta incluiu sessões de escuta com a próxima geração de líderes
e oficinas femininas que equiparam as aliadas com ferramentas para
melhor apoiar as mulheres na UPS. Com mais de 100 líderes presentes no
Centro de Inovação da UPS em Nova Jersey, o evento proporcionou uma
oportunidade de conectar, colaborar e aprimorar uma maior diversidade
e inclusão. As ideias reunidas durante a cúpula foram usadas para
desenvolver um roteiro de mulheres na tecnologia para 2020 e além.

Assista ao vídeo aqui.
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Trinta e um anos depois, é incrível o quanto as coisas mudaram
aqui. A tecnologia é um dos aspectos mais óbvios, por exemplo, os
clientes costumavam entrar em contato conosco usando pagers ou
deixar mensagens em determinados pontos de coleta. Agora, temos
ferramentas como o dispositivo de captura de informações de entrega
[DIAD - Delivery Information Acquisition Device] que nos mantém
conectados o tempo todo.
Também tenho orgulho de quanto o foco da UPS em segurança evoluiu.
Todas as manhãs, os supervisores realizam reuniões de comunicação prétrabalho (PCMs - prework communication meetings) com os motoristas
antes de seguirem suas rotas diárias. No passado, essas reuniões eram
sempre iguais, e os motoristas geralmente nem prestavam atenção.
Atualmente ajudo a escrever PCMs e sempre lembro aos motoristas
que sua última parada é em casa. Também asseguro que os tópicos
que abordamos sejam diferentes a cada dia. Um dia pode ser sobre
virar as esquinas com segurança. Outro poderia ser sobre escorregões e
quedas. Desde que comecei a fazer isso, notei que mais pessoas estão
participando e prestando atenção, porque sempre há algo a aprender.

Além de escrever PCMs, ajudo a orientar e incentivar outros
motoristas, especialmente os mais novos. Isso significa não apenas
treiná-los para trabalhar com segurança, mas também aumentar sua
confiança. Quando meus colegas de trabalho estão desmotivados,
faço o possível para animá-los. Alguns dias por semana, envio uma

“

Faço as rotas que tenho agora há
cerca de oito anos e alguns dos meus
clientes são realmente como amigos
e familiares.

“

Quando Jenny Rosado iniciou sua carreira na UPS, as entregas eram
rastreadas em pranchetas e a direção hidráulica moderna ainda levaria
alguns anos para aparecer. Mais de 30 anos depois, esta motorista do
Círculo de Honra reflete sobre o que mudou e o que a mantém na UPS.

mensagem positiva ou uma reflexão, é minha maneira de ajudar
os motoristas a ficarem mais conscientes de seus sentimentos e a
começar o dia com o pé direito.
Muitas pessoas pensam que ser motorista de entregas é um trabalho
solitário. Mas eu sou uma pessoa extrovertida, cair na estrada e
conhecer pessoas é uma das razões pelas quais eu amo este trabalho.
Faço as rotas que tenho agora há cerca de oito anos e alguns de meus
clientes são realmente como amigos e familiares. Uma das coisas dos
que mais gosto é quando vejo um cliente que parece estar de mau
humor e consigo melhorar o ânimo dele, acrescentar algo positivo.
É bom interagir com pessoas diferentes e ver como elas vivem e
pensam.
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A Logística da Resposta a Desastres

Depois que o furacão Dorian atingiu as
Bahamas em 2019, um padrão familiar
se repetiu. As doações chegaram sem
um destinatário e não havia estratégia ou
recursos para separar, organizar e entregar
as mercadorias. Como estradas, portos e
redes de comunicação foram fortemente
danificados, distribuir suprimentos pelas
ilhas era quase impossível.
A Fundação UPS, ao lado da Good360,
quer ajudar a romper esse ciclo.

A Good360 trabalha para canalizar a
generosidade bem-intencionada dos
doadores, direcionando as doações às
organizações sem fins lucrativos que
precisam, desenvolvendo as melhores
práticas para apoio em espécie e gerando
doações mais proativas e impactantes.
Por meio do nosso trabalho com a
Good360 e seus parceiros locais, estamos
fornecendo doações em dinheiro e
transporte em ajuda aos esforços de
recuperação nas Bahamas. Também
estamos ajudando a Good360 a
desenvolver estratégias para superar as
restrições que os desastres costumam
impor, como a destruição de armazéns,
o fechamento de aeroportos e os
problemas de mobilidade que limitam a
capacidade dos sobreviventes de receber
doações e suprimentos.

Esperamos que uma abordagem mais
cuidadosa seja proporcionada durante
todo o ciclo de vida de um desastre, não
apenas em relação às consequências
imediatas. Enquanto a Fundação UPS
e a Good360 continuam trabalhando
juntas, esperamos acelerar a recuperação
nas Bahamas e em quaisquer áreas que
possam sofrer desastres no futuro.

“

Como líder global em logística, oferecemos uma grande variedade de soluções
para o transporte de pacotes e cargas; facilitando o comércio internacional e a
implementação de tecnologia avançada para gerenciar com mais eficiência o mundo
dos negócios. Entramos com os ativos e o capital que compõem nossa rede de
logística global, com o objetivo de ter como resultado as entregas e serviços tornados
possíveis por essa rede. Nossas ofertas de serviços incluem Remessas Expressas
globais, seguros e financiamento, logística e distribuição e Agenciamento de Cargas.
Medimos o impacto por meio das diferenças econômicas, sociais e ambientais
proporcionadas por nossas redes globais de logística.

5.5 bilhões

125.000

de pacotes por ano

veículos

495.000+

 ossa parceria com a Fundação
N
UPS ajuda a Good360 a obter
as mercadorias certas para as
pessoas certas, na hora certa.
Matt Connelly
Diretor executivo da Good360

“

À medida que as catástrofes naturais
em todo o mundo se tornam mais
frequentes e destrutivas, fica claro que
responder efetivamente é um desafio
humanitário e logístico. Até 60% das
mercadorias doadas após um desastre
acabam sendo desperdiçadas.

Cadeia de Valor
Global da UPS

10.300+

funcionários em
todo o mundo

veículos de
combustível
alternativo e
tecnologia
avançada

US$ 40 bilhões
em remuneração,
benefícios e
treinamentos de
funcionários

572

Valores Compartilhados, Sucessos Compartilhados
Trabalhar com fornecedores que refletem os diversos mercados da UPS nos ajuda a atender melhor os clientes e contribui para o
desenvolvimento econômico de nossas comunidades. Belle-Pak, uma empresa pertencente a membros de minoria fundada em
1991, é uma parceira de longa data da UPS que fornece materiais de embalagem, como sacolas de polietileno, envelopes para
documentos e bolsas clínicas. O vice-presidente e cofundador Yves Nahmias fala sobre como sua empresa está promovendo a
inovação sustentável em embalagens para clientes como a UPS.
P: Os esforços de diversidade da UPS incluem garantir que nossos
fornecedores tenham iniciativas de diversidade em suas próprias cadeias de
suprimentos. Que trabalho a Belle-Pak está fazendo nessa frente?
Fundamos a empresa em 1991 em Ontário, Canadá. Trabalhamos com a UPS
há mais de 20 anos e percorremos um longo caminho nesse período. Hoje,
temos instalações em Ontário, Massachusetts e Geórgia que empregam mais de
240 pessoas. Fornecemos produtos a agências postais e empresas de entrega em
toda a América do Norte e do Sul, também na Europa.

Instalações em
todo o mundo

4.267.000

2.7 milhões

Toneladas de
emissões de GEE
reduzidas por meio
do transporte
intermodal,
transportando cargas
por ar, terra e trilhos
para conseguir
a entrega mais
eficiente em termos
de combustível

de metros
quadrados de
instalações
automatizadas
no mundo todo

US$ 4.3 bilhões

de impacto
econômico ao
usar fornecedores
pequenos e diversos

3%

do PIB movimentado pela
UPS a cada dia

40.000+

P: Qual o papel da inovação nos negócios da Belle-Pak?
Todos os anos, investimos entre 3 e 4 milhões de dólares em novos
equipamentos. Nós nos esforçamos para minimizar nossa pegada de
carbono e ajudar nossos clientes a reduzir a deles. É por isso que colaboramos
continuamente com clientes como a UPS para desenvolver opções de
embalagens mais sustentáveis, como a redução da espessura dos materiais das
sacolas de polietileno.
Também procuramos oportunidades de inovação logística. Agora que temos um
armazém em Atlanta, podemos atender com mais facilidade a pequenos pedidos
diretamente nos centros de operações. Assim, não apenas economizamos
dinheiro, mas também podemos atender melhor clientes como a UPS.

2.500+

aeronaves próprias
ou fretadas

unidades UPS Access Point®

US$ 74.1 bilhões de
Receita anual

Yves Nahmias
Vice-presidente da Belle-Pak Packaging Inc.
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Visite ups.com/sustainability
para ler o relatório de sustentabilidade completo
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