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PALAVRA DA DIRETORIA

Em julho de 2003 começa nossa jornada. Um 
pequeno bate papo no pátio de um posto de 
combustível nasceu uma ideia, um desejo de 
mostrar ao mercado a capacidade e o potencial 
de uma empresa que já nascia inovadora e que 
priorizava seriedade e compromisso com o cliente.

Lá se foram 18 anos, e estamos aqui, firmes e fortes, 
sempre em busca de novos desafios. Durante 
esse tempo, quantas coisas vivemos em conjunto: 
momentos de vitória, de derrota, de crises, de 
prosperidade e até uma pandemia estamos 
enfrentando juntos, a qual com certeza iremos 
sobreviver e sair mais forte.

O mais gostoso de tudo isso, é poder olhar para trás 
e ver que esse projeto vivo, chamado EBMAC, vem 
sendo construído através de várias mãos, onde cada 
um tem sua responsabilidade e seu compromisso 
com o negócio tornando essa empresa cada vez 
mais solida e sustentável. E nesses últimos anos, 
destacamos ainda mais nosso compromisso com 
a sustentabilidade, nossa visão de futuro focada 
em contribuir com o meio ambiente 
e com as futuras gerações. 
Estarmos atrelados a novas 
tecnologias, antenados as 
tendencias de mercado, e 
buscando sermos cada vez 
mais competitivos.

William e Gentil

Deixamos registrado 
o nosso total agra-
decimentos a todos 
os profissionais que 
passaram por esta em-
presa, além dos 92 cola-
boradores ativos e presen-
tes diariamente, pois sabemos 
que de uma forma ou de outra, 
cada um fez e faz a sua contribuição, bem 
como a EBMAC também fez e faz parte do projeto 
de vida de cada um. 

Só queremos dizer obrigado a todos os 
colaboradores, amigos, clientes e fornecedores, que 
acreditam nessa empresa, nosso Muito obrigado, 
que vem do fundo do nosso coração. Parabéns, 
EBMAC pelos seus 18 anos de existência, e que 
nossa jornada esteja apenas começando.

Esses são os votos da Diretoria EBMAC 
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
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Gostaria de sugerir matérias para as próximas 
edições do EBMAC News? Envie um e-mail 
para: rh@ebmac.com.br
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https://www.facebook.com/ebmactransporte
https://www.instagram.com/ebmactransportes/
https://www.linkedin.com/company/ebmactransportes
https://www.youtube.com/channel/UC4lsN_ABiHzTuA0Sd-X7TIw?reload=9&view_as=subscriber
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Fundada em 2 de junho de 2003 e completando 18 anos em 2021, nestas quase duas décadas de 
história, vimos o mercado nos apresentar grandes desafios, que batalhamos para superar, sempre 
com comprometimento, pontualidade e segurança, para nos tornarmos referência no cenário 
logístico nacional.

Abaixo, contamos um pouco de nossa história, confira!

No dia 2 de junho de 2003, na cidade de 
Cambé-PR, é fundada a EBMAC.

Em janeiro de 2005, após 5 meses da 
inauguração de sua primeira filial, a EBMAC 

chega na capital paranaense, criando sua 
segunda filial, agora em Curitiba-PR.

Encerrando um ano de grandes conquistas, 
em novembro de 2005 a EBMAC inaugura 

sua terceira filial, na cidade de Linhares-ES.

O ano de 2008 é marcado pala inauguração 
de uma nova filial no sul do país, desta vez 
no estado de Santa Catarina na cidade de 

Itajaí.

Em agosto de 2004, a EBMAC inaugura sua 
primeira filial na cidade de São Paulo-SP.

Ainda em 2005, no mês de abril, a EBMAC 
adquire seu primeiro caminhão truck.

Em março de 2007, expandindo sua frota, a 
EBMAC adquire seu primeiro caminhão do 
tipo carreta.

EBMAC 18 ANOS

2003

2005

2005

2008

2004

2005

2007

O COMEÇO DE TUDO

NA CAPITAL DO ESTADO

EM TERRAS CAPIXABAS

MAIS AO SUL

CRUZANDO FRONTEIRAS

AMO-6136

AQM-2513 

Em março de 2009, um importante passo 
foi dado na garantia de qualidade que a 
EBMAC oferece aos seus clientes com a 
conquista da certificação ISO 9001.

2009QUALIDADE GARANTIDA

Também em 2009 foram adquiridos dois 
novos caminhões da Scania, tornando a 

fabricante sueca uma das grandes parceiras 
da EBMAC até os dias atuais.

Alcançando o mercado de químicos, em 
setembro de 2010 a EBMAC conquista 
a certificação SASSMAQ, sistema que 
possibilita a avaliação do desempenho das 
empresas que prestam serviços à indústria 
química.

2009
2010

UM GRANDE PARCEIRO

NOVAS CERTIFICAÇÕES
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Começamos o ano de 2011 investindo em 
nosso maior patrimônio, as pessoas. Em 

janeiro deste ano a EBMAC iniciou seu 
programa de aprimoramento do capital 

humano.

Interligando seus dados e processos, 
em 2016 a EBMAC inicia uma nova fase 
de investimento em tecnologia com um 

Sistema integrado de gestão empresarial 
(ERP) e Business Intelligence (BI).

Buscando a humanização de nossa marca 
e identificação com o público, nasce o 

Maquinho, o carismático mascote da EBMAC.

Ampliando a parceira com a Scania, em 
2017 a EBMAC se torna uma das primeiras 

empresas do Brasil a implantar um sistema 
de telemetria em sua frota.

Aumentamos nosso investimento em 
marketing e comunicação, em 2019 

inauguramos nosso novo site e expadimos 
nossa presença nas redes sociais.

Ser “sustentável em todos os caminhos” 
não faz parte apenas do nosso slogan, 

mas também do nosso dia-a-dia, em 
2020 consquistamos nossa certificação 

ISO 14001.

Expandindo seus negócios, em março de 
2015 a EBMAC inaugura sua terceira filial na 
região sudeste, desta vez na cidade Juiz de 
Fora-MG.

Buscando um local que respondesse 
as suas atuais necessidades, em 2016 
a EBMAC inaugura, num terreno de 
20.000m2, sua nova sede em Cambé-PR.

O mercado exige mais uma filial no estado 
de São Paulo. Inauguramos no mês de 
fevereiro, nossa segunda filial paulista, 
desta vez na cidade de Campinas.

Buscando se manter atualizada, em 2018 
reposicionamos nossa marca e lançamos 
nossa nova identidade visual, muito mais 
moderna e de acordo com as demandas do 
mercado.

Em 2019 participamos de grandes eventos, 
como a Feira Intermodal, a maior feira 
logística da América Latina. Também 
incentivamos nossos atletas a participarem 
de eventos esportivos como a Meia Maratona 
das Cataratas e o Pagliarini Marathon Bike, 
evento que também patrocinamos.

A EBMAC, em parceria com a DOW (que 
readequou sua operação em Hortolândia, SP, 
para a produção de 25 toneladas de álcool 
em gel para doação), se encarregou do 
transporte das embalagens para a fábrica da 
DOW no interior paulista.

EBMAC 18 ANOS
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2016
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NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO

INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO

NASCE O MAQUINHO

PIONEIRISMO

NAS MÍDIAS DIGITAIS

FOCO SUSTENTÁVEL

CHEGAMOS EM MINAS, UAI!

DE CASA NOVA

NOVAS DAMANDAS

UM NOVO VISUAL

GRANDES EVENTOS

JUNTOS CONTRA A COVID
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EBMAC 18 ANOS

Em tempos de pandemia, precisamos 
nos reiventar, mas não deixamos de lado 
nossos investimentos. Ampliamos nossa 

gama de serviços e começos nossa 
atuação com graneis sólidos, adquirindo 

nosso primeira carreta silo basculante.

Também em 2020, chegou em nossa 
empresa o novo caminhão, edição 

limitada da Scania Heróis da Estrada 
A edição foi criada para homenagear 

os heróis que enfrentam desafios e 
carregam sempre a esperança de dias 

melhores, os caminhoneiros.

Ajudar ao próximo é o que nos faz 
humanos. Neste ano de 2021 criamos uma 
campanha para arrecadar alimentos para 

as famílias de Londrina e região, que se 
encontram em situação de vulnerabilidade 

social, impactadas pela pandemia do 
coronavírus.

No dia 27 de novembro inauguramos 
nossa primeira filial na região norte do 
país, na cidade de Marabá-PA.

Começamos 2021 dando “aquele gás”! 
Continuando a parceria com a Scania, 
testamos o inédito caminhão de fábrica 
movido 100% a gás.

A EBMAC não deixa de investir em 
novas tecnologias e capital humano para 
abraçar as oportunidades que o futuro 
nos reserva.

2020

2020

2021

2020

2021

2021

NOVOS TEMPOS

HERÓIS DA ESTRADA

NA CONTRAMÃO DA FOME

RUMO AO NORTE

DANDO UM GÁS

DE OLHO NO FUTURO

É muita história, não é mesmo? E vocês fazem parte de tudo isso! Confira abaixo fotos de momentos 
que ficaram marcados nesses 18 anos de estrada.
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FIQUE POR DENTRO
SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Anualmente acontece a Semana do Meio 
Ambiente, celebrada entre os dias 5 e 11 de 
junho.

Entre os objetivos da semana estão: contribuir 
para a formação da consciência em relação 
às causas ambientais, apoiar a realização de 
ações que divulguem o conhecimento sobre o 
tema e permitir o diálogo entre instituições e a 
sociedade.

Na EBMAC não medimos esforços para que 
nossas ações estejam sempre alinhadas com 
as causas ambientais. Tendo como principais 
certificações nesse meio, a ISO 14001, Selo SESI 
ODS, SASSMAQ e Selo Clima Paraná, além de 
diversas ações sustentáveis que fazem parte 
da nossa rotina de trabalho.

DOAÇÃO DE SANGUE

Junho foi marcado pelo Dia Mundial 
do Doador de Sangue. A pandemia 
impactou os bancos de sangue de todo o 
País e segundo o Ministério da Saúde as 
doações caíram aproximadamente 20%. 
A reposição frequente dos estoques 
é fundamental para tratar diversas 
doenças.

Doar sangue é um ato de amor e 
solidariedade. Faça como a EBMAC! 
Apoie esta campanha e doe sangue você 
também!

LIVE SCANIA - 29/06

A EBMAC marcou presença na live da Scania Brasil 
com tema “Rentabilidade”, sendo representada 
pelo sócio-diretor, William Zucolote.

A Scania está celebrando 64 anos de atuação 
no Brasil com ‘Dia da Paixão’. Na edição deste 
ano, a programação foi dividida em três dias; 
clientes, fãs e convidados especiais participaram 
de programação especial pelo Youtube.

No dia 29 de junho, estreia do evento, 
aconteceram duas lives com o tema Paixão 
por Rentabilidade. A primeira teve abertura de 
Roberto Barral, vice-presidente das Operações 
Comerciais da Scania no Brasil.

A segunda live do dia marcou o lançamento 
do novo Programa de Manutenção Premium 
Flexível Uptime e as novidades da Control 
Tower e teve como convidado, William Zucolote, 
sócio-diretor da EBMAC Transportes.

O está disponível no canal da Scania Brasil 
no YouTube, aos que quiserem assistir, basta 
acessar o link abaixo.

DIA DO CAMINHONEIRO

30 de junho, Dia do Caminhoneiro, é considerada 
uma data regional, pois celebra a profissão de 
caminhoneiro na região do estado de São Paulo.

A EBMAC parabeniza a todos os profissionais 
que atravessam as longas estradas brasileiras, 
transportando as mais diversas mercadorias e 
movimentando a economia nacional.

Clique para assistir

ASSISTIR VÍDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=g2wSI5Y-bEs


NA CONTRAMÃO DA FOME
A campanha EBMAC na Contramão da Fome segue a todo vapor! As doações das cestas básicas 
seguem sendo realizadas a população carente e instituições da região.

Gostaríamos de parabenizar a toda equipe da EBMAC pelo empenho e dedicação a esta causa. 
Vocês fazem acontecer!

Aos que quiserem participar. A EBMAC possui um convênio com o Mercado Miliozi.

Valor da Cesta Básica: R$ 82,50

Pix: 81.086.399/0001-77 (CNPJ)
* Após o PIX, enviar comprovante 

para retirar no mercado
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DIÁRIO DO MAQUINHO
VACINAÇÃO COVID

A EBMAC segue empenhada em proporcionar a vacinação de todos os seus colaboradores. Em 
diversas cidades do país, caminhoneiros já estão recebendo a primeIra dose da vacina contra a 
Covid-19. A categoria foi incluída no grupo prioritário de vacinação ainda no início deste ano.

Por conta das diferenças de cada região, cada uma possui datas específicas para distribuição das 
doses, mas todas respeitando os grupos prioritários.

IDAS E VINDAS

E falando em fazer história... Temos colaboradores que foram 
e voltaram, e um desses é o motorista Edmilson Guedes, que 
trabalhou conosco entre 2015 e 2018, retornando neste ano ao 
nosso grande time de motoristas.

Seja bem-vindo de volta, Edmilson!

Em Linhares-ES e Itajaí-SC, cidades em que a EBMAC possui filiais, a campanha de vacinação de caminhoneiros 
já começou. Confira algumas fotos de nossos colaboradores recebendo a primeira dose da vacina.

Vacine-se! Por você, por nós, por todos!

ALMOÇO ESPECIAL

A vida desse motorista é agitada, mas mesmo assim 
ele faz o possível para conciliar a rotina do trabalho 
com a família e ter uma vida feliz 
e realizada fazendo o que gosta: 
rodar o Brasil e facilitar a entrega 
de tantos produtos que precisam 
ser transportados para que o país 
cresça e se desenvolva. Acima, 
uma pausa para uma deliciosa 
refeição entre os colegas de 
trabalho Paulo e Luiz Carlos, 
tendo nosso Gestor da 
Filial de Itajaí, Nelson, como 
convidado especial.

A foto é por conta do Luiz 
Carlos (Pé de Pano).
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