
UM LEGADO
DE 26 ANOS

Em 2021 a Expresso São Miguel
completa 26 anos de um legado único no transporte

de cargas fracionadas no Sul e agora também em São Paulo.
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Em fevereiro de 2021 a Expresso São 
Miguel completou 26 anos. São quase 
três décadas realizando um trabalho 
de excelência para nossos parceiros, 
clientes, amigos, colaboradores e 
agenciadores. 

Por isso, nesta revista, trazemos uma 
matéria especial falando sobre a 
trajetória da Expresso São Miguel e o 
seu crescimento com o passar dos 
anos. Além disso, também queremos 
comemorar outras conquistas que 
tivemos até março deste ano, como o 
novo benefício do Kit Escolar e o pa- 
gamento do PLR.
 
Apesar das dificuldades enfrentadas 
pela Covid-19, o primeiro trimestre da 
ESM pode ser considerado de muito 
sucesso. Muitas foram as conquistas e 
é assim que queremos que os demais 
meses dos anos sejam. De muitas 
conquistas, que serão possíveis apenas 
com a união de todos nós. Mais uma 
vez enfrentamos um ano difícil, de 
pandemia, mas que temos certeza 
que será tão grandioso ou maior do 
que 2020.

Contamos com vocês!
Juntos, entregamos
um mundo melhor. 

Editorial
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LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), sancionada em 2018, esta-
belece regras sobre coleta, armazena-
mento, tratamento e compartilha-
mento de dados pessoais, impondo 
mais proteção e penalidades para o 
não cumprimento da mesma.

Alguns conceitos presentes na
LGPD são:

Dados pessoais: qualquer informação 
relacionada à pessoa natural identifica-
da ou identificável;

Tratamento de dados: toda operação 
realizada com dados pessoais, como 
as que se referem à coleta, classifi-
cação, utilização, acesso, reprodução, 
processamento, armazenamento, 
eliminação, controle da informação, 
entre outros.

Código de Ética da
Expresso São Miguel
é atualizado de
acordo com a
Lei Geral de
Proteção de Dados 

E foi baseada nesta lei que a Expresso 
São Miguel atualizou, recentemente, o 
seu Código de Ética.  “Com este foco, 
todo o qualquer dado que esteja de 
posse da Expresso São Miguel pode 
ser considerado um dado pessoal, o 
qual é tratado nas atividades 
diárias. Assim, é imprescindível 
que todo colaborador acesse o 
Código de Ética atualizado e veri-
fique no que o tratamento de dados 
impacta nas rotinas diárias da em-
presa”, finalizou Filipe Werlang, coor-
denador do departamento jurídico da 
Expresso São Miguel.

O Código de Ética está
disponível na Intranet
> Documentos
> Documentos Gerais
> Expresso São Miguel
> Código de Ética.
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Pagamento PLR

Mesmo 2020 sendo um ano de incer-
tezas com a pandemia mundial, a 
Expresso São Miguel não podia deixar 
de pensar também em todos os seus 
colaboradores, que vestiram a camisa 
e atuaram ainda mais fortemente ao 
lado da empresa, que cresceu e rece-
beu diferentes premiações no ano que 
se passou. Todo esse esforço, combi-
nado com o cuidado à saúde e ao 
bem-estar dos funcionários foi recom-
pensado no início de 2021, com o pa- 
gamento do PLR.

A participação nos Lucros e Resultados 
é uma das formas de valorizar e 
reconhecer o trabalho dos colabora-
dores. Referente ao ano de 2020 
foram R$ 3.118.478,21 distribuídos para 
mais de 4.500 colaboradores da em-
presa. A última parcela referente ao 
ano em questão foi paga em janeiro 
de 2021.

Colaboradores recebem
Participação nos Lucros
e Resultados - PLR 

“Ações como essa demonstram o 
compromisso da Expresso São 
Miguel com o colaborador, mas 
também mostram que cada um 
tem um papel fundamental na área 
ou unidade que trabalha. O PLR é 
uma conquista em conjunto. É um 
orgulho imenso para a ESM dis-
tribuir esse valor e sentir como faz 
diferença no dia a dia dos colabora-
dores”, finalizou Éderson Tomasi, dire-
tor de Gestão de Pessoas na Empresa.
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Expresso São Miguel completa

de história.

Uma história de quase três décadas 
escrita com um só propósito: Entregar 
um mundo melhor. Em 2021 a Expres-
so São Miguel completa 26 anos de 
um legado único no transporte de 
cargas fracionadas no Sul e agora 
também em São Paulo.
A empresa, que nasceu no oeste cata-

rinense em 1995, e contava com 
apenas três colaboradores, foi crescen-
do e se desenvolvendo de acordo com 
as necessidades do mercado. Com 
visão empreendedora, a Expresso São 
Miguel foi tomando espaço e expan- 
dindo suas atividades também para o 
Rio Grande do Sul e Paraná. 

26 anos depois, conta com
uma estrutura de:
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150

““O crescimento da Expresso São 
Miguel, desde o seu início, é 
reflexo de uma empresa bem 
estruturada, que busca a excelên-
cia em todos os seus processos e 
também para o atendimento com 
o cliente. Comemoramos mais 
esse aniversário sabendo que 
estamos no caminho certo, ali- 
nhados e, acima de tudo, baseados 
em nossos valores, que apesar de 
todos esses anos, jamais se perde- 
ram”, finalizou o presidente da 
Expresso São Miguel, Marcio Martins.

26 anos depois, conta com
uma estrutura de:

unidades

+ de 1800
veículos

+ de 7 mil
pessoas envolvidas

diretamente
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Conexão ESM

Alexandre Guimarães Ozório
Coordenador de Planejamento e Processos

Hoje vamos conhecer o colaborador 
Alexandre Guimarães Ozório, Coorde-
nador de Planejamento e Processos. 
Alexandre está na ESM há 16 anos e 
começou sua trajetória na unidade de 
Porto Alegre como Auxiliar de 
Escritório em 27 de maio de 2005. 
Desde o seu início na empresa passou 
por diversos cargos até chegar a sua 
função atual, como coordenador.

Em sua alçada está a coordenação das 
áreas de Custos (orçamento e análises), 
Planejamento Estratégico (planeja-
mento estratégico e indicadores) e 
Processos (mapeamento e, futura-
mente, auditoria de processos).

“Nesses meus 16 anos de empresa 
passei por muitas áreas até chegar 
onde estou. Sou muito grato à 
Expresso São Miguel pelas opor-
tunidades que recebi, passando por 
diferentes setores, o que me pro-
porcionou um conhecimento mais 
amplo da empresa como um todo. 
Minha história aqui é o reflexo de 
um dos valores da empresa, Orgu- 
lho de Ser Expresso São Miguel, 
pois percebo o quanto somos valo-
rizados e temos a oportunidade de 
crescer pessoal e profissional-
mente, bem como fazer a diferença 
no dia a dia da empresa”, comentou 
Alexandre.

Nesse período em que está na empre-
sa, Alexandre passou por alguns mo-
mentos difíceis, mas um deles ele faz 
questão de compartilhar, que foi o 
nascimento da filha. “Faltava ainda 

um mês para minha filha nascer, 
quando a bolsa estourou e minha 
esposa precisou ser levada às pres-
sas para o hospital, pois devido a 
complicações ela e a criança corri-
am risco de vida. Mas, faltava 
também um mês para completar a 
carência do plano, mesmo assim eu 
precisava que liberassem a carên-
cia para que ela conseguisse fazer o 
parto sem nenhum risco tanto para 
ela, quanto para o bebê. Foi neste 
momento que tive todo o suporte 
da Expresso São Miguel, que na 
pessoa do meu gestor na época e 
do Diretor de Gestão de Pessoas, 
Éderson Tomasi, não mediram 
esforços para me ajudar. Hoje só 
tenho a agradecer pela saúde da 
minha filha, que está com 6 anos, e 
da minha esposa”, finaliza Alexandre. 

Conheça o setor de Custos,
Planejamento e Processos

As áreas de Planejamento e de Pro-
cessos foram criadas em meados do 
ano de 2014 e integravam a diretoria 
de Gestão de Pessoas. Com o passar 
do tempo, a área de Processos migrou 
para a diretoria de Logística e a área 
de Planejamento para a diretoria 
Financeira. Na sequência ambas as 
áreas passaram a fazer parte do setor 
de Controladoria, posteriormente 
sendo desmembrada do setor Contábil 
e tendo como principais atividades o 
Planejamento Estratégico, Processos e 
Custos.

“Além de mim, mais dois colabora-
dores fazem parte do setor, Karen 
Costella, analista de processos, e 
Dionatan Koch, analista de custos e 
planejamento. Cada área tem sua 
particularidade. A área de Planeja-
mento, por exemplo, presta um 
suporte no registro e estruturação 
do planejamento estratégico da 
organização e na gestão dos indica-
dores estratégicos. A área de 
Custos é responsável pela parte de 
previsão orçamentária e, com au- 
xílio do setor Contábil, a publicação 
dos resultados financeiros. Além 
disso, está sendo estruturada a 
atividade de análise e viabilidade de 
projetos. E por fim, a área de Pro-
cessos é responsável pelo mapea-
mento e registro das ITs e POPs”, 
destaca o coordenador.
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Conexão ESM

Conheça o setor de Custos,
Planejamento e Processos

As áreas de Planejamento e de Pro-
cessos foram criadas em meados do 
ano de 2014 e integravam a diretoria 
de Gestão de Pessoas. Com o passar 
do tempo, a área de Processos migrou 
para a diretoria de Logística e a área 
de Planejamento para a diretoria 
Financeira. Na sequência ambas as 
áreas passaram a fazer parte do setor 
de Controladoria, posteriormente 
sendo desmembrada do setor Contábil 
e tendo como principais atividades o 
Planejamento Estratégico, Processos e 
Custos.

“Além de mim, mais dois colabora-
dores fazem parte do setor, Karen 
Costella, analista de processos, e 
Dionatan Koch, analista de custos e 
planejamento. Cada área tem sua 
particularidade. A área de Planeja-
mento, por exemplo, presta um 
suporte no registro e estruturação 
do planejamento estratégico da 
organização e na gestão dos indica-
dores estratégicos. A área de 
Custos é responsável pela parte de 
previsão orçamentária e, com au- 
xílio do setor Contábil, a publicação 
dos resultados financeiros. Além 
disso, está sendo estruturada a 
atividade de análise e viabilidade de 
projetos. E por fim, a área de Pro-
cessos é responsável pelo mapea-
mento e registro das ITs e POPs”, 
destaca o coordenador.

“Hoje nosso setor é de extrema
importância para a empresa e,

num futuro, vejo ele ainda
mais atuante na organização

fornecendo informações
para a tomada de decisão”,

finaliza Alexandre.  



Campanha Volta às Aulas ESM

A Expresso São Miguel acredita no 
poder transformador da educação e, 
por isso, realizou a entrega de kits 
escolares para os dependentes legais 
dos colaboradores, matriculados do 1º 

ao 9º ano, de todas as unidades 
próprias.

Expresso São Miguel
distribui Kits Escolares
aos colaboradores.
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Em março comemoramos o Dia Inter-
nacional da Mulher. E, pensando em 
homenagear aquelas que tanto fazem 
pela Expresso São Miguel e também 
fora dela, hoje vamos contar histórias 
daquelas que entregam um mundo 
melhor junto com a gente.
As rotinas não são fáceis. Muitas vezes 
o trabalho não começa às 8h e termi-
na às 18h. As mulheres que fazem 
parte da Expresso São Miguel são 
sinônimos de garra, força, dedicação e 
vontade de fazer a diferença no dia a 
dia. Mulheres que entregam o seu 
melhor todos os dias, tanto no am-
binte de trabalho quanto fora dele. 

“Pensamos no kit escolar como 
uma forma de contribuir com o 
orçamento familiar de todos os 
nossos colaboradores. Sabemos 
que o custo do material escolar é 
alto e que, sem esse gasto, poderão 
aplicar o valor em outras demandas 
de início de ano como, por exemp-
lo, uniformes escolares, compra de 
livros, calçados, etc.”, destacou o 
diretor de gestão de pessoas da ESM, 
Éderson Tomasi.

Este é mais um benefício que a ESM 
está oferecendo pensando em valori-
zar o aprendizado dos alunos que 
serão o futuro do nosso país e que, 
através da educação, entregarão um 
mundo melhor para todos.

Foram
beneficiados

mais de
1.200 ALUNOS

na campanha
VOLTA ÀS

AULAS ESM.

Nesta matéria você vai conhecer um 
pouco mais de algumas mulheres que 
fazem a ESM, como a motorista de 
coleta e entrega, Gislaine Barbosa 
Tomazzini.

Ela está na ESM há 3 anos e tem como 
rota o centro de Porto Alegre (RS). 
“Comecei na ESM em janeiro de 2018, 
quando meu marido precisou operar o 
braço e ficou afastado por três meses. 
Depois desse período voltei para a 
minha antiga profissão, que era como 
taxista, até que sofri um assalto a mão 
armada e estava receosa em voltar 
para o meu dia a dia no táxi. Foi nesse 
momento que surgiu a oportunidade 
de colocarmos mais um caminhão 
para atuar com a Expresso e eu

comenta a motorista.

Além de trabalhar como motorista, 
Gislaine também faz toda a parte 
administrativa da empresa que ela e o 
marido possuem. “Meu dia a dia é bem 
corrido, mas como toda a minha 
família atua com a Expresso São 
Miguel, nossos horários coincidem e 
consigo também aproveitar meu mo-
mento de descanso com meu marido 
e nosso filho, que também trabalha 
com a gente, ajudando o pai na coleta 
e entrega. Já as atividades como a lim-
peza da casa deixo para o fim de 
semana”, diz Gislaine.

“Apesar de sofrer preconceito com a 
profissão, por ser em sua maioria rea- 
lizada por homens, não me deixo 
abater. Muitas pessoas ainda não 
entendem que a mulher pode estar no 
lugar que ela quiser. Essa conscien-
tização parte de cada um, e tem 
muitas pessoas que veem com bons 
olhos. O importante é que sou realiza-
da fazendo o que faço”, finalizou. 

Também entrevistamos a conferente 
da unidade de Maringá, Letícia da 
Silva. “Realmente não é fácil trabalhar 
em um ambiente totalmente masculi-
no. A mulher por si só já sofre precon-
ceito no ambiente de trabalho, mas 
tenho sorte por ter colegas que me 
respeitam como mulher e a profis-
sional que sou”, comenta Letícia. 

A colaboradora, que trabalha na 
unidade de Maringá, mora em Nova 
Esperança, cidade que fica há uma 
hora e meia de distância do seu 
trabalho. “Saio de casa às 7h30 para 
chegar na unidade às 9h. Realmente 
minha rotina é muito corrida, pratica-
mente passo o dia na São Miguel e 
volto pra casa apenas para dormir”, diz 
Letícia, que concilia o tempo corrido 
com a família e a namorada.

Letícia está na unidade há 7 meses, 
onde começou como auxiliar e recen-
temente promovida a conferente. 
“Quando eu fiz a entrevista, estava 
desempregada havia 3 meses. Fiquei 
muito feliz pela oportunidade.

Em meio a rotinas corridas, derruban-
do barreiras e mostrando sua força, as 
mulheres da Expresso São Miguel se 
destacam no dia a dia. Sejam elas líde-
res, terceiras, da área operacional ou 
da área administrativa e agenciadoras, 
elas estão à frente da entrega de um 
mundo melhor e cada dia mais bus-
cando seu espaço em um segmento 
que cresceu e se desenvolveu pratica-
mente com profissionais do sexo mas-
culino à frente.  

Outro exemplo de mulher forte e 
guerreira é a colaboradora Jânia Maria 
Szablewski, analista de rede, da parte 
administrativa da matriz. Jânia está na 
ESM desde 2005, quando começou a 
trabalhar no setor Financeiro da matriz 
como analista de logística, cuidando 
dos reembolsos, documentos e ma-
lotes, onde, dois anos depois de seu 
início, passou a realizar este trabalho 

no turno da noite. “Trabalhar na 
Expresso São Miguel sempre foi meu 
sonho e depois de um tempo nosso 
atual presidente, o Sr. Marcio Martins, 
me chamou para uma entrevista. E lá 
se vão 16 anos de casa”.

A colaboradora, que em 2012 voltou a 
trabalhar em horário comercial seguiu 
na área financeira até surgir a opor-
tunidade de atuar na Rede, onde está 
até hoje. “Sou muito realizada aqui.

Jânia ainda concilia a rotina de trabalho 
com a graduação, a filha e a família. “É 
uma rotina bem puxada. Mas se não 
fosse assim, não teria graça”, finalizou. 

 A agenciadora da unidade de Realeza,
Maria Helena Salvatori Backes, 
também é exemplo de garra e deter-
minação. “Trabalhei como professora 
por 17 anos em Ronda Alta, no Rio 
Grande do Sul, até que surgiu a opor-
tunidade

de ir para Chapecó, junto com meu 
esposo, para trabalhar na ESM. Com 
esse desafio deixamos tudo pra trás e 
nos mudamos. Trabalhamos por quase 
2 anos na área de Faturamento e, em 
2003, surgiu a oportunidade de nos 
mudarmos para Realeza, no Paraná, e 
administrar uma unidade da Expresso 
São Miguel aqui”, comenta Maria 
Helena.
 
A agenciadora comenta que mesmo 
sendo mais um desafio, aceitaram e se 
mudaram, onde ela assumiu toda a 
parte administrativa da agência. “Eu 
fiquei com a parte administrativa e 
meu esposo fazia toda a parte opera-
cional. Até que, um período depois, ele 
teve problemas de saúde e eu precisei 
assumir toda a agência. Naquele mo-
mento precisei tirar força até de onde 
eu não tinha para assumir essa parte. 
Felizmente tive todo o apoio de meus 
filhos, que sempre me ajudaram 
muito. Tenho muito orgulho da família 
que tenho e do quanto fomos e segui-
mos unidos mesmo nos momentos de 
adversidade”, destaca. 

Com o passar dos anos, Maria Helena 
foi se apaixonando mais e mais pelo 
transporte. Mesmo com o esposo 
voltando para a empresa, ela ainda 
ficou à frente. “Uma vez me pergun-
taram o que levava uma mulher a ficar 
no transporte. Hoje, felizmente, não 
existe mais isso.

“Sou apaixonada por liderar e gosto de 
ver as coisas fluírem. Se eu precisar 
ajudar a carregar um caminhão, eu 
faço”, finalizou a agenciadora, que em 
2021 completou 18 anos na agência. 

Garra, determinação e trabalho duro 
também são sinônimos da agenciado-
ra Zelina Maria Huf Royer, de 
Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Zelina 
entrou na Expresso São Miguel em 
1999 e foi uma das 50 primeiras 
colaboradoras que a empresa teve. 
“Na época eu era professora e fui con-
vidada para trabalhar na ESM como 
auxiliar de escritório e aceitei. A mu-
dança nas minhas atividades foi bem 
grande, eu gostava muito de lecionar, 
mas me encontrei no transporte e 
pretendo nunca mais sair desse ramo.  

comenta Zelina, que trabalhou junto 
com o marido na filial de São Miguel 
do Oeste, SC, até outubro de 2002, 
quando surgiu a oportunidade de ter a 
própria unidade na mesma cidade, 
onde ficaram até 2005, e, logo depois, 
outra mudança, desta vez para a 
cidade de Ibirubá, no Rio Grande do 
Sul. 

“Quando surgiu a oportunidade de 
assumir a agência no Rio Grande do 
Sul não pensamos duas vezes. A mu-
dança foi um período bastante crítico, 
no início fazíamos doze entregas por 
dia. Nossos filhos ainda eram 
pequenos e precisaram se adaptar a 
novas escolas e ao novo local. Mas 
com o tempo as coisas se ajeitaram, 
hoje nossos filhos são nosso braço 
direito aqui na agência”, relata Zelina. 
Para a agenciadora, quem tem objeti-
vos e metas definidas consegue 
chegar onde quiser.

Estou há 22 anos e não penso nem por 
um momento em sair da frente da 
agência. Hoje, muito diferente do início, 
nossa agência é bem estruturada, 
temos um operacional excelente, 
todas as pessoas que trabalham com a 
gente são ótimas. Minha realização é 
atender bem nossos clientes”.

Zelina e o marido dividem as ativi-
dades na agência e em casa, onde 
disputam na cozinha os melhores 
pratos. “Tanto eu quanto ele nos
apoiamos dentro e fora de casa.
Aqui não tem um lugar
dedicado à mulher e
outro ao homem,
somos parceiros
na vida e no
trabalho.

finalizou Zelina.
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Mulheres de força

Mulheres de força

aceitei o desafio”,

Em março comemoramos o Dia Inter-
nacional da Mulher. E, pensando em 
homenagear aquelas que tanto fazem 
pela Expresso São Miguel e também 
fora dela, hoje vamos contar histórias 
daquelas que entregam um mundo 
melhor junto com a gente.
As rotinas não são fáceis. Muitas vezes 
o trabalho não começa às 8h e termi-
na às 18h. As mulheres que fazem 
parte da Expresso São Miguel são 
sinônimos de garra, força, dedicação e 
vontade de fazer a diferença no dia a 
dia. Mulheres que entregam o seu 
melhor todos os dias, tanto no am-
binte de trabalho quanto fora dele. 

Nesta matéria você vai conhecer um 
pouco mais de algumas mulheres que 
fazem a ESM, como a motorista de 
coleta e entrega, Gislaine Barbosa 
Tomazzini.

Ela está na ESM há 3 anos e tem como 
rota o centro de Porto Alegre (RS). 
“Comecei na ESM em janeiro de 2018, 
quando meu marido precisou operar o 
braço e ficou afastado por três meses. 
Depois desse período voltei para a 
minha antiga profissão, que era como 
taxista, até que sofri um assalto a mão 
armada e estava receosa em voltar 
para o meu dia a dia no táxi. Foi nesse 
momento que surgiu a oportunidade 
de colocarmos mais um caminhão 
para atuar com a Expresso e eu

comenta a motorista.

Além de trabalhar como motorista, 
Gislaine também faz toda a parte 
administrativa da empresa que ela e o 
marido possuem. “Meu dia a dia é bem 
corrido, mas como toda a minha 
família atua com a Expresso São 
Miguel, nossos horários coincidem e 
consigo também aproveitar meu mo-
mento de descanso com meu marido 
e nosso filho, que também trabalha 
com a gente, ajudando o pai na coleta 
e entrega. Já as atividades como a lim-
peza da casa deixo para o fim de 
semana”, diz Gislaine.

“Apesar de sofrer preconceito com a 
profissão, por ser em sua maioria rea- 
lizada por homens, não me deixo 
abater. Muitas pessoas ainda não 
entendem que a mulher pode estar no 
lugar que ela quiser. Essa conscien-
tização parte de cada um, e tem 
muitas pessoas que veem com bons 
olhos. O importante é que sou realiza-
da fazendo o que faço”, finalizou. 

Também entrevistamos a conferente 
da unidade de Maringá, Letícia da 
Silva. “Realmente não é fácil trabalhar 
em um ambiente totalmente masculi-
no. A mulher por si só já sofre precon-
ceito no ambiente de trabalho, mas 
tenho sorte por ter colegas que me 
respeitam como mulher e a profis-
sional que sou”, comenta Letícia. 

A colaboradora, que trabalha na 
unidade de Maringá, mora em Nova 
Esperança, cidade que fica há uma 
hora e meia de distância do seu 
trabalho. “Saio de casa às 7h30 para 
chegar na unidade às 9h. Realmente 
minha rotina é muito corrida, pratica-
mente passo o dia na São Miguel e 
volto pra casa apenas para dormir”, diz 
Letícia, que concilia o tempo corrido 
com a família e a namorada.

Letícia está na unidade há 7 meses, 
onde começou como auxiliar e recen-
temente promovida a conferente. 
“Quando eu fiz a entrevista, estava 
desempregada havia 3 meses. Fiquei 
muito feliz pela oportunidade.

Em meio a rotinas corridas, derruban-
do barreiras e mostrando sua força, as 
mulheres da Expresso São Miguel se 
destacam no dia a dia. Sejam elas líde-
res, terceiras, da área operacional ou 
da área administrativa e agenciadoras, 
elas estão à frente da entrega de um 
mundo melhor e cada dia mais bus-
cando seu espaço em um segmento 
que cresceu e se desenvolveu pratica-
mente com profissionais do sexo mas-
culino à frente.  

Outro exemplo de mulher forte e 
guerreira é a colaboradora Jânia Maria 
Szablewski, analista de rede, da parte 
administrativa da matriz. Jânia está na 
ESM desde 2005, quando começou a 
trabalhar no setor Financeiro da matriz 
como analista de logística, cuidando 
dos reembolsos, documentos e ma-
lotes, onde, dois anos depois de seu 
início, passou a realizar este trabalho 

no turno da noite. “Trabalhar na 
Expresso São Miguel sempre foi meu 
sonho e depois de um tempo nosso 
atual presidente, o Sr. Marcio Martins, 
me chamou para uma entrevista. E lá 
se vão 16 anos de casa”.

A colaboradora, que em 2012 voltou a 
trabalhar em horário comercial seguiu 
na área financeira até surgir a opor-
tunidade de atuar na Rede, onde está 
até hoje. “Sou muito realizada aqui.

Jânia ainda concilia a rotina de trabalho 
com a graduação, a filha e a família. “É 
uma rotina bem puxada. Mas se não 
fosse assim, não teria graça”, finalizou. 

 A agenciadora da unidade de Realeza,
Maria Helena Salvatori Backes, 
também é exemplo de garra e deter-
minação. “Trabalhei como professora 
por 17 anos em Ronda Alta, no Rio 
Grande do Sul, até que surgiu a opor-
tunidade

de ir para Chapecó, junto com meu 
esposo, para trabalhar na ESM. Com 
esse desafio deixamos tudo pra trás e 
nos mudamos. Trabalhamos por quase 
2 anos na área de Faturamento e, em 
2003, surgiu a oportunidade de nos 
mudarmos para Realeza, no Paraná, e 
administrar uma unidade da Expresso 
São Miguel aqui”, comenta Maria 
Helena.
 
A agenciadora comenta que mesmo 
sendo mais um desafio, aceitaram e se 
mudaram, onde ela assumiu toda a 
parte administrativa da agência. “Eu 
fiquei com a parte administrativa e 
meu esposo fazia toda a parte opera-
cional. Até que, um período depois, ele 
teve problemas de saúde e eu precisei 
assumir toda a agência. Naquele mo-
mento precisei tirar força até de onde 
eu não tinha para assumir essa parte. 
Felizmente tive todo o apoio de meus 
filhos, que sempre me ajudaram 
muito. Tenho muito orgulho da família 
que tenho e do quanto fomos e segui-
mos unidos mesmo nos momentos de 
adversidade”, destaca. 

Com o passar dos anos, Maria Helena 
foi se apaixonando mais e mais pelo 
transporte. Mesmo com o esposo 
voltando para a empresa, ela ainda 
ficou à frente. “Uma vez me pergun-
taram o que levava uma mulher a ficar 
no transporte. Hoje, felizmente, não 
existe mais isso.

“Sou apaixonada por liderar e gosto de 
ver as coisas fluírem. Se eu precisar 
ajudar a carregar um caminhão, eu 
faço”, finalizou a agenciadora, que em 
2021 completou 18 anos na agência. 

Garra, determinação e trabalho duro 
também são sinônimos da agenciado-
ra Zelina Maria Huf Royer, de 
Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Zelina 
entrou na Expresso São Miguel em 
1999 e foi uma das 50 primeiras 
colaboradoras que a empresa teve. 
“Na época eu era professora e fui con-
vidada para trabalhar na ESM como 
auxiliar de escritório e aceitei. A mu-
dança nas minhas atividades foi bem 
grande, eu gostava muito de lecionar, 
mas me encontrei no transporte e 
pretendo nunca mais sair desse ramo.  

comenta Zelina, que trabalhou junto 
com o marido na filial de São Miguel 
do Oeste, SC, até outubro de 2002, 
quando surgiu a oportunidade de ter a 
própria unidade na mesma cidade, 
onde ficaram até 2005, e, logo depois, 
outra mudança, desta vez para a 
cidade de Ibirubá, no Rio Grande do 
Sul. 

“Quando surgiu a oportunidade de 
assumir a agência no Rio Grande do 
Sul não pensamos duas vezes. A mu-
dança foi um período bastante crítico, 
no início fazíamos doze entregas por 
dia. Nossos filhos ainda eram 
pequenos e precisaram se adaptar a 
novas escolas e ao novo local. Mas 
com o tempo as coisas se ajeitaram, 
hoje nossos filhos são nosso braço 
direito aqui na agência”, relata Zelina. 
Para a agenciadora, quem tem objeti-
vos e metas definidas consegue 
chegar onde quiser.

Estou há 22 anos e não penso nem por 
um momento em sair da frente da 
agência. Hoje, muito diferente do início, 
nossa agência é bem estruturada, 
temos um operacional excelente, 
todas as pessoas que trabalham com a 
gente são ótimas. Minha realização é 
atender bem nossos clientes”.

Zelina e o marido dividem as ativi-
dades na agência e em casa, onde 
disputam na cozinha os melhores 
pratos. “Tanto eu quanto ele nos
apoiamos dentro e fora de casa.
Aqui não tem um lugar
dedicado à mulher e
outro ao homem,
somos parceiros
na vida e no
trabalho.

finalizou Zelina.
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Sou realizada dentro
da ESM e quero
continuar mostrando
a força da mulher
dentro da empresa”,

Em março comemoramos o Dia Inter-
nacional da Mulher. E, pensando em 
homenagear aquelas que tanto fazem 
pela Expresso São Miguel e também 
fora dela, hoje vamos contar histórias 
daquelas que entregam um mundo 
melhor junto com a gente.
As rotinas não são fáceis. Muitas vezes 
o trabalho não começa às 8h e termi-
na às 18h. As mulheres que fazem 
parte da Expresso São Miguel são 
sinônimos de garra, força, dedicação e 
vontade de fazer a diferença no dia a 
dia. Mulheres que entregam o seu 
melhor todos os dias, tanto no am-
binte de trabalho quanto fora dele. 

Nesta matéria você vai conhecer um 
pouco mais de algumas mulheres que 
fazem a ESM, como a motorista de 
coleta e entrega, Gislaine Barbosa 
Tomazzini.

Ela está na ESM há 3 anos e tem como 
rota o centro de Porto Alegre (RS). 
“Comecei na ESM em janeiro de 2018, 
quando meu marido precisou operar o 
braço e ficou afastado por três meses. 
Depois desse período voltei para a 
minha antiga profissão, que era como 
taxista, até que sofri um assalto a mão 
armada e estava receosa em voltar 
para o meu dia a dia no táxi. Foi nesse 
momento que surgiu a oportunidade 
de colocarmos mais um caminhão 
para atuar com a Expresso e eu

comenta a motorista.

Além de trabalhar como motorista, 
Gislaine também faz toda a parte 
administrativa da empresa que ela e o 
marido possuem. “Meu dia a dia é bem 
corrido, mas como toda a minha 
família atua com a Expresso São 
Miguel, nossos horários coincidem e 
consigo também aproveitar meu mo-
mento de descanso com meu marido 
e nosso filho, que também trabalha 
com a gente, ajudando o pai na coleta 
e entrega. Já as atividades como a lim-
peza da casa deixo para o fim de 
semana”, diz Gislaine.

“Apesar de sofrer preconceito com a 
profissão, por ser em sua maioria rea- 
lizada por homens, não me deixo 
abater. Muitas pessoas ainda não 
entendem que a mulher pode estar no 
lugar que ela quiser. Essa conscien-
tização parte de cada um, e tem 
muitas pessoas que veem com bons 
olhos. O importante é que sou realiza-
da fazendo o que faço”, finalizou. 

Também entrevistamos a conferente 
da unidade de Maringá, Letícia da 
Silva. “Realmente não é fácil trabalhar 
em um ambiente totalmente masculi-
no. A mulher por si só já sofre precon-
ceito no ambiente de trabalho, mas 
tenho sorte por ter colegas que me 
respeitam como mulher e a profis-
sional que sou”, comenta Letícia. 

A colaboradora, que trabalha na 
unidade de Maringá, mora em Nova 
Esperança, cidade que fica há uma 
hora e meia de distância do seu 
trabalho. “Saio de casa às 7h30 para 
chegar na unidade às 9h. Realmente 
minha rotina é muito corrida, pratica-
mente passo o dia na São Miguel e 
volto pra casa apenas para dormir”, diz 
Letícia, que concilia o tempo corrido 
com a família e a namorada.

Letícia está na unidade há 7 meses, 
onde começou como auxiliar e recen-
temente promovida a conferente. 
“Quando eu fiz a entrevista, estava 
desempregada havia 3 meses. Fiquei 
muito feliz pela oportunidade.

Em meio a rotinas corridas, derruban-
do barreiras e mostrando sua força, as 
mulheres da Expresso São Miguel se 
destacam no dia a dia. Sejam elas líde-
res, terceiras, da área operacional ou 
da área administrativa e agenciadoras, 
elas estão à frente da entrega de um 
mundo melhor e cada dia mais bus-
cando seu espaço em um segmento 
que cresceu e se desenvolveu pratica-
mente com profissionais do sexo mas-
culino à frente.  

Outro exemplo de mulher forte e 
guerreira é a colaboradora Jânia Maria 
Szablewski, analista de rede, da parte 
administrativa da matriz. Jânia está na 
ESM desde 2005, quando começou a 
trabalhar no setor Financeiro da matriz 
como analista de logística, cuidando 
dos reembolsos, documentos e ma-
lotes, onde, dois anos depois de seu 
início, passou a realizar este trabalho 

no turno da noite. “Trabalhar na 
Expresso São Miguel sempre foi meu 
sonho e depois de um tempo nosso 
atual presidente, o Sr. Marcio Martins, 
me chamou para uma entrevista. E lá 
se vão 16 anos de casa”.

A colaboradora, que em 2012 voltou a 
trabalhar em horário comercial seguiu 
na área financeira até surgir a opor-
tunidade de atuar na Rede, onde está 
até hoje. “Sou muito realizada aqui.

Jânia ainda concilia a rotina de trabalho 
com a graduação, a filha e a família. “É 
uma rotina bem puxada. Mas se não 
fosse assim, não teria graça”, finalizou. 

 A agenciadora da unidade de Realeza,
Maria Helena Salvatori Backes, 
também é exemplo de garra e deter-
minação. “Trabalhei como professora 
por 17 anos em Ronda Alta, no Rio 
Grande do Sul, até que surgiu a opor-
tunidade

de ir para Chapecó, junto com meu 
esposo, para trabalhar na ESM. Com 
esse desafio deixamos tudo pra trás e 
nos mudamos. Trabalhamos por quase 
2 anos na área de Faturamento e, em 
2003, surgiu a oportunidade de nos 
mudarmos para Realeza, no Paraná, e 
administrar uma unidade da Expresso 
São Miguel aqui”, comenta Maria 
Helena.
 
A agenciadora comenta que mesmo 
sendo mais um desafio, aceitaram e se 
mudaram, onde ela assumiu toda a 
parte administrativa da agência. “Eu 
fiquei com a parte administrativa e 
meu esposo fazia toda a parte opera-
cional. Até que, um período depois, ele 
teve problemas de saúde e eu precisei 
assumir toda a agência. Naquele mo-
mento precisei tirar força até de onde 
eu não tinha para assumir essa parte. 
Felizmente tive todo o apoio de meus 
filhos, que sempre me ajudaram 
muito. Tenho muito orgulho da família 
que tenho e do quanto fomos e segui-
mos unidos mesmo nos momentos de 
adversidade”, destaca. 

Com o passar dos anos, Maria Helena 
foi se apaixonando mais e mais pelo 
transporte. Mesmo com o esposo 
voltando para a empresa, ela ainda 
ficou à frente. “Uma vez me pergun-
taram o que levava uma mulher a ficar 
no transporte. Hoje, felizmente, não 
existe mais isso.

“Sou apaixonada por liderar e gosto de 
ver as coisas fluírem. Se eu precisar 
ajudar a carregar um caminhão, eu 
faço”, finalizou a agenciadora, que em 
2021 completou 18 anos na agência. 

Garra, determinação e trabalho duro 
também são sinônimos da agenciado-
ra Zelina Maria Huf Royer, de 
Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Zelina 
entrou na Expresso São Miguel em 
1999 e foi uma das 50 primeiras 
colaboradoras que a empresa teve. 
“Na época eu era professora e fui con-
vidada para trabalhar na ESM como 
auxiliar de escritório e aceitei. A mu-
dança nas minhas atividades foi bem 
grande, eu gostava muito de lecionar, 
mas me encontrei no transporte e 
pretendo nunca mais sair desse ramo.  

comenta Zelina, que trabalhou junto 
com o marido na filial de São Miguel 
do Oeste, SC, até outubro de 2002, 
quando surgiu a oportunidade de ter a 
própria unidade na mesma cidade, 
onde ficaram até 2005, e, logo depois, 
outra mudança, desta vez para a 
cidade de Ibirubá, no Rio Grande do 
Sul. 

“Quando surgiu a oportunidade de 
assumir a agência no Rio Grande do 
Sul não pensamos duas vezes. A mu-
dança foi um período bastante crítico, 
no início fazíamos doze entregas por 
dia. Nossos filhos ainda eram 
pequenos e precisaram se adaptar a 
novas escolas e ao novo local. Mas 
com o tempo as coisas se ajeitaram, 
hoje nossos filhos são nosso braço 
direito aqui na agência”, relata Zelina. 
Para a agenciadora, quem tem objeti-
vos e metas definidas consegue 
chegar onde quiser.

Estou há 22 anos e não penso nem por 
um momento em sair da frente da 
agência. Hoje, muito diferente do início, 
nossa agência é bem estruturada, 
temos um operacional excelente, 
todas as pessoas que trabalham com a 
gente são ótimas. Minha realização é 
atender bem nossos clientes”.

Zelina e o marido dividem as ativi-
dades na agência e em casa, onde 
disputam na cozinha os melhores 
pratos. “Tanto eu quanto ele nos
apoiamos dentro e fora de casa.
Aqui não tem um lugar
dedicado à mulher e
outro ao homem,
somos parceiros
na vida e no
trabalho.

finalizou Zelina.
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A ESM sempre foi
uma mãe pra mim
e meus colegas são
minha família”.

Podemos ver as
mulheres onde elas
querem estar”.

Em março comemoramos o Dia Inter-
nacional da Mulher. E, pensando em 
homenagear aquelas que tanto fazem 
pela Expresso São Miguel e também 
fora dela, hoje vamos contar histórias 
daquelas que entregam um mundo 
melhor junto com a gente.
As rotinas não são fáceis. Muitas vezes 
o trabalho não começa às 8h e termi-
na às 18h. As mulheres que fazem 
parte da Expresso São Miguel são 
sinônimos de garra, força, dedicação e 
vontade de fazer a diferença no dia a 
dia. Mulheres que entregam o seu 
melhor todos os dias, tanto no am-
binte de trabalho quanto fora dele. 

Nesta matéria você vai conhecer um 
pouco mais de algumas mulheres que 
fazem a ESM, como a motorista de 
coleta e entrega, Gislaine Barbosa 
Tomazzini.

Ela está na ESM há 3 anos e tem como 
rota o centro de Porto Alegre (RS). 
“Comecei na ESM em janeiro de 2018, 
quando meu marido precisou operar o 
braço e ficou afastado por três meses. 
Depois desse período voltei para a 
minha antiga profissão, que era como 
taxista, até que sofri um assalto a mão 
armada e estava receosa em voltar 
para o meu dia a dia no táxi. Foi nesse 
momento que surgiu a oportunidade 
de colocarmos mais um caminhão 
para atuar com a Expresso e eu

comenta a motorista.

Além de trabalhar como motorista, 
Gislaine também faz toda a parte 
administrativa da empresa que ela e o 
marido possuem. “Meu dia a dia é bem 
corrido, mas como toda a minha 
família atua com a Expresso São 
Miguel, nossos horários coincidem e 
consigo também aproveitar meu mo-
mento de descanso com meu marido 
e nosso filho, que também trabalha 
com a gente, ajudando o pai na coleta 
e entrega. Já as atividades como a lim-
peza da casa deixo para o fim de 
semana”, diz Gislaine.

“Apesar de sofrer preconceito com a 
profissão, por ser em sua maioria rea- 
lizada por homens, não me deixo 
abater. Muitas pessoas ainda não 
entendem que a mulher pode estar no 
lugar que ela quiser. Essa conscien-
tização parte de cada um, e tem 
muitas pessoas que veem com bons 
olhos. O importante é que sou realiza-
da fazendo o que faço”, finalizou. 

Também entrevistamos a conferente 
da unidade de Maringá, Letícia da 
Silva. “Realmente não é fácil trabalhar 
em um ambiente totalmente masculi-
no. A mulher por si só já sofre precon-
ceito no ambiente de trabalho, mas 
tenho sorte por ter colegas que me 
respeitam como mulher e a profis-
sional que sou”, comenta Letícia. 

A colaboradora, que trabalha na 
unidade de Maringá, mora em Nova 
Esperança, cidade que fica há uma 
hora e meia de distância do seu 
trabalho. “Saio de casa às 7h30 para 
chegar na unidade às 9h. Realmente 
minha rotina é muito corrida, pratica-
mente passo o dia na São Miguel e 
volto pra casa apenas para dormir”, diz 
Letícia, que concilia o tempo corrido 
com a família e a namorada.

Letícia está na unidade há 7 meses, 
onde começou como auxiliar e recen-
temente promovida a conferente. 
“Quando eu fiz a entrevista, estava 
desempregada havia 3 meses. Fiquei 
muito feliz pela oportunidade.

Em meio a rotinas corridas, derruban-
do barreiras e mostrando sua força, as 
mulheres da Expresso São Miguel se 
destacam no dia a dia. Sejam elas líde-
res, terceiras, da área operacional ou 
da área administrativa e agenciadoras, 
elas estão à frente da entrega de um 
mundo melhor e cada dia mais bus-
cando seu espaço em um segmento 
que cresceu e se desenvolveu pratica-
mente com profissionais do sexo mas-
culino à frente.  

Outro exemplo de mulher forte e 
guerreira é a colaboradora Jânia Maria 
Szablewski, analista de rede, da parte 
administrativa da matriz. Jânia está na 
ESM desde 2005, quando começou a 
trabalhar no setor Financeiro da matriz 
como analista de logística, cuidando 
dos reembolsos, documentos e ma-
lotes, onde, dois anos depois de seu 
início, passou a realizar este trabalho 

no turno da noite. “Trabalhar na 
Expresso São Miguel sempre foi meu 
sonho e depois de um tempo nosso 
atual presidente, o Sr. Marcio Martins, 
me chamou para uma entrevista. E lá 
se vão 16 anos de casa”.

A colaboradora, que em 2012 voltou a 
trabalhar em horário comercial seguiu 
na área financeira até surgir a opor-
tunidade de atuar na Rede, onde está 
até hoje. “Sou muito realizada aqui.

Jânia ainda concilia a rotina de trabalho 
com a graduação, a filha e a família. “É 
uma rotina bem puxada. Mas se não 
fosse assim, não teria graça”, finalizou. 

 A agenciadora da unidade de Realeza,
Maria Helena Salvatori Backes, 
também é exemplo de garra e deter-
minação. “Trabalhei como professora 
por 17 anos em Ronda Alta, no Rio 
Grande do Sul, até que surgiu a opor-
tunidade

de ir para Chapecó, junto com meu 
esposo, para trabalhar na ESM. Com 
esse desafio deixamos tudo pra trás e 
nos mudamos. Trabalhamos por quase 
2 anos na área de Faturamento e, em 
2003, surgiu a oportunidade de nos 
mudarmos para Realeza, no Paraná, e 
administrar uma unidade da Expresso 
São Miguel aqui”, comenta Maria 
Helena.
 
A agenciadora comenta que mesmo 
sendo mais um desafio, aceitaram e se 
mudaram, onde ela assumiu toda a 
parte administrativa da agência. “Eu 
fiquei com a parte administrativa e 
meu esposo fazia toda a parte opera-
cional. Até que, um período depois, ele 
teve problemas de saúde e eu precisei 
assumir toda a agência. Naquele mo-
mento precisei tirar força até de onde 
eu não tinha para assumir essa parte. 
Felizmente tive todo o apoio de meus 
filhos, que sempre me ajudaram 
muito. Tenho muito orgulho da família 
que tenho e do quanto fomos e segui-
mos unidos mesmo nos momentos de 
adversidade”, destaca. 

Com o passar dos anos, Maria Helena 
foi se apaixonando mais e mais pelo 
transporte. Mesmo com o esposo 
voltando para a empresa, ela ainda 
ficou à frente. “Uma vez me pergun-
taram o que levava uma mulher a ficar 
no transporte. Hoje, felizmente, não 
existe mais isso.

“Sou apaixonada por liderar e gosto de 
ver as coisas fluírem. Se eu precisar 
ajudar a carregar um caminhão, eu 
faço”, finalizou a agenciadora, que em 
2021 completou 18 anos na agência. 

Garra, determinação e trabalho duro 
também são sinônimos da agenciado-
ra Zelina Maria Huf Royer, de 
Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Zelina 
entrou na Expresso São Miguel em 
1999 e foi uma das 50 primeiras 
colaboradoras que a empresa teve. 
“Na época eu era professora e fui con-
vidada para trabalhar na ESM como 
auxiliar de escritório e aceitei. A mu-
dança nas minhas atividades foi bem 
grande, eu gostava muito de lecionar, 
mas me encontrei no transporte e 
pretendo nunca mais sair desse ramo.  

comenta Zelina, que trabalhou junto 
com o marido na filial de São Miguel 
do Oeste, SC, até outubro de 2002, 
quando surgiu a oportunidade de ter a 
própria unidade na mesma cidade, 
onde ficaram até 2005, e, logo depois, 
outra mudança, desta vez para a 
cidade de Ibirubá, no Rio Grande do 
Sul. 

“Quando surgiu a oportunidade de 
assumir a agência no Rio Grande do 
Sul não pensamos duas vezes. A mu-
dança foi um período bastante crítico, 
no início fazíamos doze entregas por 
dia. Nossos filhos ainda eram 
pequenos e precisaram se adaptar a 
novas escolas e ao novo local. Mas 
com o tempo as coisas se ajeitaram, 
hoje nossos filhos são nosso braço 
direito aqui na agência”, relata Zelina. 
Para a agenciadora, quem tem objeti-
vos e metas definidas consegue 
chegar onde quiser.

Estou há 22 anos e não penso nem por 
um momento em sair da frente da 
agência. Hoje, muito diferente do início, 
nossa agência é bem estruturada, 
temos um operacional excelente, 
todas as pessoas que trabalham com a 
gente são ótimas. Minha realização é 
atender bem nossos clientes”.

Zelina e o marido dividem as ativi-
dades na agência e em casa, onde 
disputam na cozinha os melhores 
pratos. “Tanto eu quanto ele nos
apoiamos dentro e fora de casa.
Aqui não tem um lugar
dedicado à mulher e
outro ao homem,
somos parceiros
na vida e no
trabalho.

finalizou Zelina.



O amor que eu tinha
lá no início tanto
pelo transporte
quanto pela ESM só
aumentou”,

“Muitas das nossas
conquistas aconte-
ceram graças a
Expresso São Miguel,
e hoje só tenho
a agradecer.

Em março comemoramos o Dia Inter-
nacional da Mulher. E, pensando em 
homenagear aquelas que tanto fazem 
pela Expresso São Miguel e também 
fora dela, hoje vamos contar histórias 
daquelas que entregam um mundo 
melhor junto com a gente.
As rotinas não são fáceis. Muitas vezes 
o trabalho não começa às 8h e termi-
na às 18h. As mulheres que fazem 
parte da Expresso São Miguel são 
sinônimos de garra, força, dedicação e 
vontade de fazer a diferença no dia a 
dia. Mulheres que entregam o seu 
melhor todos os dias, tanto no am-
binte de trabalho quanto fora dele. 

Nesta matéria você vai conhecer um 
pouco mais de algumas mulheres que 
fazem a ESM, como a motorista de 
coleta e entrega, Gislaine Barbosa 
Tomazzini.

Ela está na ESM há 3 anos e tem como 
rota o centro de Porto Alegre (RS). 
“Comecei na ESM em janeiro de 2018, 
quando meu marido precisou operar o 
braço e ficou afastado por três meses. 
Depois desse período voltei para a 
minha antiga profissão, que era como 
taxista, até que sofri um assalto a mão 
armada e estava receosa em voltar 
para o meu dia a dia no táxi. Foi nesse 
momento que surgiu a oportunidade 
de colocarmos mais um caminhão 
para atuar com a Expresso e eu

comenta a motorista.

Além de trabalhar como motorista, 
Gislaine também faz toda a parte 
administrativa da empresa que ela e o 
marido possuem. “Meu dia a dia é bem 
corrido, mas como toda a minha 
família atua com a Expresso São 
Miguel, nossos horários coincidem e 
consigo também aproveitar meu mo-
mento de descanso com meu marido 
e nosso filho, que também trabalha 
com a gente, ajudando o pai na coleta 
e entrega. Já as atividades como a lim-
peza da casa deixo para o fim de 
semana”, diz Gislaine.

“Apesar de sofrer preconceito com a 
profissão, por ser em sua maioria rea- 
lizada por homens, não me deixo 
abater. Muitas pessoas ainda não 
entendem que a mulher pode estar no 
lugar que ela quiser. Essa conscien-
tização parte de cada um, e tem 
muitas pessoas que veem com bons 
olhos. O importante é que sou realiza-
da fazendo o que faço”, finalizou. 

Também entrevistamos a conferente 
da unidade de Maringá, Letícia da 
Silva. “Realmente não é fácil trabalhar 
em um ambiente totalmente masculi-
no. A mulher por si só já sofre precon-
ceito no ambiente de trabalho, mas 
tenho sorte por ter colegas que me 
respeitam como mulher e a profis-
sional que sou”, comenta Letícia. 

A colaboradora, que trabalha na 
unidade de Maringá, mora em Nova 
Esperança, cidade que fica há uma 
hora e meia de distância do seu 
trabalho. “Saio de casa às 7h30 para 
chegar na unidade às 9h. Realmente 
minha rotina é muito corrida, pratica-
mente passo o dia na São Miguel e 
volto pra casa apenas para dormir”, diz 
Letícia, que concilia o tempo corrido 
com a família e a namorada.

Letícia está na unidade há 7 meses, 
onde começou como auxiliar e recen-
temente promovida a conferente. 
“Quando eu fiz a entrevista, estava 
desempregada havia 3 meses. Fiquei 
muito feliz pela oportunidade.

Em meio a rotinas corridas, derruban-
do barreiras e mostrando sua força, as 
mulheres da Expresso São Miguel se 
destacam no dia a dia. Sejam elas líde-
res, terceiras, da área operacional ou 
da área administrativa e agenciadoras, 
elas estão à frente da entrega de um 
mundo melhor e cada dia mais bus-
cando seu espaço em um segmento 
que cresceu e se desenvolveu pratica-
mente com profissionais do sexo mas-
culino à frente.  

Outro exemplo de mulher forte e 
guerreira é a colaboradora Jânia Maria 
Szablewski, analista de rede, da parte 
administrativa da matriz. Jânia está na 
ESM desde 2005, quando começou a 
trabalhar no setor Financeiro da matriz 
como analista de logística, cuidando 
dos reembolsos, documentos e ma-
lotes, onde, dois anos depois de seu 
início, passou a realizar este trabalho 
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no turno da noite. “Trabalhar na 
Expresso São Miguel sempre foi meu 
sonho e depois de um tempo nosso 
atual presidente, o Sr. Marcio Martins, 
me chamou para uma entrevista. E lá 
se vão 16 anos de casa”.

A colaboradora, que em 2012 voltou a 
trabalhar em horário comercial seguiu 
na área financeira até surgir a opor-
tunidade de atuar na Rede, onde está 
até hoje. “Sou muito realizada aqui.

Jânia ainda concilia a rotina de trabalho 
com a graduação, a filha e a família. “É 
uma rotina bem puxada. Mas se não 
fosse assim, não teria graça”, finalizou. 

 A agenciadora da unidade de Realeza,
Maria Helena Salvatori Backes, 
também é exemplo de garra e deter-
minação. “Trabalhei como professora 
por 17 anos em Ronda Alta, no Rio 
Grande do Sul, até que surgiu a opor-
tunidade

de ir para Chapecó, junto com meu 
esposo, para trabalhar na ESM. Com 
esse desafio deixamos tudo pra trás e 
nos mudamos. Trabalhamos por quase 
2 anos na área de Faturamento e, em 
2003, surgiu a oportunidade de nos 
mudarmos para Realeza, no Paraná, e 
administrar uma unidade da Expresso 
São Miguel aqui”, comenta Maria 
Helena.
 
A agenciadora comenta que mesmo 
sendo mais um desafio, aceitaram e se 
mudaram, onde ela assumiu toda a 
parte administrativa da agência. “Eu 
fiquei com a parte administrativa e 
meu esposo fazia toda a parte opera-
cional. Até que, um período depois, ele 
teve problemas de saúde e eu precisei 
assumir toda a agência. Naquele mo-
mento precisei tirar força até de onde 
eu não tinha para assumir essa parte. 
Felizmente tive todo o apoio de meus 
filhos, que sempre me ajudaram 
muito. Tenho muito orgulho da família 
que tenho e do quanto fomos e segui-
mos unidos mesmo nos momentos de 
adversidade”, destaca. 

Com o passar dos anos, Maria Helena 
foi se apaixonando mais e mais pelo 
transporte. Mesmo com o esposo 
voltando para a empresa, ela ainda 
ficou à frente. “Uma vez me pergun-
taram o que levava uma mulher a ficar 
no transporte. Hoje, felizmente, não 
existe mais isso.

“Sou apaixonada por liderar e gosto de 
ver as coisas fluírem. Se eu precisar 
ajudar a carregar um caminhão, eu 
faço”, finalizou a agenciadora, que em 
2021 completou 18 anos na agência. 

Garra, determinação e trabalho duro 
também são sinônimos da agenciado-
ra Zelina Maria Huf Royer, de 
Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Zelina 
entrou na Expresso São Miguel em 
1999 e foi uma das 50 primeiras 
colaboradoras que a empresa teve. 
“Na época eu era professora e fui con-
vidada para trabalhar na ESM como 
auxiliar de escritório e aceitei. A mu-
dança nas minhas atividades foi bem 
grande, eu gostava muito de lecionar, 
mas me encontrei no transporte e 
pretendo nunca mais sair desse ramo.  

comenta Zelina, que trabalhou junto 
com o marido na filial de São Miguel 
do Oeste, SC, até outubro de 2002, 
quando surgiu a oportunidade de ter a 
própria unidade na mesma cidade, 
onde ficaram até 2005, e, logo depois, 
outra mudança, desta vez para a 
cidade de Ibirubá, no Rio Grande do 
Sul. 

“Quando surgiu a oportunidade de 
assumir a agência no Rio Grande do 
Sul não pensamos duas vezes. A mu-
dança foi um período bastante crítico, 
no início fazíamos doze entregas por 
dia. Nossos filhos ainda eram 
pequenos e precisaram se adaptar a 
novas escolas e ao novo local. Mas 
com o tempo as coisas se ajeitaram, 
hoje nossos filhos são nosso braço 
direito aqui na agência”, relata Zelina. 
Para a agenciadora, quem tem objeti-
vos e metas definidas consegue 
chegar onde quiser.

Estou há 22 anos e não penso nem por 
um momento em sair da frente da 
agência. Hoje, muito diferente do início, 
nossa agência é bem estruturada, 
temos um operacional excelente, 
todas as pessoas que trabalham com a 
gente são ótimas. Minha realização é 
atender bem nossos clientes”.

Zelina e o marido dividem as ativi-
dades na agência e em casa, onde 
disputam na cozinha os melhores 
pratos. “Tanto eu quanto ele nos
apoiamos dentro e fora de casa.
Aqui não tem um lugar
dedicado à mulher e
outro ao homem,
somos parceiros
na vida e no
trabalho.

finalizou Zelina.



A mulher, indiferente
do lugar que ocupe,

tem que semear
aquilo que ela quer

para seu futuro,
seja ele como mãe,

esposa, agenciadora
ou demais profissões”,

Em março comemoramos o Dia Inter-
nacional da Mulher. E, pensando em 
homenagear aquelas que tanto fazem 
pela Expresso São Miguel e também 
fora dela, hoje vamos contar histórias 
daquelas que entregam um mundo 
melhor junto com a gente.
As rotinas não são fáceis. Muitas vezes 
o trabalho não começa às 8h e termi-
na às 18h. As mulheres que fazem 
parte da Expresso São Miguel são 
sinônimos de garra, força, dedicação e 
vontade de fazer a diferença no dia a 
dia. Mulheres que entregam o seu 
melhor todos os dias, tanto no am-
binte de trabalho quanto fora dele. 

Nesta matéria você vai conhecer um 
pouco mais de algumas mulheres que 
fazem a ESM, como a motorista de 
coleta e entrega, Gislaine Barbosa 
Tomazzini.

Ela está na ESM há 3 anos e tem como 
rota o centro de Porto Alegre (RS). 
“Comecei na ESM em janeiro de 2018, 
quando meu marido precisou operar o 
braço e ficou afastado por três meses. 
Depois desse período voltei para a 
minha antiga profissão, que era como 
taxista, até que sofri um assalto a mão 
armada e estava receosa em voltar 
para o meu dia a dia no táxi. Foi nesse 
momento que surgiu a oportunidade 
de colocarmos mais um caminhão 
para atuar com a Expresso e eu

comenta a motorista.

Além de trabalhar como motorista, 
Gislaine também faz toda a parte 
administrativa da empresa que ela e o 
marido possuem. “Meu dia a dia é bem 
corrido, mas como toda a minha 
família atua com a Expresso São 
Miguel, nossos horários coincidem e 
consigo também aproveitar meu mo-
mento de descanso com meu marido 
e nosso filho, que também trabalha 
com a gente, ajudando o pai na coleta 
e entrega. Já as atividades como a lim-
peza da casa deixo para o fim de 
semana”, diz Gislaine.

“Apesar de sofrer preconceito com a 
profissão, por ser em sua maioria rea- 
lizada por homens, não me deixo 
abater. Muitas pessoas ainda não 
entendem que a mulher pode estar no 
lugar que ela quiser. Essa conscien-
tização parte de cada um, e tem 
muitas pessoas que veem com bons 
olhos. O importante é que sou realiza-
da fazendo o que faço”, finalizou. 

Também entrevistamos a conferente 
da unidade de Maringá, Letícia da 
Silva. “Realmente não é fácil trabalhar 
em um ambiente totalmente masculi-
no. A mulher por si só já sofre precon-
ceito no ambiente de trabalho, mas 
tenho sorte por ter colegas que me 
respeitam como mulher e a profis-
sional que sou”, comenta Letícia. 

A colaboradora, que trabalha na 
unidade de Maringá, mora em Nova 
Esperança, cidade que fica há uma 
hora e meia de distância do seu 
trabalho. “Saio de casa às 7h30 para 
chegar na unidade às 9h. Realmente 
minha rotina é muito corrida, pratica-
mente passo o dia na São Miguel e 
volto pra casa apenas para dormir”, diz 
Letícia, que concilia o tempo corrido 
com a família e a namorada.

Letícia está na unidade há 7 meses, 
onde começou como auxiliar e recen-
temente promovida a conferente. 
“Quando eu fiz a entrevista, estava 
desempregada havia 3 meses. Fiquei 
muito feliz pela oportunidade.

Em meio a rotinas corridas, derruban-
do barreiras e mostrando sua força, as 
mulheres da Expresso São Miguel se 
destacam no dia a dia. Sejam elas líde-
res, terceiras, da área operacional ou 
da área administrativa e agenciadoras, 
elas estão à frente da entrega de um 
mundo melhor e cada dia mais bus-
cando seu espaço em um segmento 
que cresceu e se desenvolveu pratica-
mente com profissionais do sexo mas-
culino à frente.  

Outro exemplo de mulher forte e 
guerreira é a colaboradora Jânia Maria 
Szablewski, analista de rede, da parte 
administrativa da matriz. Jânia está na 
ESM desde 2005, quando começou a 
trabalhar no setor Financeiro da matriz 
como analista de logística, cuidando 
dos reembolsos, documentos e ma-
lotes, onde, dois anos depois de seu 
início, passou a realizar este trabalho 
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no turno da noite. “Trabalhar na 
Expresso São Miguel sempre foi meu 
sonho e depois de um tempo nosso 
atual presidente, o Sr. Marcio Martins, 
me chamou para uma entrevista. E lá 
se vão 16 anos de casa”.

A colaboradora, que em 2012 voltou a 
trabalhar em horário comercial seguiu 
na área financeira até surgir a opor-
tunidade de atuar na Rede, onde está 
até hoje. “Sou muito realizada aqui.

Jânia ainda concilia a rotina de trabalho 
com a graduação, a filha e a família. “É 
uma rotina bem puxada. Mas se não 
fosse assim, não teria graça”, finalizou. 

 A agenciadora da unidade de Realeza,
Maria Helena Salvatori Backes, 
também é exemplo de garra e deter-
minação. “Trabalhei como professora 
por 17 anos em Ronda Alta, no Rio 
Grande do Sul, até que surgiu a opor-
tunidade

de ir para Chapecó, junto com meu 
esposo, para trabalhar na ESM. Com 
esse desafio deixamos tudo pra trás e 
nos mudamos. Trabalhamos por quase 
2 anos na área de Faturamento e, em 
2003, surgiu a oportunidade de nos 
mudarmos para Realeza, no Paraná, e 
administrar uma unidade da Expresso 
São Miguel aqui”, comenta Maria 
Helena.
 
A agenciadora comenta que mesmo 
sendo mais um desafio, aceitaram e se 
mudaram, onde ela assumiu toda a 
parte administrativa da agência. “Eu 
fiquei com a parte administrativa e 
meu esposo fazia toda a parte opera-
cional. Até que, um período depois, ele 
teve problemas de saúde e eu precisei 
assumir toda a agência. Naquele mo-
mento precisei tirar força até de onde 
eu não tinha para assumir essa parte. 
Felizmente tive todo o apoio de meus 
filhos, que sempre me ajudaram 
muito. Tenho muito orgulho da família 
que tenho e do quanto fomos e segui-
mos unidos mesmo nos momentos de 
adversidade”, destaca. 

Com o passar dos anos, Maria Helena 
foi se apaixonando mais e mais pelo 
transporte. Mesmo com o esposo 
voltando para a empresa, ela ainda 
ficou à frente. “Uma vez me pergun-
taram o que levava uma mulher a ficar 
no transporte. Hoje, felizmente, não 
existe mais isso.

“Sou apaixonada por liderar e gosto de 
ver as coisas fluírem. Se eu precisar 
ajudar a carregar um caminhão, eu 
faço”, finalizou a agenciadora, que em 
2021 completou 18 anos na agência. 

Garra, determinação e trabalho duro 
também são sinônimos da agenciado-
ra Zelina Maria Huf Royer, de 
Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Zelina 
entrou na Expresso São Miguel em 
1999 e foi uma das 50 primeiras 
colaboradoras que a empresa teve. 
“Na época eu era professora e fui con-
vidada para trabalhar na ESM como 
auxiliar de escritório e aceitei. A mu-
dança nas minhas atividades foi bem 
grande, eu gostava muito de lecionar, 
mas me encontrei no transporte e 
pretendo nunca mais sair desse ramo.  

comenta Zelina, que trabalhou junto 
com o marido na filial de São Miguel 
do Oeste, SC, até outubro de 2002, 
quando surgiu a oportunidade de ter a 
própria unidade na mesma cidade, 
onde ficaram até 2005, e, logo depois, 
outra mudança, desta vez para a 
cidade de Ibirubá, no Rio Grande do 
Sul. 

“Quando surgiu a oportunidade de 
assumir a agência no Rio Grande do 
Sul não pensamos duas vezes. A mu-
dança foi um período bastante crítico, 
no início fazíamos doze entregas por 
dia. Nossos filhos ainda eram 
pequenos e precisaram se adaptar a 
novas escolas e ao novo local. Mas 
com o tempo as coisas se ajeitaram, 
hoje nossos filhos são nosso braço 
direito aqui na agência”, relata Zelina. 
Para a agenciadora, quem tem objeti-
vos e metas definidas consegue 
chegar onde quiser.

Estou há 22 anos e não penso nem por 
um momento em sair da frente da 
agência. Hoje, muito diferente do início, 
nossa agência é bem estruturada, 
temos um operacional excelente, 
todas as pessoas que trabalham com a 
gente são ótimas. Minha realização é 
atender bem nossos clientes”.

Zelina e o marido dividem as ativi-
dades na agência e em casa, onde 
disputam na cozinha os melhores 
pratos. “Tanto eu quanto ele nos
apoiamos dentro e fora de casa.
Aqui não tem um lugar
dedicado à mulher e
outro ao homem,
somos parceiros
na vida e no
trabalho.

finalizou Zelina.



Oportunidades internas
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Oportunidades internas
são destaques dentro da
Expresso São Miguel
A valorização dos colaboradores é algo 
que está presente no dia a dia e no 
DNA da Expresso São Miguel, exemplo 
disso são as oportunidades de cresci-
mento profissional oferecidas para os 
colaboradores da empresa. 

Todos os dias novas vagas de em-
prego são abertas dentro da ESM, 
oportunidades internas e externas. Mas 
você sabe como funciona o processo 
para um colaborador se candidatar 
para uma vaga interna?

Quando todos os requisitos listados 
forem cumpridos, o primeiro passo 
que o colaborador deve ter é conversar 
com seu gestor imediato sobre seu 
interesse na vaga. Na sequência o 
gestor deverá entregar para o mesmo 
um formulário de recrutamento inter-
no para que o colaborador possa 
realizar sua inscrição na página de 
carreiras da Expresso São Miguel e 
aguardar o contato do recrutador para 
o convite da participação na seleção.

Uma vez realizada a seleção, todos os 
candidatos internos recebem um 
feedback do recrutador, sendo positi-
vo, para assumir a posição para o qual 
se candidatou, ou de melhoria, para se 
desenvolver às futuras oportunidades. 

A coordenadora da área de Atração e 
Seleção da Expresso São Miguel, Sabri-
na Ayres, explica que seguir todas as 
regras é imprescindível para o bom 
andamento do processo. “É muito 
importante que as pessoas envolvidas, 
como o colaborador, o gestor do can-
didato e o recrutador sigam as etapas 
na íntegra desde a candidatura da 
oportunidade até o feedback aos can-
didatos. Esse é um grande passo tanto 
para o colaborador quanto para a em-
presa, se o candidato não ficar indica-
do para a vaga ele receberá uma 
devolutiva dos pontos que precisará 
desenvolver para futuras oportuni-
dades e, se ele for o candidato final, 
será uma grande conquista e um 
degrau importante em sua carreira. 
Muitas vezes, os candidatos migram de 

área, resultando em um trabalho 
muito bacana de crescimento, pois 
esse colaborador terá a oportunidade 
de desenvolver um olhar mais sistêmi-
co sobre o negócio da empresa, con-
sequentemente se preparando para 
um ciclo de crescimento sustentável”, 
finalizou.

Um dos colaboradores que participou 
de dois processos seletivos internos foi 
o colaborador Luiz Castilho, Coorde-
nador de Operações Regional, do setor 
de Logística. Luiz está na empresa há 
08 anos e começou atuando na área 
de Soluções como analista.

“Atuei no setor de Soluções por 5 anos, 
um período de muito crescimento e 
aprendizado. Com o passar dos anos 
senti vontade de crescer e me desen-
volver ainda mais dentro da empresa, 
foi quando me candidatei para uma 
vaga interna de Supervisor de Opera- 
ções”, comenta Luiz. “Infelizmente 
depois do processo seletivo recebi a 
negativa e o feedback da área de 
Atração e Seleção, o que

Entenda as regras:

   Ter no mínimo três meses no 
mesmo cargo; 
  Não deve ter participado de 
outro processo seletivo onde 
houve a não indicação para a 
vaga – se isso ocorrer deverá 
aguardar prazo de 3 meses para 
se inscrever em qualquer vaga;  
  Atender aos requisitos do 
cargo definidos na descrição de 
cargo correspondente;
   Não ter faltas e/ou medidas 
disciplinares (suspensão disci-
plinar) registradas nos últimos 6 
meses;
     Ter aprovação do seu superi-
or imediato para participar

do processo.
 

destaca o colaborador que, em 2018, 
participou de outro processo seletivo 
dentro da empresa, para o cargo de 
Supervisor de Operações, vaga para a 
qual foi aprovado.
“Tenho certeza que o esforço despen-

dido durante esse um ano em que me 
preparei para o cargo de Supervisor de 
Operações foi muito importante para 
conquistar a tão almejada promoção. 
Além de uma mudança de cargo, 
também passei por uma mudança de 
área, fazendo, então, parte da área de 
Logística”, diz Luiz. 

Logo após iniciar como Supervisor, 
Luiz foi promovido a Consultor de 
Operações e, posteriormente, pro-
movido ao cargo de Coordenador de 
Operações Regional, cadeira que 
ocupa atualmente dentro da empresa.
“Na Expresso São Miguel aprendi que 
cada passo é muito importante e cada 
feedback é fundamental para o desen-
volvimento e crescimento de cada 
colaborador. Passados esses anos de 
casa posso dizer que
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A valorização dos colaboradores é algo 
que está presente no dia a dia e no 
DNA da Expresso São Miguel, exemplo 
disso são as oportunidades de cresci-
mento profissional oferecidas para os 
colaboradores da empresa. 

Todos os dias novas vagas de em-
prego são abertas dentro da ESM, 
oportunidades internas e externas. Mas 
você sabe como funciona o processo 
para um colaborador se candidatar 
para uma vaga interna?

Quando todos os requisitos listados 
forem cumpridos, o primeiro passo 
que o colaborador deve ter é conversar 
com seu gestor imediato sobre seu 
interesse na vaga. Na sequência o 
gestor deverá entregar para o mesmo 
um formulário de recrutamento inter-
no para que o colaborador possa 
realizar sua inscrição na página de 
carreiras da Expresso São Miguel e 
aguardar o contato do recrutador para 
o convite da participação na seleção.

Uma vez realizada a seleção, todos os 
candidatos internos recebem um 
feedback do recrutador, sendo positi-
vo, para assumir a posição para o qual 
se candidatou, ou de melhoria, para se 
desenvolver às futuras oportunidades. 

A coordenadora da área de Atração e 
Seleção da Expresso São Miguel, Sabri-
na Ayres, explica que seguir todas as 
regras é imprescindível para o bom 
andamento do processo. “É muito 
importante que as pessoas envolvidas, 
como o colaborador, o gestor do can-
didato e o recrutador sigam as etapas 
na íntegra desde a candidatura da 
oportunidade até o feedback aos can-
didatos. Esse é um grande passo tanto 
para o colaborador quanto para a em-
presa, se o candidato não ficar indica-
do para a vaga ele receberá uma 
devolutiva dos pontos que precisará 
desenvolver para futuras oportuni-
dades e, se ele for o candidato final, 
será uma grande conquista e um 
degrau importante em sua carreira. 
Muitas vezes, os candidatos migram de 

área, resultando em um trabalho 
muito bacana de crescimento, pois 
esse colaborador terá a oportunidade 
de desenvolver um olhar mais sistêmi-
co sobre o negócio da empresa, con-
sequentemente se preparando para 
um ciclo de crescimento sustentável”, 
finalizou.

Um dos colaboradores que participou 
de dois processos seletivos internos foi 
o colaborador Luiz Castilho, Coorde-
nador de Operações Regional, do setor 
de Logística. Luiz está na empresa há 
08 anos e começou atuando na área 
de Soluções como analista.

“Atuei no setor de Soluções por 5 anos, 
um período de muito crescimento e 
aprendizado. Com o passar dos anos 
senti vontade de crescer e me desen-
volver ainda mais dentro da empresa, 
foi quando me candidatei para uma 
vaga interna de Supervisor de Opera- 
ções”, comenta Luiz. “Infelizmente 
depois do processo seletivo recebi a 
negativa e o feedback da área de 
Atração e Seleção, o que

Entenda as regras:

   Ter no mínimo três meses no 
mesmo cargo; 
  Não deve ter participado de 
outro processo seletivo onde 
houve a não indicação para a 
vaga – se isso ocorrer deverá 
aguardar prazo de 3 meses para 
se inscrever em qualquer vaga;  
  Atender aos requisitos do 
cargo definidos na descrição de 
cargo correspondente;
   Não ter faltas e/ou medidas 
disciplinares (suspensão disci-
plinar) registradas nos últimos 6 
meses;
     Ter aprovação do seu superi-
or imediato para participar

do processo.
 

foi imprescindível
para eu poder me

desenvolver em
alguns aspectos e

me preparar para os
próximos processos

que viriam”,

destaca o colaborador que, em 2018, 
participou de outro processo seletivo 
dentro da empresa, para o cargo de 
Supervisor de Operações, vaga para a 
qual foi aprovado.
“Tenho certeza que o esforço despen-

dido durante esse um ano em que me 
preparei para o cargo de Supervisor de 
Operações foi muito importante para 
conquistar a tão almejada promoção. 
Além de uma mudança de cargo, 
também passei por uma mudança de 
área, fazendo, então, parte da área de 
Logística”, diz Luiz. 

Logo após iniciar como Supervisor, 
Luiz foi promovido a Consultor de 
Operações e, posteriormente, pro-
movido ao cargo de Coordenador de 
Operações Regional, cadeira que 
ocupa atualmente dentro da empresa.
“Na Expresso São Miguel aprendi que 
cada passo é muito importante e cada 
feedback é fundamental para o desen-
volvimento e crescimento de cada 
colaborador. Passados esses anos de 
casa posso dizer que
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A valorização dos colaboradores é algo 
que está presente no dia a dia e no 
DNA da Expresso São Miguel, exemplo 
disso são as oportunidades de cresci-
mento profissional oferecidas para os 
colaboradores da empresa. 

Todos os dias novas vagas de em-
prego são abertas dentro da ESM, 
oportunidades internas e externas. Mas 
você sabe como funciona o processo 
para um colaborador se candidatar 
para uma vaga interna?

Com o objetivo de entender para me- 
lhorar o clima de todas as suas 
unidades, a Expresso São Miguel iniciou 
o mês de fevereiro com uma novi-
dade: a Pesquisa de Clima contínua da 
plataforma Pulses. 
Durante as quatro semanas de 
fevereiro os colaboradores partici-
param do “mês de calibração” da ferra-
menta, onde receberam pulsos sema-
nais com temas diversos e puderam 
avaliar suas lideranças, a sua saúde, seu 
ambiente de trabalho, etc.

Quando todos os requisitos listados 
forem cumpridos, o primeiro passo 
que o colaborador deve ter é conversar 
com seu gestor imediato sobre seu 
interesse na vaga. Na sequência o 
gestor deverá entregar para o mesmo 
um formulário de recrutamento inter-
no para que o colaborador possa 
realizar sua inscrição na página de 
carreiras da Expresso São Miguel e 
aguardar o contato do recrutador para 
o convite da participação na seleção.

Uma vez realizada a seleção, todos os 
candidatos internos recebem um 
feedback do recrutador, sendo positi-
vo, para assumir a posição para o qual 
se candidatou, ou de melhoria, para se 
desenvolver às futuras oportunidades. 

A coordenadora da área de Atração e 
Seleção da Expresso São Miguel, Sabri-
na Ayres, explica que seguir todas as 
regras é imprescindível para o bom 
andamento do processo. “É muito 
importante que as pessoas envolvidas, 
como o colaborador, o gestor do can-
didato e o recrutador sigam as etapas 
na íntegra desde a candidatura da 
oportunidade até o feedback aos can-
didatos. Esse é um grande passo tanto 
para o colaborador quanto para a em-
presa, se o candidato não ficar indica-
do para a vaga ele receberá uma 
devolutiva dos pontos que precisará 
desenvolver para futuras oportuni-
dades e, se ele for o candidato final, 
será uma grande conquista e um 
degrau importante em sua carreira. 
Muitas vezes, os candidatos migram de 

área, resultando em um trabalho 
muito bacana de crescimento, pois 
esse colaborador terá a oportunidade 
de desenvolver um olhar mais sistêmi-
co sobre o negócio da empresa, con-
sequentemente se preparando para 
um ciclo de crescimento sustentável”, 
finalizou.

Um dos colaboradores que participou 
de dois processos seletivos internos foi 
o colaborador Luiz Castilho, Coorde-
nador de Operações Regional, do setor 
de Logística. Luiz está na empresa há 
08 anos e começou atuando na área 
de Soluções como analista.

“Atuei no setor de Soluções por 5 anos, 
um período de muito crescimento e 
aprendizado. Com o passar dos anos 
senti vontade de crescer e me desen-
volver ainda mais dentro da empresa, 
foi quando me candidatei para uma 
vaga interna de Supervisor de Opera- 
ções”, comenta Luiz. “Infelizmente 
depois do processo seletivo recebi a 
negativa e o feedback da área de 
Atração e Seleção, o que

Para entender o que estavam achando 
da plataforma, conversamos com 
alguns colaboradores, que nos mos- 
traram seus pontos de vista em 
relação à plataforma. O colaborador 
Oscar Machado Neto, supervisor 
operacional da unidade Blumenau 
comenta que vê a plataforma de uma 
forma positiva. “Entender o ambi-
ente dos colaboradores, bem como 
a liderança e como lidamos com o 

profissional e o pessoal é impres- 
cindível. A Pulses é excelente, de 
fácil entendimento e com acesso 
rápido. Além disso, não interfere 
em nada nas atividades dos cola- 

boradores. Com estas iniciativas a 
empresa coloca em prática um de 
seus valores que é o respeito à vida 
e às pessoas. Espero que ações 
como essas continuem na ESM, a 
fim de termos a cada dia um ambi-
ente de trabalho melhor”, finalizou. 
O motorista Jean Carlos de Moraes, da 
unidade de Campinas, comenta que a 
Pulses é uma plataforma revolu-
cionária. “É a primeira vez que 
tenho a oportunidade de responder 
questões numa plataforma como 
essa. Realmente é muito bacana 
que a empresa ouça nosso ponto de 
vista relacionado ao clima. Sempre 
sou muito sincero nas respostas e 
tenho certeza que meus colegas 

também. Aqui na unidade todos 
estão gostando muito da Pulses”, 
comenta o motorista. 

Entenda as regras:

   Ter no mínimo três meses no 
mesmo cargo; 
  Não deve ter participado de 
outro processo seletivo onde 
houve a não indicação para a 
vaga – se isso ocorrer deverá 
aguardar prazo de 3 meses para 
se inscrever em qualquer vaga;  
  Atender aos requisitos do 
cargo definidos na descrição de 
cargo correspondente;
   Não ter faltas e/ou medidas 
disciplinares (suspensão disci-
plinar) registradas nos últimos 6 
meses;
     Ter aprovação do seu superi-
or imediato para participar

do processo.
 

aqui, muito além
de benefícios,

oportunidades e
planos de carreira,

é o lugar onde a
Cultura e os Valores

me fazem querer
contribuir cada vez mais

com o propósito da
empresa”, finalizou.

destaca o colaborador que, em 2018, 
participou de outro processo seletivo 
dentro da empresa, para o cargo de 
Supervisor de Operações, vaga para a 
qual foi aprovado.
“Tenho certeza que o esforço despen-

dido durante esse um ano em que me 
preparei para o cargo de Supervisor de 
Operações foi muito importante para 
conquistar a tão almejada promoção. 
Além de uma mudança de cargo, 
também passei por uma mudança de 
área, fazendo, então, parte da área de 
Logística”, diz Luiz. 

Logo após iniciar como Supervisor, 
Luiz foi promovido a Consultor de 
Operações e, posteriormente, pro-
movido ao cargo de Coordenador de 
Operações Regional, cadeira que 
ocupa atualmente dentro da empresa.
“Na Expresso São Miguel aprendi que 
cada passo é muito importante e cada 
feedback é fundamental para o desen-
volvimento e crescimento de cada 
colaborador. Passados esses anos de 
casa posso dizer que

E na unidade de Gravataí, quem deixou 
o seu recado foi o colaborador Rodrigo 
Simão, que é atendente. “A Pulses é 
uma excelente ferramenta e, além 
de nós, colaboradores, podermos 
nos expressar de forma que influ-
encie no crescimento da empresa, 
também é incrível para que a ESM 
possa entrar no ciclo de melhoria 
contínua tendo, assim, um ambi-
ente incrível no local de trabalho e 
mudando pra melhor a vida das 
pessoas”, finalizou o colaborador de 
Gravataí.

Desde o início de março os colabora-
dores podem responder os Pulsos, que 
acontecem quinzenalmente. A pulses é 
uma plataforma lúdica e o tempo de 
resposta não passa de 3 minutos. 
Todos os colaboradores estão aptos a 
responderem e, para isso, basta baixar 
o aplicativo em seus celulares, pesqui-
sando por “Pulses” na loja de aplicati-
vos.
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A valorização dos colaboradores é algo 
que está presente no dia a dia e no 
DNA da Expresso São Miguel, exemplo 
disso são as oportunidades de cresci-
mento profissional oferecidas para os 
colaboradores da empresa. 

Todos os dias novas vagas de em-
prego são abertas dentro da ESM, 
oportunidades internas e externas. Mas 
você sabe como funciona o processo 
para um colaborador se candidatar 
para uma vaga interna?

Pesquisa de Clima contínua

Pesquisa de Clima
contínua
é lançada na ESM
Com o objetivo de entender para me- 
lhorar o clima de todas as suas 
unidades, a Expresso São Miguel iniciou 
o mês de fevereiro com uma novi-
dade: a Pesquisa de Clima contínua da 
plataforma Pulses. 
Durante as quatro semanas de 
fevereiro os colaboradores partici-
param do “mês de calibração” da ferra-
menta, onde receberam pulsos sema-
nais com temas diversos e puderam 
avaliar suas lideranças, a sua saúde, seu 
ambiente de trabalho, etc.

Quando todos os requisitos listados 
forem cumpridos, o primeiro passo 
que o colaborador deve ter é conversar 
com seu gestor imediato sobre seu 
interesse na vaga. Na sequência o 
gestor deverá entregar para o mesmo 
um formulário de recrutamento inter-
no para que o colaborador possa 
realizar sua inscrição na página de 
carreiras da Expresso São Miguel e 
aguardar o contato do recrutador para 
o convite da participação na seleção.

Uma vez realizada a seleção, todos os 
candidatos internos recebem um 
feedback do recrutador, sendo positi-
vo, para assumir a posição para o qual 
se candidatou, ou de melhoria, para se 
desenvolver às futuras oportunidades. 

A coordenadora da área de Atração e 
Seleção da Expresso São Miguel, Sabri-
na Ayres, explica que seguir todas as 
regras é imprescindível para o bom 
andamento do processo. “É muito 
importante que as pessoas envolvidas, 
como o colaborador, o gestor do can-
didato e o recrutador sigam as etapas 
na íntegra desde a candidatura da 
oportunidade até o feedback aos can-
didatos. Esse é um grande passo tanto 
para o colaborador quanto para a em-
presa, se o candidato não ficar indica-
do para a vaga ele receberá uma 
devolutiva dos pontos que precisará 
desenvolver para futuras oportuni-
dades e, se ele for o candidato final, 
será uma grande conquista e um 
degrau importante em sua carreira. 
Muitas vezes, os candidatos migram de 

área, resultando em um trabalho 
muito bacana de crescimento, pois 
esse colaborador terá a oportunidade 
de desenvolver um olhar mais sistêmi-
co sobre o negócio da empresa, con-
sequentemente se preparando para 
um ciclo de crescimento sustentável”, 
finalizou.

Um dos colaboradores que participou 
de dois processos seletivos internos foi 
o colaborador Luiz Castilho, Coorde-
nador de Operações Regional, do setor 
de Logística. Luiz está na empresa há 
08 anos e começou atuando na área 
de Soluções como analista.

“Atuei no setor de Soluções por 5 anos, 
um período de muito crescimento e 
aprendizado. Com o passar dos anos 
senti vontade de crescer e me desen-
volver ainda mais dentro da empresa, 
foi quando me candidatei para uma 
vaga interna de Supervisor de Opera- 
ções”, comenta Luiz. “Infelizmente 
depois do processo seletivo recebi a 
negativa e o feedback da área de 
Atração e Seleção, o que

Para entender o que estavam achando 
da plataforma, conversamos com 
alguns colaboradores, que nos mos- 
traram seus pontos de vista em 
relação à plataforma. O colaborador 
Oscar Machado Neto, supervisor 
operacional da unidade Blumenau 
comenta que vê a plataforma de uma 
forma positiva. “Entender o ambi-
ente dos colaboradores, bem como 
a liderança e como lidamos com o 

profissional e o pessoal é impres- 
cindível. A Pulses é excelente, de 
fácil entendimento e com acesso 
rápido. Além disso, não interfere 
em nada nas atividades dos cola- 

boradores. Com estas iniciativas a 
empresa coloca em prática um de 
seus valores que é o respeito à vida 
e às pessoas. Espero que ações 
como essas continuem na ESM, a 
fim de termos a cada dia um ambi-
ente de trabalho melhor”, finalizou. 
O motorista Jean Carlos de Moraes, da 
unidade de Campinas, comenta que a 
Pulses é uma plataforma revolu-
cionária. “É a primeira vez que 
tenho a oportunidade de responder 
questões numa plataforma como 
essa. Realmente é muito bacana 
que a empresa ouça nosso ponto de 
vista relacionado ao clima. Sempre 
sou muito sincero nas respostas e 
tenho certeza que meus colegas 

também. Aqui na unidade todos 
estão gostando muito da Pulses”, 
comenta o motorista. 

Entenda as regras:

   Ter no mínimo três meses no 
mesmo cargo; 
  Não deve ter participado de 
outro processo seletivo onde 
houve a não indicação para a 
vaga – se isso ocorrer deverá 
aguardar prazo de 3 meses para 
se inscrever em qualquer vaga;  
  Atender aos requisitos do 
cargo definidos na descrição de 
cargo correspondente;
   Não ter faltas e/ou medidas 
disciplinares (suspensão disci-
plinar) registradas nos últimos 6 
meses;
     Ter aprovação do seu superi-
or imediato para participar

do processo.
 

destaca o colaborador que, em 2018, 
participou de outro processo seletivo 
dentro da empresa, para o cargo de 
Supervisor de Operações, vaga para a 
qual foi aprovado.
“Tenho certeza que o esforço despen-

dido durante esse um ano em que me 
preparei para o cargo de Supervisor de 
Operações foi muito importante para 
conquistar a tão almejada promoção. 
Além de uma mudança de cargo, 
também passei por uma mudança de 
área, fazendo, então, parte da área de 
Logística”, diz Luiz. 

Logo após iniciar como Supervisor, 
Luiz foi promovido a Consultor de 
Operações e, posteriormente, pro-
movido ao cargo de Coordenador de 
Operações Regional, cadeira que 
ocupa atualmente dentro da empresa.
“Na Expresso São Miguel aprendi que 
cada passo é muito importante e cada 
feedback é fundamental para o desen-
volvimento e crescimento de cada 
colaborador. Passados esses anos de 
casa posso dizer que

E na unidade de Gravataí, quem deixou 
o seu recado foi o colaborador Rodrigo 
Simão, que é atendente. “A Pulses é 
uma excelente ferramenta e, além 
de nós, colaboradores, podermos 
nos expressar de forma que influ-
encie no crescimento da empresa, 
também é incrível para que a ESM 
possa entrar no ciclo de melhoria 
contínua tendo, assim, um ambi-
ente incrível no local de trabalho e 
mudando pra melhor a vida das 
pessoas”, finalizou o colaborador de 
Gravataí.

Desde o início de março os colabora-
dores podem responder os Pulsos, que 
acontecem quinzenalmente. A pulses é 
uma plataforma lúdica e o tempo de 
resposta não passa de 3 minutos. 
Todos os colaboradores estão aptos a 
responderem e, para isso, basta baixar 
o aplicativo em seus celulares, pesqui-
sando por “Pulses” na loja de aplicati-
vos.
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Pesquisa de Clima contínua

Com o objetivo de entender para me- 
lhorar o clima de todas as suas 
unidades, a Expresso São Miguel iniciou 
o mês de fevereiro com uma novi-
dade: a Pesquisa de Clima contínua da 
plataforma Pulses. 
Durante as quatro semanas de 
fevereiro os colaboradores partici-
param do “mês de calibração” da ferra-
menta, onde receberam pulsos sema-
nais com temas diversos e puderam 
avaliar suas lideranças, a sua saúde, seu 
ambiente de trabalho, etc.

Para entender o que estavam achando 
da plataforma, conversamos com 
alguns colaboradores, que nos mos- 
traram seus pontos de vista em 
relação à plataforma. O colaborador 
Oscar Machado Neto, supervisor 
operacional da unidade Blumenau 
comenta que vê a plataforma de uma 
forma positiva. “Entender o ambi-
ente dos colaboradores, bem como 
a liderança e como lidamos com o 

profissional e o pessoal é impres- 
cindível. A Pulses é excelente, de 
fácil entendimento e com acesso 
rápido. Além disso, não interfere 
em nada nas atividades dos cola- 

boradores. Com estas iniciativas a 
empresa coloca em prática um de 
seus valores que é o respeito à vida 
e às pessoas. Espero que ações 
como essas continuem na ESM, a 
fim de termos a cada dia um ambi-
ente de trabalho melhor”, finalizou. 
O motorista Jean Carlos de Moraes, da 
unidade de Campinas, comenta que a 
Pulses é uma plataforma revolu-
cionária. “É a primeira vez que 
tenho a oportunidade de responder 
questões numa plataforma como 
essa. Realmente é muito bacana 
que a empresa ouça nosso ponto de 
vista relacionado ao clima. Sempre 
sou muito sincero nas respostas e 
tenho certeza que meus colegas 

Sobre a
Pulses

A Pulses é a 1ª plataforma 
100% brasileira de pesquisa 
contínua por pulso. Combinan-
do ciência de dados, user 
experience e psicologia orga-
nizacional, a empresa é pionei-
ra na maneira de aplicar 
pesquisas nas empresas.

Na Expresso São Miguel as 
pesquisas são realizadas para 
os colaboradores das unidades 
próprias e são feitas através de 
um aplicativo onde os cola- 
boradores recebem os “pulsos” 
quinzenais, que consistem em 
perguntas rápidas e interativas 
voltadas para o ambiente de 
trabalho e também nos hábi-
tos dos colaboradores.

O objetivo da pesquisa é com-
preender como está o clima 
hoje dentro da organização 
para melhorar o dia a dia de 
todos os colaboradores. 

também. Aqui na unidade todos 
estão gostando muito da Pulses”, 
comenta o motorista. 

E na unidade de Gravataí, quem deixou 
o seu recado foi o colaborador Rodrigo 
Simão, que é atendente. “A Pulses é 
uma excelente ferramenta e, além 
de nós, colaboradores, podermos 
nos expressar de forma que influ-
encie no crescimento da empresa, 
também é incrível para que a ESM 
possa entrar no ciclo de melhoria 
contínua tendo, assim, um ambi-
ente incrível no local de trabalho e 
mudando pra melhor a vida das 
pessoas”, finalizou o colaborador de 
Gravataí.

Desde o início de março os colabora-
dores podem responder os Pulsos, que 
acontecem quinzenalmente. A pulses é 
uma plataforma lúdica e o tempo de 
resposta não passa de 3 minutos. 
Todos os colaboradores estão aptos a 
responderem e, para isso, basta baixar 
o aplicativo em seus celulares, pesqui-
sando por “Pulses” na loja de aplicati-
vos.



Com o objetivo de entender para me- 
lhorar o clima de todas as suas 
unidades, a Expresso São Miguel iniciou 
o mês de fevereiro com uma novi-
dade: a Pesquisa de Clima contínua da 
plataforma Pulses. 
Durante as quatro semanas de 
fevereiro os colaboradores partici-
param do “mês de calibração” da ferra-
menta, onde receberam pulsos sema-
nais com temas diversos e puderam 
avaliar suas lideranças, a sua saúde, seu 
ambiente de trabalho, etc.
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Para entender o que estavam achando 
da plataforma, conversamos com 
alguns colaboradores, que nos mos- 
traram seus pontos de vista em 
relação à plataforma. O colaborador 
Oscar Machado Neto, supervisor 
operacional da unidade Blumenau 
comenta que vê a plataforma de uma 
forma positiva. “Entender o ambi-
ente dos colaboradores, bem como 
a liderança e como lidamos com o 

profissional e o pessoal é impres- 
cindível. A Pulses é excelente, de 
fácil entendimento e com acesso 
rápido. Além disso, não interfere 
em nada nas atividades dos cola- 

boradores. Com estas iniciativas a 
empresa coloca em prática um de 
seus valores que é o respeito à vida 
e às pessoas. Espero que ações 
como essas continuem na ESM, a 
fim de termos a cada dia um ambi-
ente de trabalho melhor”, finalizou. 
O motorista Jean Carlos de Moraes, da 
unidade de Campinas, comenta que a 
Pulses é uma plataforma revolu-
cionária. “É a primeira vez que 
tenho a oportunidade de responder 
questões numa plataforma como 
essa. Realmente é muito bacana 
que a empresa ouça nosso ponto de 
vista relacionado ao clima. Sempre 
sou muito sincero nas respostas e 
tenho certeza que meus colegas 

também. Aqui na unidade todos 
estão gostando muito da Pulses”, 
comenta o motorista. 
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E na unidade de Gravataí, quem deixou 
o seu recado foi o colaborador Rodrigo 
Simão, que é atendente. “A Pulses é 
uma excelente ferramenta e, além 
de nós, colaboradores, podermos 
nos expressar de forma que influ-
encie no crescimento da empresa, 
também é incrível para que a ESM 
possa entrar no ciclo de melhoria 
contínua tendo, assim, um ambi-
ente incrível no local de trabalho e 
mudando pra melhor a vida das 
pessoas”, finalizou o colaborador de 
Gravataí.

Desde o início de março os colabora-
dores podem responder os Pulsos, que 
acontecem quinzenalmente. A pulses é 
uma plataforma lúdica e o tempo de 
resposta não passa de 3 minutos. 
Todos os colaboradores estão aptos a 
responderem e, para isso, basta baixar 
o aplicativo em seus celulares, pesqui-
sando por “Pulses” na loja de aplicati-
vos.


