MAIS EFICIÊNCIA
E QUALIDADE
DE VIDA NO
SEU NEGÓCIO.
NÓS TEMOS
AS SOLUÇÕES.

CONTRIBUIR PARA
O BEM-ESTAR E O
CRESCIMENTO DAS
ORGANIZAÇÕES. É ISSO
QUE FAZEMOS HÁ MAIS
DE 50 ANOS
E fazemos tão bem porque temos muita experiência. Acreditamos
que o bem-estar é fator fundamental no desempenho individual
e no sucesso coletivo, por isso entendemos as necessidades
e os anseios das pessoas e das organizações e proporcionamos
melhorias significativas no espaço de trabalho.
Hoje estamos ao lado de mais de 100 milhões de pessoas,
todos os dias, nos 72 países em que estamos presentes,
o que nos tornou empresa líder em Serviços de Qualidade de Vida.
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SODEXO ON-SITE

PRINCÍPIOS
QUE NOS
MOVEM
Desde a fundação, nossa missão, nossos
valores e princípios éticos guiam tudo o que
fazemos.

NOSSA MISSÃO
Melhorar a qualidade de vida de nossos colaboradores
e de todos a quem servimos e contribuir para
o desenvolvimento econômico, social e ambiental
das comunidades, regiões e países nos quais temos operações.

NOSSOS PRINCÍPIOS ÉTICOS
LEALDADE
RESPEITO PELAS PESSOAS
E OPORTUNIDADES IGUAIS
TRANSPARÊNCIA
INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS

NOSSOS VALORES
ESPÍRITO
DE SERVIÇO
ESPÍRITO
DE EQUIPE
ESPÍRITO
DE PROGRESSO
MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.
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AS 6 DIMENSÕES

DA QUALIDADE
DE VIDA DA SODEXO
Com base em nossos 50 anos de experiência com colaboradores, clientes e
consumidores e em estudos globais, identificamos 6 dimensões de Qualidade de
Vida nas quais podemos influenciar diretamente por meio de nossos serviços.
Saiba como a Sodexo melhora a qualidade de vida das pessoas
e das organizações:

DESENVOLVEMOS AS SOLUÇÕES IDEAIS
ENTENDEMOS
AS NECESSIDADES

CLIENTES

INTERAÇÃO SOCIAL

Envolve todos os fatores que fortalecem
os vínculos entre as pessoas e facilitam
o acesso à cultura e ao lazer.

AMBIENTE
FÍSICO

CRESCIMENTO
PESSOAL

Tudo o que contribui
para o conforto
e a sensação de
segurança.

CONSUMIDORES

Tudo o que permite
a um indivíduo
aprender e progredir.

SOLUÇÕES
QUE IMPACTAM
AS 6 DIMENSÕES
DA QUALIDADE
DE VIDA

SAÚDE E
BEM-ESTAR

RECONHECIMENTO

Tudo aquilo que faz
uma pessoa sentir-se
verdadeiramente
valorizada.

FACILIDADE
E EFICIÊNCIA

COLABORADORES
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São alcançados com
refeições nutritivas,
dieta equilibrada
e exercícios.

Aquilo que afeta a capacidade de realizar
atividades sem problemas e com
interrupções mínimas.

SODEXO ON-SITE

QUE PROPORCIONAM RESULTADOS PARA:

AS PESSOAS
MELHORA A
QUALIDADE DE VIDA
DOS COLABORADORES
TORNA OS COLABORADORES
MAIS ENVOLVIDOS E
COMPROMETIDOS
MOLDA A EXPERIÊNCIA
DE QUALIDADE DE VIDA
MELHORA A
QUALIDADE DE VIDA
DOS CONSUMIDORES

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.

AS ORGANIZAÇÕES
MELHORA A PERFORMANCE
DA SODEXO E DAS
ORGANIZAÇÕES

OS CLIENTES
EFICIÊNCIA
ORGANIZACIONAL
CONTINUIDADE
DO NEGÓCIO
EMPREGADOR
ATRATIVO
IMAGEM
DIFERENCIADA
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UM ÚNICO
PARCEIRO COM
TODAS AS SOLUÇÕES
QUE VOCÊ PRECISA
SODEXO ON-SITE
Nós transformamos os ambientes de trabalho em espaços mais agradáveis,
funcionais e produtivos, com serviços específicos para cada um dos nossos
quatro segmentos de atuação. Tudo personalizado de acordo com o perfil da
sua empresa.

ESTES SÃO OS SEGMENTOS EM
QUE ATUAMOS NO BRASIL:

CORPORATIVO
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SAÚDE

EDUCAÇÃO

ENERGIA E RECURSOS
SODEXO ON-SITE

SODEXO
NO MUNDO
Presente em
países

72

19º empregador
do mundo
460 MIL
colaboradores

100
MI
de consumidores

atendidos diariamente

20,4
BI
de euros em

faturamento anual

SODEXO
0N-SITE
BRASIL

SODEXO BENEFÍCIOS
E INCENTIVOS
Essa divisão oferece serviços
que promovem o equilíbrio entre
vida profissional e pessoal,
reconhecem a dedicação e causam
impacto positivo na motivação
dos colaboradores, contribuindo
diretamente com o desempenho
das organizações.
Atuamos desde o desenho da
solução até o gerenciamento e
a execução, sempre com equipe
especializada, nas categorias:
BENEFÍCIOS AOS COLABORADORES

Mais de

2.100
unidades

40
MIL
colaboradores
3 BI

de reais em
faturamento anual

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.

INCENTIVO E RECONHECIMENTO
BEM-ESTAR
GESTÃO DE DESPESAS

Para saber mais sobre
esses serviços, acesse:
www.sodexobeneficios.com.br
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SODEXO ON-SITE

NOSSOS
SERVIÇOS
INTEGRADOS
A Sodexo conta com uma abordagem original no mercado: serviços
integrados. Um único parceiro com grande compreensão da realidade
dos seus clientes, atendendo às suas diversas necessidades e criando
uma experiência de trabalho diferenciada e muito mais efetiva.

Para diagnosticar as reais necessidades dos nossos clientes e conhecer mais
a fundo os seus colaboradores, a Sodexo On-site oferece o Personix™,
uma ferramenta para mapeamento de perfis de comportamentos
e estilos de ambientes.
Conhecendo os hábitos dos nossos públicos, é possível oferecer soluções
personalizadas em um pacote de serviços integrados que valorizam e
respeitam as suas características, resultando em uma equipe mais satisfeita,
comprometida e engajada com os objetivos da sua empresa.

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.
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CONHEÇA AS NOSSAS
LINHAS DE SERVIÇOS
ALIMENTAÇÃO
Oferecemos serviços de alimentação específicos para as necessidades
de cada segmento, por meio de soluções inteligentes e sob medida,
implementadas de forma a permitir uma vida mais saudável e
equilibrada.
Nossas soluções são entregues em diversos formatos, como:
// Restaurantes // Cafeterias // Lanchonetes
// Gastronomia clínica // Food Truck // Eventos e muito mais.
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SODEXO ON-SITE

FACILITIES
Nossos serviços de facilities proporcionam um
ambiente ainda mais produtivo e agradável, zelando
pelo perfeito funcionamento dos equipamentos
e da infraestrutura do cliente. Dessa forma, os
colaboradores sentem-se mais seguros e confortáveis
no seu ambiente de trabalho.
Conheça alguns dos nossos principais serviços:
// Manutenção predial, elétrica,
hidráulica, mecânica
// Manutenção de sistemas
de ar condicionado
// Limpeza e conservação
// Paisagismo e jardinagem
// Recepção
// Mensageria
// Suporte operacional
// Hotelaria
// Help desk
// Gestão de ativos
// Gestão de resíduos
// Lavanderia, entre outros

PESSOAS
Com foco na nutrição, na saúde e no bem-estar das
pessoas, oferecemos serviços voltados à prevenção de
doenças crônicas, melhoria nos índices de saúde das
empresas e aumento da produtividade no local
de trabalho.

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.
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POR QUE TER
A SODEXO
NO SEU NEGÓCIO
Terceirizar serviços na sua empresa é uma ótima escolha
se você conta com uma parceira como a Sodexo. Significa
mais qualidade nas suas operações, otimização do seu tempo,
redução nos custos gerais da organização e, principalmente,
satisfação dos seus colaboradores.
Em nossos serviços, contamos com equipes especializadas.
O fato de atuarmos desde o desenho da solução até
o gerenciamento e a execução dos serviços é mais um fator
que faz de nós o parceiro ideal.
Conheça mais motivos que deixam claro porque nossos serviços
se adaptam de forma tão adequada à sua necessidade
e estrutura:
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SODEXO ON-SITE

01. PORQUE É SOB MEDIDA
Nós desenhamos e implementamos a solução
para o que você realmente precisa de forma alinhada
às suas expectativas de custo, riscos e performance.

02. VOCÊ SABE ANTES EXATAMENTE
O QUE VAI RECEBER
Nossas soluções são apresentadas para que você as entenda
com profundidade e conheça suas rotinas e o nível do serviço
que será entregue.

03. SOMOS ÁGEIS E EXPERIENTES
Nós temos experiência global com conhecimento local
para atender às necessidades específicas da sua empresa.

04. É TRANQUILIDADE E EFICIÊNCIA
NO SEU DIA A DIA
Como entregamos os mais diversos serviços, você
tem a facilidade de se comunicar com um único parceiro
para o que precisar.

05. FOCO NO QUE IMPORTA
Com nossa parceria, sua empresa se concentra apenas no core
business. Os serviços não relacionados ao seu negócio ficam
por nossa conta.
MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.
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NOSSA
RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA
NO CENTRO DE TUDO
QUE FAZEMOS
Queremos garantir um amanhã melhor para todos. Trabalhamos diariamente
para sermos reconhecidos como uma organização que lidera a promoção do
desenvolvimento sustentável, atuando com transparência, respeitando os
direitos humanos e promovendo a transformação social.
Para isso, estabelecemos metas claras a serem atingidas até 2025
pela Sodexo em todo o mundo. Elas estão reunidas em nosso guia de
Responsabilidade Corporativa, o Better Tomorrow 2025, que reforça nosso
compromisso de melhorar a qualidade de vida das comunidades onde
estamos presentes e buscar o desenvolvimento econômico, social
e ambiental da sociedade.
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SODEXO ON-SITE

COMUNIDADES

MEIO
AMBIENTE

INDIVÍDUOS

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

AÇÕES
SOCIAIS

SERVIÇOS

PROCESSOS

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.

GESTÃO DE
PESSOAS
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NOSSOS
COMPROMISSOS
5 TEMAS

3 EIXOS
PESSOAS
MELHORES

COMUNIDADES
MELHORES

PROMOÇÃO
DO BEM-ESTAR

COMBATE À
FOME E À MÁ
NUTRIÇÃO

INCENTIVO
À DIVERSIDADE
E À INCLUSÃO

DESENVOLVIMENTO
LOCAL, JUSTO
E SUSTENTÁVEL
PLANETA
MELHOR
CULTURA
DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
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SODEXO ON-SITE

O Better Tomorrow 2025 contempla compromissos
estabelecidos a partir dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, mais conhecidos como Agenda
2030, que pretende erradicar a pobreza, proteger
o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz
e a prosperidade.

9 COMPROMISSOS
01 Melhorar a qualidade de vida dos colaboradores.
02 Estimular nossos consumidores a adotar uma alimentação
saudável e estilos de vida mais sustentáveis.

03 Combater a fome e a má nutrição, reduzindo o desperdício
de alimentos e mobilizando diferentes atores da sociedade.

04 Garantir um quadro de colaboradores diverso e uma cultura
de inclusão, assegurando a equidade de gênero.
05 Estimular o empoderamento de mulheres
como instrumento de transformação social.

06 Promover o desenvolvimento local com práticas comerciais justas,
sustentáveis e que incluam pequenas e médias empresas.

07 Promover a responsabilidade ambiental entre os colaboradores
e nos locais de trabalho.
08 Fornecer serviços que colaborem para a redução das emissões de gás carbônico.
09 Defender o uso sustentável de recursos, principalmente água e energia.

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.
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CONHEÇA NOSSAS
PRINCIPAIS AÇÕES
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SODEXO ON-SITE

QUALIDADE
DE VIDA QUE
COMEÇA AQUI
DENTRO
Ao investir constantemente em nossas
pessoas, colocamos em prática a nossa
missão. Conheça algumas das nossas
principais iniciativas em gestão de pessoas:

CAPACITAÇÃO
São mais de 170 treinamentos (técnicos e comportamentais)
disponíveis na plataforma de aprendizagem, com conteúdos que
refletem os nossos valores: espírito de equipe, espírito de serviço
e espírito de progresso. São mais de 360 mil horas de capacitação
por ano.

DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA
O processo de avaliação de desempenho anual promove
um momento de feedback e feedforward entre colaborador e gestor.
Nosso programa Crescer Juntos motiva por meio do crescimento,
e com ele realizamos em média 1,3mil promoções por ano.

QUALIDADE DE VIDA E ENGAJAMENTO
Benefícios, vantagens, ações de reconhecimento, horário
flexível e programa de home office são ações que deixam os
colaboradores mais comprometido e engajados.

RELACIONAMENTO EXTERNO
Criamos novas pontes com as comunidades locais
e a contratação de pessoas por meio de projetos
sociais, como o Gastronomia Sustentável.

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.
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DIVERSIDADE
E INCLUSÃO
Estão no DNA da Sodexo em todo o mundo
porque nós sabemos que equipes diversas
são mais engajadas, inovadoras e performam
melhor.
Nosso foco é gerar uma cultura inclusiva dentro
e fora da empresa, para que no futuro não sejam
necessárias políticas afirmativas para garantir a
inclusão e a diversidade no mercado de trabalho.

SYLVIE MUTIENE NGKANG
Colaboradora da Sodexo
On-site Brasil
refugiada do Congo
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SODEXO ON-SITE

Mundialmente, estes são os 5 grandes
pilares em que nos baseamos para
promover a diversidade e a inclusão:

GÊNERO
Desenvolvimento de mulheres
para cargos de gestão
Apoio a projetos com vítimas
de violência doméstica
Implementação da política de
equilíbrio de gênero

PcD
Inclusão de todos os tipos de
deficiência nas operações e
escritórios.
Curso de LIBRAS para gestores
operacionais.

ORIENTAÇÃO SEXUAL/
IDENTIDADE DE GÊNERO
Contratação de mulheres e homens
transsexuais
PRIDE Group Brasil

CULTURA E ORIGENS
Inclusão de Refugiados
Projeto Trabalho Novo
Inclusão de pessoas em situação
de rua

GERAÇÕES
Capacitação e inclusão de Jovens

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.
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AS MELHORES
PRÁTICAS
DE SEGURANÇA
E SAÚDE
HSE (SAÚDE, SEGURANÇA e MEIO AMBIENTE) é a estrutura global da
Sodexo responsável pela organização e padronização dos procedimentos de
segurança do trabalho, segurança dos alimentos, saúde e meio ambiente.
É nossa estrutura interna que compartilha as melhores práticas, garantindo
a evolução contínua de processos, condições de trabalho e serviços mais
seguros e saudáveis.

Implantado em 96% das operações,
esse programa é responsável por treinar
e estimular o comportamento seguro,
o que permite controlar e eliminar riscos.
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SODEXO ON-SITE

ZERO ACIDENTE
Criamos uma cultura com foco em zero acidentes,
reforçando a nossa visão de que todos
devem voltar para casa seguros, saudáveis
e com bem-estar, diariamente.

PRÊMIO GLOBAL
O Prêmio Global Tenha Um Dia Seguro reconhece
as melhores práticas aplicadas nas unidades da
Sodexo ao redor do mundo. Em 2017 e 2018, o
Brasil teve um case contemplado na premiação.

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.
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NOSSAS
AÇÕES SOCIAIS

Combater a fome e a má nutrição no mundo.
Os colaboradores da Sodexo não somente acreditam
que isso é possível como criaram uma grande forma
de fazer acontecer.
O Instituto Stop Hunger é uma organização
independente sem fins lucrativos que atua dentro
do ecossistema da Sodexo – colaboradores, clientes,
consumidores, fornecedores e acionistas – conduzindo
ações nos 72 países em que a empresa está presente.
No Brasil, as nossas principais iniciativas são:

SERVATHON
Maratona Mundial de Voluntariado para arrecadação
de alimentos. Engajamos colaboradores, familiares e
parceiros. No último ano foram:

216 TON*

33,3 MIL* 223*

DE ALIMENTOS VOLUNTÁRIOS INSTITUIÇÕES
ARRECADADOS ENVOLVIDOS
BENEFICIADAS
*Dados Brasil de 2018
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SODEXO ON-SITE

DIA MUNDIAL
DA ALIMENTAÇÃO
Nossas ações de
sensibilização e orientação
nutricional no Dia Mundial
da Alimentação.

FEED TRUCK
Usamos o food truck
da Sodexo para coletar
alimentos que seriam
descartados em feiras
e supermercados e os
transformamos em
refeições saudáveis
a serem distribuídas
a pessoas em situação
de rua.

ALIMENTAÇÃO
SOLIDÁRIA

Parceria com o Banco de
Alimentos para a doação
do excedente das refeições
produzidas nas unidades
da Sodexo.

HORTA DA LAJE
Iniciativa que prevê o
empoderamento de jovens
e mulheres em técnicas de
plantio em vasos, de forma
a estimular a alimentação
saudável.

PROGRAMA
HORTALIÇAS
Em parceria com a UNESP,
alunos produzem alimentos
em hortas que depois são
doados para organizações
de assistência a pessoas em
situação de vulnerabilidade.
Em 2018, foram 62
toneladas de alimentos
doados.

PROGRAMA
SATISFEITO
Ação para estimular
restaurantes a adotarem
práticas sustentáveis para
reduzir o desperdício de
alimentos e adotarem
produtos locais.

Para saber mais sobre as nossas ações sociais acesse www.stop-hunger.org.br.

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.
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NOSSAS
INICIATIVAS
AMBIENTAIS
MENOS GASTOS, MAIS EFICIÊNCIA

Em nossas cozinhas, utilizamos equipamentos inovadores
que garantem altos níveis de ecoeficiência em relação a
cozinhas tradicionais.

- 30% de resíduos orgânicos.
- 40% do uso de óleo.
- 21% de consumo de água.
- 32% do consumo de energia.
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SODEXO ON-SITE

PRODUTOS DE LIMPEZA BIODEGRADÁVEIS
e que reduzem o consumo de água em mais
de 80%;

RECICLAGEM DO ÓLEO DE COZINHA

para a produção de biodiesel e sabão ecológico;

DESCARTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS

(canudos e copos de papel, mexedores, talheres
e utensílios de madeira e bambu, embalagens
de amido de milho, bagaço de cana e palha
de palmeira);

COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
para reduzir o volume de lixo destinado a aterros e
reutilizar o composto na produção de adubo;

SEGUNDA SAUDÁVEL

Toda terceira segunda-feira de cada mês nossas refeições
não possuem carne vermelha para fomentar o consumo
consciente e a preservação do meio ambiente;

RECEITAS SUSTENTÁVEIS

Utilização de insumos locais e alimentos sazonais,
bem como o aproveitamento completo dos alimentos,
utilizando cascas e talos
de frutas, verduras e legumes.

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA
NO SEU NEGÓCIO. NÓS TEMOS AS SOLUÇÕES.
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Saiba mais sobre a Sodexo e os serviços integrados para a sua empresa.
Envie um e-mail para sejacliente@sodexo.com

/sodexoservicos
/company/sodexo
sodexoservicos.com.br

