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PALAVRA DA DIRETORIA

Iniciamos outubro com boas expectativas em nossa economia nacional. Já percebemos um 
aquecimento na indústria e em diversos segmentos, aumentando o ritmo produtivo e com todas as 
grandes categorias econômicas apresentando ganhos, segundo o IBGE.

Esse cenário também fez cair a taxa de desemprego no país, trazendo mais equilíbrio ao país em 
todos os sentidos.

O Coronavírus chegou arrebatando todas as nossas certezas de estabilidade e nos relembrou que 
só é possível vencer um desafio quando ele é encarado de frente.

A gestão remota se tornou uma habilidade essencial para muitos setores, ficou clara a importância 
das empresas reverem seus modelos de negócio, incluindo o digital como principal fonte de 
investimento.

Para nosso segmento, a evolução da Logística 4.0 é uma nova fase da logística, com conexões 
inteligentes, atendendo de forma otimizada os requisitos de velocidade, ganho de eficiência, 
redução de custos e ampla disposição de informações impostas pela indústria 4.0.

Por isso estamos todos ansiosos pela retomada plena do mercado. Mas antes precisamos refletir 
sobre o que essa situação veio nos ensinar e as transformações que, mesmo após o final da crise, 
irão permanecer.

Estamos rumo ao Planejamento de 2021. É momento de todos estarem conectados nestas 
transformações.

Tenham todos uma excelente leitura!

William e Gentil
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A EBMAC Transportes e Logística Ltda, com 
sede Cambé (PR), realizou o primeiro EBMAC 
Cine Drive-in, exibindo aos seus colaboradores, 
familiares e convidados, o documentário “Um 
Crime Entre Nós – Uma investigação sobre o 
mercado de exploração sexual de crianças e 
adolescentes”, produzido e idealizado pela 
Maria Farinha Filmes, Instituto Liberta e apoio 
técnico da Childhood Brasil.

O evento aconteceu no dia 28 de agosto no pátio 
da matriz, teve início as 19:30 e contou com a 
presença de mais de 200 convidados. Todas as 
filiais da empresa também puderam participar 
de forma online por meio do link do filme 
que foi enviado pela empresa. O evento teve 
patrocínio da Rede P.B. Lopes, Furgões Ibiporã 
e Sindicato das Empresas de Transportes de 
Cargas no Estado do Paraná (Setcepar), além 
do apoio da Krattos Segurança.

Com provocações e reflexões dos 
influenciadores Jout Jout e Luciano Huck, 
além de especialistas como Dráuzio Varella, 
Gail Dines, Consuela Lopes Leitão, e diversos 
ativistas da causa e da segurança pública, o 
filme investiga e alerta sobre as consequências 
do silêncio da sociedade e a importância da 
denúncia.

A programação do drive-in continuou com a 
exibição da animação A Família Addams (2019 
– Universal Pictures).

A EBMAC contratou a Dom Serrano Eventos, que 
ofereceu serviço exclusivo de buffet in the car, 
distribuindo gratuitamente aos espectadores 
um combo contendo pipoca, chocolate, batata 
frita, cheeseburguer, refrigerante e água.

“Apesar do momento que enfrentamos de 
pandemia, não podemos deixar de participar 
de um projeto tão importante como este. 
Então, nos reinventamos e buscamos parceiros 
comerciais para tornar este evento viável aos 
colaboradores e à sociedade”, afirma Nicelaine 
Sella, gestora de RH da EBMAC.

Rogério Oliveira, organizador do evento e 
responsável pelo departamento de Qualidade 
da EBMAC, ressalta: “Este treinamento em 
forma de cine drive-in é uma em meio às 

várias ações de engajamento que a EBMAC 
realiza todos os anos desde que assinou o 
pacto empresarial, em 11 de novembro de 2011, 
para participar voluntariamente do Programa 
Na Mão Certa, que tem foco a proteção da 
infância e da adolescência contra o abuso e a 
exploração sexual nas rodovias brasileiras”.

Ele ainda relata que, para organizar o evento, 
foram tomadas medidas sanitárias e de 
isolamento de modo a garantir a segurança dos 
espectadores, tais como: capacidade máxima 
de 60 veículos e cada veículo com no máximo 
quatro pessoas; uso obrigatório de máscaras; 
checagem da temperatura na entrada do evento; 
disponibilização de sabonete líquido e álcool em 
gel 70% nos lavatórios; higienização constante 
dos banheiros e orientação de utilização do pisca-
alerta para solicitar qualquer tipo de serviço.

As diretrizes estão de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para evitar aglomerações 
e conter a disseminação da Covid-19.

Confira a seguir algumas fotos do evento.

EBMAC CINE DRIVE-IN
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EBMAC CINE DRIVE-IN
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30 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE GANHAM 
CAMPANHA E MOBILIZAÇÃO DIGITAL

Parceria entre Canal Futura, Childhood Brasil e 
UNICEF Brasil, o projeto Crescer sem Violência 
lançou história em quadrinhos online, série de 
depoimentos reais e filme de animação sobre 
a atuação da rede de proteção à infância e 
adolescência.

Os 30 anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), comemorado no dia 13 de 
julho, foi celebrado com uma campanha sobre 
direitos da infância e da juventude lançada 
pelo projeto Crescer sem Violência – parceria 
entre Fundação Roberto Marinho, por meio 
do Canal Futura, Childhood Brasil e UNICEF 
Brasil. A campanha destaca a importância 
do ECA para os Direitos Humanos no Brasil 
e como o documento inspirou a regulação de 
proteção às crianças e aos adolescentes em 
vários países.

A iniciativa contou com mobilização digital, 
série de vídeos, história em quadrinhos e uma 
peça inédita de animação sobre o tema com os 
personagens da série audiovisual “Que corpo é 
esse?”, parte do Crescer sem Violência.

Pela primeira vez, o projeto adaptou seus 
conteúdos de forma a atender aos refugiados 
no Brasil: em parceria com a Plataforma R4V - 
página brasileira desenvolvida pela ONU e pala 
sociedade civil que traz a público os dados 
mais recentes sobre o fluxo de venezuelanos 
no país - a peça de animação e a história em 
quadrinhos comemorativa dos 30 anos do ECA 
terão versão em português e em espanhol, 
mostrando de forma lúdica a rede de proteção 
à infância e à adolescência. Com versão para 

distribuição digital e impressa, a revista em 
quadrinhos vai poder ser acompanhada 
também em tirinhas no Instagram, no perfil dos 
parceiros do projeto. 

Já a série de vídeos “O ECA também é você”, 
veiculado no Futura e nas redes sociais 
das instituições parceiras, vai destacar 
em depoimentos reais o impacto do ECA 
na atuação de profissionais em diferentes 
segmentos, desde médicos até agentes de 
segurança pública, passando por psicólogos 
e professores. Todos os conteúdos estarão 
disponíveis no site www.crescersemviolencia.
org.br.

Sobre o projeto Crescer sem Violência

Parceria da Childhood Brasil, UNICEF Brasil e 
Canal Futura, o projeto Crescer Sem Violência 
tem como objetivo disseminar informações de 
qualidade e metodologias para enfrentamento 
deste tema de modo informativo, atraente e 
sem expor crianças e adolescentes.

Em diferentes partes do país, o Crescer Sem 
Violência conta com ações presenciais de 
capacitação de educadores e profissionais da 
rede de proteção à criança e ao adolescente e 
distribuição de material pedagógico formando 
uma grande rede de mobilização. O projeto 
conta ainda com três séries audiovisuais: “Que 
Exploração É Essa?”, “Que Abuso É Esse?”, 
“Que Corpo É Esse?”.

FIQUE POR DENTRO

EBMAC COMPLETA 10 ANOS DE 
CERTIFICAÇÃO SASSMAQ

No dia 9 de setembro completamos 
10 anos da obtenção da certificação 
SASSMAQ. É a continuação dos valores 
da EBMAC, atestando a redução dos 
riscos nas operações que envolvem 
o transporte, a padronização dos 
sistemas de avaliações e a redução de 
custos, mantendo o compromisso com 
a sustentabilidade. Essa forma robusta, 
nos diferencia no mercado, realizando as 
operações com respaldo em segurança, 
saúde, meio ambiente e qualidade.
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O Outubro Rosa é celebrado mundialmente desde os anos 1990. O objetivo da campanha é, além 
de alertar às mulheres para a prevenção e conscientização do câncer de mama, proporcionar um 
diagnóstico precoce e contribuir para a redução da mortalidade.

O câncer de mama é uma doença que surge a partir da multiplicação de células anormais na mama, 
que acaba por formar um tumor que pode atingir outros órgãos. Na maioria dos casos, a resposta 
do corpo ao tratamento é positiva se a doença for diagnosticada e tratada desde o início.

Olhe-se diariamente no espelho, veja a aparência das mamas, palpe-a, sinta se existem anormalidades 
e, em caso de alguma suspeita, procure seu médico.

OUTUBRO ROSA

SINAIS DE ALERTA

O sintoma mais comum do câncer de mama 
é o aparecimento de nódulo, geralmente 
endurecido. Podem também surgir linfonodos 
palpáveis na axila. Outros sinais são:

1. Alteração na assimetria da mama.

2. Desvio ou inversão do mamilo.

3. Alteração na cor do mamilo.

4. Vermelhidão na mama ou no mamilo.

5. Secreção transparente, rosada ou 
avermelhada.

FATORES DE RISCO

Conheça os 8 principais fatores de risco do 
câncer de mama.

1. Mama densa.

2. Não ter filhos.

3. Obesidade ou excesso de peso corporal.

4. Ter engravidado acima dos 30 anos.

5. Falta de atividade física.

6. Não ter amamentado.

7. Histórico de câncer de mama na família.

8. Uso de hormônios em excesso 
(anticoncepcional) ou terapia longa de 
reposição hormonal.
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COMPROMISSO COM O MEIO 
AMBIENTE

Desde o dia 23/07/2020, a EBMAC 
assumiu mais um compromisso com o Meio 
Ambiente através da assinatura do Termo 
de Compromisso de implementação do 
Programa Pellet Zero - OCS®, onde iremos 
aplicar boas práticas para a prevenção da 
perda de pellets para o Meio Ambiente, 
evitando assim que estes possam chegar 
até o mar, promovendo uma degradação 
ambiental.

Através do Fórum Setorial dos Plásticos – 
Por um Mar Limpo, o programa PPZ-OCS® 
surge da necessidade do setor produtivo 
dos plásticos em se posicionar diante do 
problema da poluição marinha causada 
por resíduos plásticos. Portanto, em 
parceria com nosso cliente Dow Brasil, que 
é uma empresa signatária deste Fórum, 
assumimos o compromisso de colaborar, 
dentro de nossas competências, com 
o combate ao problema dos resíduos 
sólidos no mar.

O Certificado anexo é referente a primeira 
fase do programa, onde já obtivemos 
“uma estrela” e estamos no processo de 
busca da segunda fase, vislumbrando as 

“quatro” estrelas do Programa.

DIA DA ÁRVORE

Você sabia que a cada tonelada de emissão de 
Gás Carbônico (CO

2
) é necessário o plantio de 

7,14 árvores para que o planeta não sofra os 
danos causados por esta emissão?

No dia 21 de setembro é comemorado o Dia da 
Árvore, por isso, gostaríamos de compartilhar 
alguns dados com vocês:

No ano de 2018, com 37 veículos na frota, a EBMAC 
teve uma emissão de Gás Carbônico (CO

2
) no meio 

ambiente de 3.594,6 toneladas, representando 97,15 
toneladas de CO

2
 por veículo. Já em 2019, com 41 

veículos, a emissão foi de 3.804,9 toneladas de CO
2
, 

representando 92,8 toneladas de CO
2
 por veículos.

Portanto, em 2019 a EBMAC deixou de emitir 
178,35 toneladas de CO

2
 no meio ambiente. 

Sendo assim, com essa quantidade de CO
2
 que 

a EBMAC deixou de emitir, o meio ambiente 
economizou aproximadamente 1.274 árvores para 
capturar este CO

2
, transformar em alimento para 

si e devolver o oxigênio para o meio ambiente.

MANTENHA SUA IMUNIDADE ALTA

Manter a imunidade alta é fundamental para 
evitarmos diversas doenças, entre elas a 
Covid-19. Por isso separamos algumas dicas 
para mantermos a saúde em dia. Confira:

Faça exercícios – O exercício físico é essencial para 
uma vida longa e sadia, já que ajuda a evitar diversos 
tipos de doenças, como problemas cardíacos, 
respiratórios, diabetes, pressão alta, entre outros.

Coma frutas e vegetais – É fundamental manter 
uma alimentação saudável e cheia de nutrientes 
para que a imunidade se mantenha alta.

Hidrate-se – Beber água é fundamental para o 
perfeito funcionamento do corpo e para evitar 
diversas doenças. Por isso, beba de 2 a 2,5 litros 
de água por dia.

Tenha uma boa noite de sono – É preciso cuidar 
da qualidade do sono. Ter um descanso que, 
realmente, faça você se sentir renovado ao acordar 
é fundamental para manter a imunidade alta.

FIQUE POR DENTRO
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PERIGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE 
SÃO MIGUEL ARCANJO

Em setembro, nosso colaborador Marcos 
Dall Acqua (R.H.) esteve em perigrinação de 
Londrina, PR até Bandeirantes, PR no santuário 
de São Miguel Arcanjo.

“Acordei na madrugada de sexta para sábado, 
as 02:30. Saímos de Londrina as 04:30, 
num grupo de 18 ciclistas. Chegamos em 
Bandeirantes as 14:30.”

O trajeto percorrido pelos ciclistas entre 
Londrina, PR e Bandeirantes, PR foi de aproxi-
madamente 114 km.

Localizado em um morro logo após o 
portal que indica o início de Bandeirantes, o 
santuário começou a ser construído em 2010 
e as obras duraram dois anos. Por mês, cerca 
de 50 mil pessoas passam pelo local, que 
mede aproximadamente quatro alqueires, o 
equivalente a 96 mil metros quadrados.

O QUE TE MOVE?

A imagem de São Miguel Arcanjo, totalmente 
construída em aço inox, foi colocada no alto do 
prédio ao lado do templo, no dia 15 de setembro 
de 2012, duas semanas antes da inauguração 
do santuário. 

Considerada a terceira maior imagem do 
mundo em homenagem a São Miguel Arcanjo, 
o trabalho foi acompanhado com grande 
expectativa por parte dos fiéis e toda a 
população do norte pioneiro do Paraná.
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FIQUE POR DENTRO DOS TERMOS 
UTILIZADOS NA LEI 13.709/18 (LGPD) 

Autoridade nacional: de acordo com o texto da 
Lei Geral de Proteção de Dados a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é uma 
entidade que vai ajudar a regular e fiscalizar o 
cumprimento da LGPD.

Controlador: a lei define como controlador a 
“pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões 
referentes ao tratamento de dados pessoais”. 
Em outras palavras, toda pessoa física ou 
jurídica que recolha informações pessoais é 
considerada um controlador.

Encarregado: o encarregado é a figura que 
faz a intermediação entre o controlador, o 
titular e a ANPD. Também chamado de DPO 
(Data Protection Officer), essa pessoa física ou 
jurídica é indicada por quem está recolhendo 
os dados.

Dado pessoal: a lei 13709/18 considera como 
dado pessoal a “informação relacionada a 
pessoa natural identificada ou identificável”. Ou 
seja, tudo que puder ajudar a identificar uma 
pessoa pode ser considerado dado pessoal.

Nesse sentido, além de informações como 
endereço, nome completo e CPF, por exemplo, 
fotografias, gravações de vídeo e áudio, e-mails, 
preferências de compras e dados bancários 
também podem ser encarados como dados 
pessoais.

A LGPD aborda outros dois tipos de dados, os 
anonimizados e os sensíveis.

Dado anonimizado: é descrito como “dado 
relativo ao titular que não possa ser identificado, 
considerando a utilização de meios técnicos 
razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 
tratamento”. Em outras palavras, trata-se de 
uma informação que foi descaracterizada 
em algum nível para que o seu titular não 
possa mais ser identificado, mas que ainda é 
importante para o controlador.

O artigo 12 ainda afirma que os dados 
anonimizados não são considerados pessoais 

e a legislação não se aplica a eles, salvo em 
casos em que o processo de anonimização for 
revertido.

Esse ponto abre espaço para que se imagine 
que é possível identificar o titular de um dado 
anomizado de alguma maneira.

Dado sensível: são informações bem 
particulares e íntimas do titular, como dados 
relativos à etnia, opinião política, convicção 
religiosa ou sexual. Essas informações são tidas 
como mais delicadas e, por isso, o controlador 
só deve solicitá-las para finalidades bastante 
específicas.

Apesar disso, os dados sensíveis também 
podem ser coletados sem o consentimento do 
titular ou de seu responsável, desde que seja 
necessário para o cumprimento da legislação, 
solicitado pela administração pública, utilizado 
em pesquisas, para ser regulador de direitos ou 
ainda para a tutela da vida e da saúde.

Operador: é a empresa ou profissional 
diretamente responsável pelo tratamento dos 
dados. Tanto o operador quanto o controlador 
devem manter registros sobre o tratamento de 
dados. A ANPD pode solicitar esses relatórios 
para verificar se os procedimentos estão em 
conformidade com a lei.

O controlador e o operador também têm 
responsabilidade sobre o vazamento ou 
qualquer tipo de danos causados aos titulares. 
A seção que trata sobre ressarcimento de 
danos determina que “o operador responde 
solidariamente pelos danos causados pelo 
tratamento quando descumprir as obrigações 
da legislação de proteção de dados ou 
quando não tiver seguido as instruções lícitas 
do controlador, hipótese em que o operador 
equipara-se ao controlador, salvo nos casos de 
exclusão previstos no art. 43 desta Lei”

Portabilidade de dados: o texto da LGPD não 
tem um conceito definido para portabilidade 
de dados, mas podemos considerar que se 
trata da migração de informações de um canal 
para o outro.

FIQUE POR DENTRO
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Por exemplo, caso você tenha contratado 
um plano de telefonia com uma empresa e 
deseja migrar para outra operadora, a primeira 
companhia deve facilitar o processo e enviar 
suas informações para a nova contratada.

Importante dizer que a portabilidade deve 
ser solicitada pelo titular e que a antiga 
controladora não pode reter nenhum tipo de 
informação.

Relatório de impacto: é descrito como uma 
“documentação do controlador que contém 
a descrição dos processos de tratamento de 
dados pessoais que podem gerar riscos às 
liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem 
como medidas, salvaguardas e mecanismos de 
mitigação de risco”.

Como mencionamos, esses relatórios devem 
ser feitos pelo operador e pelo controlador 
e podem ser solicitados pela ANPD. Neste 
material podem ser suprimidas informações de 
segredos comercial e industrial.

Tratamento de dados: toda operação que 
utiliza informações pessoais, incluindo a 
coleta, classificação, reprodução, transmissão 
e armazenamento. Para efeitos legais, qualquer 
empresa ou pessoa física que faça tratamento 
de dados deve observar as orientações da Lei 
Geral de Proteção de Dados e se adequar a ela.

Uso compartilhado de dados: é o 
compartilhamento de informações pessoais 
por duas ou mais empresas, órgãos ou pessoas.

É legal se tiver como finalidade o 
cumprimento de suas competências legais 
e se houver autorização específica. Caso o 
compartilhamento de dados sensíveis esteja 
ligado a vantagens econômicas, poderá ser 
objeto de vedação e sanções legais. E isso deve 
valer para entidades públicas e privadas.

O titular tem o direito de saber se os dados 
pessoais que compartilhou com uma empresa 
estão sendo compartilhados com outras 

companhias e qual a finalidade da partilha.

SETEMBRO AMARELO

Desde 2014, a Associação Brasileira de 
Psiquiatria – ABP, em parceria com o 
Conselho Federal de Medicina – CFM, 
organiza nacionalmente o Setembro 
Amarelo. O dia 10 deste mês é, 
oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio, mas a campanha acontece 
durante todo o ano.

São registrados cerca de 12 mil suicídios 
todos os anos no Brasil e mais de 01 
milhão no mundo. Trata-se de uma triste 
realidade, que registra cada vez mais 
casos, principalmente entre os jovens. 
Cerca de 96,8% dos casos de suicídio 
estavam relacionados a transtornos 
mentais. Em primeiro lugar está a 
depressão, seguida do transtorno bipolar 
e abuso de substâncias.

Você sabia que exercícios podem ser 
grandes aliados na prevenção e no 
combate à depressão? Segundo estudos, 
atividades físicas têm efeitos terapêuticos 
no tratamento da doença.

A atividade física é uma excelente opção 
em casos mais leves e entra como um 
auxílio luxuoso no tratamento dos casos 
graves. Promove bem-estar, socialização 
e faz com que a pessoa estabeleça metas 
particulares. Mais importante: ela atua 
tanto nas causas quanto nos sintomas, 
dando ao paciente um motivo para 
levantar-se da cama ao mesmo tempo 
em que faz o organismo liberar dois 
hormônios que auxiliam no tratamento da 
depressão ao atuar no humor.

Você não está sozinho, busque conversar 
com as pessoas que você confia ou a 
ajuda de um profissional. Não fique em 
silêncio!

A EBMAC apoia esse movimento em prol 
da vida. Disque 188 para o atendimento 
solidário do Centro de Valorização da 
Vida.

FIQUE POR DENTRO
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DIA NACIONAL DO CAMINHONEIRO

O motorista de caminhão tem três datas no ano em comemoração à profissão. A primeira delas é o 
Dia do Caminhoneiro, instituída em 30 de junho de 1986 pelo governador do Estado de São Paulo 
à época, Franco Montoro. Trata-se, portanto, de uma celebração regional.

Outra data de homenagem aos profissionais do volante é dia 25 de julho, sendo esta, a mais festiva, 
sobretudo porque é o Dia de São Cristóvão, o santo padroeiro dos motoristas. Por conta da fé 
religiosa da grande maioria dos motoristas de caminhão, 25 de julho é comemorado com eventos 
e manifestações religiosas e voltadas à categoria em várias partes do País.

Já no último mês, celebramos a terceira data, 16 de setembro, comemorada como o Dia Nacional 
do Caminhoneiro. Esta homenagem foi instituída pela Lei 11.927, de 17 de abril de 2009, decretada 
e sancionada pelo vice-presidente da república, no exercício do cargo de presidente da república, 
José de Alencar Gomes da Silva.

Parabéns, caminhoneiros! Pela coragem, determinação e pela bravura de enfrentarem as dificuldades 
tão presentes em suas rotinas.

DIÁRIO DO MAQUINHO
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O QUE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 
NOS FORÇOU A APRENDER?

Passamos por diferentes fases ao longo da 
vida e, muitas vezes, quando insistimos em um 
caminho que não serve mais à nossa evolução, 
somos surpreendidos por algum fato que nos 
diz basta e então, somos obrigados a mudar 
de direção.

A questão é: quanto tempo perdemos negando 
as mudanças de comportamento que já 
estavam sendo anunciadas há tempos?

O Coronavírus chegou arrebatando todas as 
nossas certezas de estabilidade, colocou à 
prova o discurso tecnológico, ágil e humanizado 
de muitas empresas e nos relembrou que só 
é possível vencer um desafio quando ele é 
encarado de frente.

Sendo assim, não adianta ficarmos ansiosos 
pela retomada do mercado se antes não 
fizermos uma reflexão profunda sobre o 
que essa situação veio nos ensinar e as 
transformações que, mesmo após o final da 
crise, irão permanecer.

O que estamos aprendendo com o Coronavírus?

O isolamento social trouxe incômodos e o 
medo da contaminação gerou preocupação, 
mas foi o impacto econômico que a quarentena 
apresentou que mais assustou a população.

Muitas empresas fecharam suas portas, gerando 
mais de 10 milhões de desempregados.

As empresas vão exigir gestores que além de 
serem altamente adaptáveis, também saibam 
gerir projetos e recursos em diferentes cenários, 
inclusive físicos. A gestão remota se tornou 
uma habilidade essencial para muitos setores e 
a busca por líderes humanizados deixou de ser 
um diferencial para se tornar requisito básico 
quando o assunto é gestão de pessoas.

Os colaboradores também foram convidados 
a serem mais ativos, fortalecendo a união e a 
colaboração na busca por soluções efetivas, ao 
invés de só esperarem respostas milagrosas de 
seus gestores.

Ou seja, a gestão terá que romper as barreiras 
das paredes do escritório e olhar para todo o 
seu entorno se integrando a um só ecossistema.

Compartilhamento de Saberes

Contrariando a lógica do capitalismo tradicional, 
milhares de empresas compartilharam seus 
conhecimentos de forma gratuita através 
de lives e cursos ao longo da pandemia. O 
movimento acordou o prazer de aprender em 
milhões de profissionais e traz novos olhares 
para o valor da educação e a importância do 
modelo EAD de ensino.

Ficou clara a importância de as empresas 
reverem seus modelos de negócio, incluindo o 
digital como principal fonte de investimento.

Na EBMAC, estamos realizando nossas reuniões 
normalmente através dos recursos on-line, isso 
nos ajudou a manter a proximidade com todas 
as filiais, clientes, fornecedores etc. 

Também adotamos a prática de divulgar 
diversos treinamentos on-line, com temas 
variados, podendo ser aderido de forma 
individual ou por departamentos. A empresa 
incentiva aos colaboradores para a realização 
dos treinamentos de aprimoramento 
profissional através da divulgação, custeio e 
liberação para realizar dentro do horário de 
trabalho caso o tema tenha relação com as 
atividades executadas na empresa.

Estamos muito felizes com o resultado e a 
participação dos colaboradores, muitas vezes 
até espontânea, o que não acontecia antes. 

Podemos citar dois destaques na empresa, 
em relação a quantidade de horas realizadas 
de treinamentos, que trabalham na Filial de 
Osasco/SP: A Tatiane e a Vinicius.

Depoimentos da Tati e do Vinicius:

Nesta matéria, vamos saber um pouco sobre as 
dicas que os colaboradores Tatiana e Vinicius, 
da Filial de Osasco, vão nos passar sobre os 
treinamentos on-line que já fizeram através da 
EBMAC:

EBMAC ENTREVISTA

12EBMAC NEWS



Entrevista com Tatiana Lacerda – Assistente 
de Logística da Filial de Osasco.

“Com certeza, os treinamentos on-line me 
trouxeram mais possibilidades de realizar 
cursos do que em aulas presenciais no método 
tradicional, pois os horários são mais flexíveis 
e os cursos ficam disponibilizados com mais 
prazo nas plataformas.”

“Eu realizei diversos treinamentos, considerando a 
importância de aprimorar os conhecimentos para 
que possamos nos capacitar e parar de agir de 
maneira estreita ampliando nossos conhecimentos.

Também vejo que a quantidade de ofertas de 
treinamentos gratuitos possibilita o profissional 
poder aprimorar sua atividade profissional e ampliar 
seus conhecimentos em outros temas profissionais. 
Claro que isso irá depender do interesse de cada 
um ampliar seu conhecimento em outras áreas. 
Exemplo com essa pandemia para não ficar saindo 
de casa comecei fazer uma curso de alongamentos 
de unhas para que eu mesma possa fazer em casa, 
isso economiza dinheiro e tempo e quem sabe após 
aprimoramento render dinheiro extra” relata Tatiana.

“Outro ponto, é a contribuição com a empregabilidade 
dentro e fora da empresa. Isso mostra interesse 
de buscar novos conhecimentos e melhorar o 
desempenho e capacitação profissional. Fiz o curso 
de atendimento ao cliente e estou abordando de 
forma melhor e com mais formalidade os clientes, 
essa foi uma mudança de comportamento que 
adquiri com novos treinamentos, e melhorou muito a 
minha rotina de trabalho.

Para as pessoas que ainda não aderiram aos 
treinamentos on-line, minha dica é: Conhecimento 
não ocupa espaço e sempre é bem-vindo. Podemos 

sempre adquirir e melhorar nossos conhecimentos 
para evolução pessoal e profissional.”

“Em tempos de pandemias nunca se ofereceu tantos 
cursos gratuitos e é importante saber aproveitar 
essas oportunidades.” Diz Tatiana, e cita ainda que 
esses treinamentos deveriam sempre ser disponíveis 
gratuitamente, pois nem sempre podemos custear 
cursos de nossos interesses devido alto custo.

Entrevista com Vinicíus Ferreira – Assistente 
de Logística da Filial de Osasco.

“Os treinamentos on-line trazem matérias mais 
abrangentes que fazem com que os ensinos sejam 
mais focados e diretos, e temos mais possibilidades 
de participar de diversos cursos, mais do que em 
aulas presenciais no método tradicional. 

A possibilidade de realização de diversos 
treinamentos, nos traz um maior aprendizado de 
conteúdo, que sem dúvidas é o mais importante.

Todo conhecimento é importante, seja ele da 
quantidade que for. A quantidade de ofertas 
de treinamentos gratuitos on-line possibilita o 
profissional realizar estudos que possam ser 
utilizados em outros ramos e setores podendo 
agregar e ser útil para se colocar em prática todo 
o conteúdo que se aprende nos treinamentos. 

Na minha opinião, os treinamentos contribuem 
para a empregabilidade na empresa, sendo 
importante também para o complemento no 
currículo. Porém o primordial é colocar em 
prática todo conhecimento dos treinamentos 
que possam ser aplicados na empresa.

Posso citar ainda o quanto aprimoramos nosso 
comportamento com novos treinamentos. Isso 
melhora a rotina de trabalho, como exemplo no 
Atendimento ao cliente, na logística e em planilhas 
usando o Excel. Foram os conhecimentos que 
adquiri que puderam regatar o que já possuía em 
treinamentos anteriores e que fez com que fosse 
restabelecido em prática.”

Perguntamos ao Vinicius: Qual a dica que você 
dá para as pessoas que ainda não aderiram aos 
treinamentos on-line?

“O conhecimento é a base fundamental para 
o crescimento profissional e pessoal em busca 
do sucesso.” respondeu.

EBMAC ENTREVISTA
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