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PALAVRA DA DIRETORIA

2020 foi um ano interessante. Alguns gostam de dizer que foi um ano difícil, um ano de perdas, 
um ano de pura infelicidade. Mas para nós foi um ano de muito aprendizado, um ano em que nos 
reinventamos. Aprendemos o quão ruim é estarmos longe fisicamente um dos outros, o quão difícil 
é se adaptar a reuniões remotas, e como a volatilidade do mercado atrapalha nossos planejamentos 
e ações. Mas também aprendemos que pequenas coisas, na verdade, são grandes coisas. Um abraço 
do filho, o cheiro da esposa, o sabor do feijão feito na hora, o cheiro da chuva. Enfim, mesmo 
por pouco tempo, conseguimos parar, respirar e apreciar as grandezas da vida, e entender nosso 
propósito em um mundo tão acelerado.  2020 foi um ano sofrido, mas não podemos esquecer que 
o sofrimento traz o aprendizado, e que o aprendizado traz a experiência, e que a experiência traz 
a esperança. Por isso nos alegramos no Senhor, e entregamos nossa vida a ele.

Jamais existirá tempos de fartura sem antes termos tempos de escassez.

Que 2021, seja um ano belo, repleto de aprendizado a todos nós, e que possamos de vez em 
quando, olhar para trás para vermos como o hoje é bom.

Feliz Natal, e um ótimo 2021.  Que Deus sempre ilumine e abençoe os nossos caminhos.

“Obrigado meu Pai, por colocar uma equipe tão maravilhosa à frente dessa empresa, o senhor traça 
o caminho sempre da melhor forma, por mais sinuoso que ele seja.”

Estejam em paz!!!!

William e Gentil
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SELO SESI ODS 2020

Neste ano, diversas organizações direta ou 
indiretamente foram afetadas pela pandemia 
da Covid-19. Na EBMAC não foi diferente.

Mesmo passando por circunstâncias adversas, 
a empresa teve que trilhar caminhos e tomar 
decisões difíceis, porém sempre agindo de 
forma transparente com seus colaboradores e 
clientes, acreditando que tudo acabará bem. 
Desta forma, criou um comitê Interno para 
acompanhar a situação da pandemia no Brasil 
e no mundo, coordenando ações internas nos 
diversos departamentos da empresa, visando 
orientar todas as filiais, setores, colaboradores 
e terceirizados, respeitando as orientações das 
autoridades de saúde do município, do estado 
e do país.

Este conjunto de ações proporcionou à EBMAC 
participar do Prêmio e SELO SESI ODS 2020, 
evento realizado pelo SESI-PR e transmitido 
ao online pelo YouTube no dia 03/12/2020 
com objetivo de reconhecer as boas práticas 
relacionadas à prevenção da Covid-19 e as 
ações pós-pandemia. No evento, a EBMAC 
foi uma das ganhadoras do SELO SESI ODS 
2020, sendo reconhecida por suas ações de 
prevenção ao Covid-19 que se enquadraram 
no ODS 3 - Saúde e Bem-estar, que foram 
publicadas no Relatório Prêmio SESI ODS e 
disponibilizado no Banco de Boas Práticas no 
Portal ODS (www.portalods.com.br).

Parabéns a todos os envolvidos por mais esta 
conquista.

FIQUE POR DENTRO
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO 
ANUAL DO PROGRAMA NA MÃO CERTA

Proteger a infância é ainda um grande desafio diário 
no Brasil e que não se conquista isoladamente. 
Por isso a EBMAC agradece a todos os seus 
colaboradores, que mesmo neste ano tão atípico, se 
engajaram e participaram das ações realizadas em 
parceria com o Programa Na Mão Certa, cumprindo 
com todas as premissas estabelecidas no programa, 
proporcionando a EBMAC o Reconhecimento Anual 
2020. Continuem fazendo parte desta história 
que vem se consolidando como uma iniciativa 
de desenvolvimento sustentável e estratégica na 
garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

NOVA FILIAL EM MARABÁ-PA

No dia 27 de novembro inauguramos mais uma 
filial da EBMAC, desta vez em Marabá-PA.

Você sabia que a EBMAC possui filiais em 
diversas cidades brasileiras e que seus serviços 
cobrem todo o território nacional?

Fornecemos soluções em transporte rodoviário 
de cargas fechadas de produtos industrializados 
e de cargas embaladas de produtos químicos 
perigosos e não perigosos, mantendo filiais em 
pontos estratégicos dos estados de Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. 
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PAULO

Não “abra mão” dos seus hobbies, busque algo 
que te traga prazer pessoal e com alívio da carga 
de estresse do dia a dia. Com tantas incertezas 
que a pandemia nos trouxe, o equilíbrio mental 
é fundamental.

Esse na foto é o nosso motorista Paulo 
(Carioca), que nos momento de folga não deixa 
de praticar suas atividades preferidas.

ALBERTO

Alberto, nosso motorista, tem como hobbie a 
prática de corrida. Além de aliviar o estresse 
do dia a dia, correr é uma ótima maneira de 
aumentar o seu nível de saúde.

Pesquisas mostram que a corrida pode 
aumentar seus níveis de colesterol bom (HDL), 
além de ajudar a aumentar a função pulmonar. 
A corrida também pode impulsionar o sistema 
imunológico e reduzir o risco de desenvolver 
coágulos de sangue.

O QUE TE MOVE?
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SCANIA LOGISTIC LAB

Com o compromisso, firmando ainda em 
2015, de reduzir em 50% sua emissão de 
CO

2
 na logística e operações de transporte 

terrestre, a Scania criou, em 2017, o Scania 
Logistics Lab (SLL), um laboratório com foco 
em testar e colocar em prática as soluções de 
transporte sustentável da empresa, por meio 
do desenvolvimento de tecnologias aplicadas 
à área de logística da própria Scania.

Os resultados desse trabalho já somam grandes 
avanços na sustentabilidade: redução em 30% 
na emissão de CO

2
 em comparação a mesma 

operação realizada antes do projeto, além 
de 20% de redução nos custos operacionais, 
40% no consumo de combustível e melhor 
transparência no relacionamento com os 
fornecedores, por meio de entrega coordenada 
e solução de desvios.

A EBMAC, tendo a Scania com o parceira de 
longa data, tem orgulho de fazer parte desta 
conquista.

NOVEMBRO AZUL

No último mês, celebramos o “Novembro Azul”, 
mês que incentiva a prevenção, diagnóstico e 
tratamento do câncer de próstata.

O câncer de próstata, tipo mais comum entre 
os homens, é a causa de morte de 28,6% 
da população masculina que desenvolve 
neoplasias malignas. No Brasil, um homem 
morre a cada 38 minutos devido ao câncer de 
próstata, segundo os dados mais recentes do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca).

A única forma de garantir a cura do câncer 
de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo 
na ausência de sintomas, homens a partir dos 
45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem 
estes fatores, devem ir ao urologista.

Cuide-se! Juntos contra o câncer de próstata.

FIQUE POR DENTRO
VOCÊ SABE O QUE É INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL APLICADA AOS NEGÓCIOS?

A definição de Inteligência Artificial mudou muito 
ao longo dos anos, mas quase sempre se refere 
à tentativa de simular a capacidade humana de 
pensar, tornando sistemas computacionais aptos 
a “aprender”, “raciocinar”, “interpretar” e tomar 
decisões de maneira semelhante aos seres humanos.

Por muito tempo, entendeu-se a Inteligência 
Artificial apenas como sistemas que conseguiam 
resolver problemas ou eram capazes de realizar 
tarefas bem específicas, como disputar jogos de 
xadrez com humanos, como exemplo.

No entanto, os avanços tecnológicos moldaram seu 
desenvolvimento e, hoje, as soluções em IA (Inteligência 
Artificial) fazem parte de uma abordagem data driven, 
isto é, uma cultura baseada em coleta, processamento, 
análise e interpretação de dados. 

Esse esforço vai no sentido de otimizar processos e 
trazer melhores resultados para empresas e indústrias.

Assim, o sucesso ou fracasso de um projeto 
de Inteligência Artificial em uma empresa vai 
depender dos dados que ela gerar e tiver à sua 
disposição. E isso mostra como soluções “prontas”, 
na maioria das vezes, não são viáveis. por parte das 
organizações ainda não possuírem uma base de 
dados em volume nem estrutura adequadas para o 
desenvolvimento de um projeto do tipo.

Como vimos, a implantação de projetos de Inteligência 
Artificial depende em grande parte do uso eficiente 
dos dados próprios gerados pela empresa, em 
grande volume e da maneira correta. Para que isso 
seja feito, é preciso haver uma atualização da cultura 
interna da organização, passando a colocar os dados 
no centro da tomada de decisões e do planejamento 
estratégico da empresa.

A isso damos o nome de cultura data driven. O termo 
foi criado para definir os processos orientados por 
dados, ou seja, quando as decisões são tomadas 
com base na coleta e análise de informações, sem 
espaço para estratégias tomadas com base em 
achismos, intuições ou instintos.

Para que essa cultura se fortaleça dentro da 
empresa, é preciso criar métodos eficientes para a 
coleta, processamentos, análise e interpretação de 
grandes volumes de dados.

5EBMAC NEWS



6EBMAC NEWS

SCANIA HERÓIS DA ESTRADA

Chegou recentemente em nossa empresa 
nosso novo caminhão, edição limitada da 
Scania Heróis da Estrada.

De acordo com a montadora, a edição foi criada 
para homenagear os heróis que enfrentam 
desafios e carregam sempre a esperança de 
dias melhores, os caminhoneiros.

DIÁRIO DO MAQUINHO

A Edição Especial Heróis da Estrada 
chega numerada e limitada a 350 
unidades, dos modelos R450 6x2 
e R410 4x2, ambos na versão alto 
Highline.

Nosso caminhão é o 285, de 350.
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FELIZ NATAL!

RAFAEL
MOTORISTA

O que falar do ano de 2020, agora que 
está chegando ao fim?

Aprendemos tantas coisas, mas a 
principal foi que, sozinhos não somos 
nada. Nos adaptamos, lutamos, choramos 
e vencemos! Que nosso Natal renove em 
que cada um de nós a esperança e amor 
para sermos melhores a cada dia. Feliz 
Natal!

MAICON
MOTORISTA

A melhor mensagem de Natal, é aquela 
que sai no silêncio de nossos corações 
e, aquece com ternura os corações 
daqueles que nos acompanham em nossa 
caminhada pela vida.

Meus votos a todos!

PAULO
MOTORISTA

Em tempos tão difíceis, se tornou 
necessário nos isolarmos, e mesmo 
à distância, precisamos exercer a 
generosidade e o amor, pois, “sempre 
terá Natal!”. A comemoração deste, será 
de forma diferente, porém, nos mostra 
que precisamos continuar a sorrir, mesmo 
sendo através do olhar!

Nós da EBMAC, desejamos a vocês 
que fazem parte da nossa história, um 
Natal iluminado e um Ano Novo cheio 
de energia positiva, para que possamos 
continuar na estrada de mãos dadas 
numa corrente do bem.

ÉRICO, MATEUS E RICLIANE
CCO/TI EBMAC

A equipe de TI e CCO agradece a todos 
os colaboradores da EBMAC por sua 
dedicação e empenho durante o ano 
de 2020. Que este Natal seja repleto de 
felicidade, sucesso, luz e harmonia. 

Feliz Natal, boas festas para todos e suas 
famílias, são os sinceros votos de Érico, 
Mateus e Ricliane.
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FELIZ NATAL!

JEFERSON
MOTORISTA

Chegamos ao fim de mais um ano. Ano 
cheios de expectativa e sonhos. Mas 
muitos deles interrompidos por uma 
doença global. Mas com nosso jeitinho de 
ser estamos nos virando para que nossos 
sonhos e objetivos sejam alcançados. 
Desejamos a todos que tenham um 
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. De 
Jeferson e família.

PAULO SERGIO LEMOS
MOTORISTA

Natal! Época de reforçar os laços, praticar a 
empatia e sobretudo deixar renascer em nós 
o espírito do companheirismo e fraternidade. 
Que nesse Natal sejamos invadidos pelas 
melhores e variadas representações do 
amor e que a cada dia possamos praticá-
lo incansavelmente. Que a magia do Natal 
renove nossas esperanças e nos torne cada 
dia melhores. Um Feliz Natal e abençoado 
ano a todos. São os meus sinceros votos.

Feliz Natal a todos!

RONALDO
MOTORISTA

Nós da equipe EBMAC, desejamos a você 
um Natal cheio de sonhos, e que você 
realize todos. Tenha um feliz Natal!

NICELAINE E CAROL
RECURSOS HUMANOS

Seja o Ano Novo que você deseja. Tenha 
foco e lute pelos seus desejos! Um feliz 
Natal em família.

HERNANI
MOTORISTA

Desejamos a todos um Natal repleto 
de alegrias e um Ano Novo cheio de 
realizações. Que a unção de Deus e 
comunhão do Espírito Santo esteja 
presente em seu lar.

São os votos da família Farias.
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FELIZ NATAL!

LEISI
CONTABILIDADE

Desejo a todos um abençoado Natal, e que 
mesmo diante de tantas adversidades que 
enfrentamos no decorrer desse ano, nossa fé 
e esperança de dias melhores esteja sempre 
presente em nossos corações. 

Desejo que 2021 nos traga muitas coisas boas, 
muita saúde, proteção divina e prosperidade. 
Obrigada por mais um ano de parceria e que 
possamos continuar nossa caminhada juntos.

O melhor presente que podemos dar é o nosso 
amor para quem amamos. 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

IVAN AOKI
MOTORISTA

Chegamos à fase final de 2020. Se pudesse parar 
um tempo e pensar a respeito, o que diria? Bom, 
eu sou grato a todas as provações por que passei, 
às coisas que vi e vivi neste ano, aprendendo 
a cada dia uma lição diferente. Tentando me 
superar como profissional e, principalmente, 
como ser humano. Em época de pandemia, é 
preciso pensar no próximo e medir cada atitude 
que tomamos. Agradeço às perdas que tive e às 
vitórias. Vitórias essas que não necessariamente 
foram minhas, mas de um companheiro que 
ligou dizendo que o filho nasceu, ou que tudo 
correu bem em uma cirurgia, ou mesmo que 
está indo pra casa depois de bom tempo fora, 
ou que não atendeu pois estava praticando um 
esporte cuidando da saúde. Muito obrigado a 
todos que, de alguma maneira, se dedicaram 
e se dedicam para que tudo esteja bem e que 
nossa jornada pelas estradas do Brasil seja o mais 
tranquila possível. Muitos nem conheço ou tenho 
contato pessoalmente, mas quero deixar o meu 
abraço mais sincero e caloroso, junto com meus 
votos de feliz natal e um ano novo repleto de 
desafios e vitórias a todos!!!

“Basta ser sincero e desejar profundo...Você será capaz 
de sacudir o mundo, vai...Tente outra vez... E não diga 
que a vitória está perdida... Se é de batalhas que se vive 
a vida...Tente outra vez...” (SEIXAS, Raul, 1975)

ROGÉRIO
QUALIDADE

Que o espírito natalino nos traga uma 
fé inabalável e que Deus, em sua infinita 
bondade, abençoe e encha nossos 
corações de amor e paz na noite de Natal. 
Boas Festas!

CLAUDIA E CIBELLE
FILIAL DE CAMPINAS-SP

Que neste Natal, tenhamos mais motivos 
para comemorar a vida, espalhar amor e 
semear esperança.

Feliz Natal a todos!
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