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Fim de ano
com Nosso
Jeito.
É chegado o fim de mais um ano e, 
com ele, os momentos de reflexão, de 
fazermos um balanço de tudo o que 
passamos e como reagimos a tudo o 
que nos aconteceu. E de lembrar, 
também, que temos pela frente um 
ano inteiro para sermos ainda melhores, 
melhores profissionais, melhores pais 
ou mães, melhores filhos, melhores 
irmãos, melhores amigos. 

Por mais que pareça clichê, o balanço 
das nossas atitudes é fundamental 
para encerrarmos um ciclo e iniciarmos 
outro. E que possamos iniciar um 2022 
da melhor forma possível: motivados e 
preocupados em entregar um mundo 
melhor. 
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Hoje, quero agradecer a você, colabora-
dor, agenciador e terceiro, que faz da 
Expresso São Miguel um lugar melhor 
todos os dias. A edificação desta em-
presa começa com você, indiferente 
do setor ou unidade em que trabalhe, 
todos são igualmente importantes.

Que em 2022 possamos seguir juntos 
e unidos, fazendo do Nosso Jeito um 
modelo a ser seguido e exemplo de 
união, confiança e respeito à vida e às 
pessoas entre todos que fazem, direta 
ou indiretamente, a ESM.
Feliz 2022!

Márcio Martins
Diretor Presidente

Editorial
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LGPD

Com o objetivo de fornecer orientações 
sobre como gerenciar as diversas ativi-
dades e operações de tratamento de 
dados pessoais existentes na Expresso 
São Miguel, o setor de Tecnologia da 
Informação lançou a Política de 
Proteção de Dados e Privacidade.
 
Este documento faz parte do pro-
grama de compliance da ESM à Lei 
Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 
2018, que instituiu a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), e 
outras normas setoriais aplicáveis à 
privacidade e proteção de dados.

Expresso São Miguel
lança Política de Proteção
de Dados e Privacidade

destacou Luiz Felipe Fortes dos Santos 
Gehlen - Encarregado de Proteção de 
Dados Pessoais ("DPO"). 

A política está disponível na Intranet > 
Documentos > Documentos Processos 
> Políticas. Caso não possua acesso à 
intranet, solicite a política ao seu 
gestor imediato.

“Sabemos que a privacidade
é uma forma de respeito às
pessoas e atuaremos sempre
em prol de nossos valores,
reforçando a confiança,
buscando conquistar e
estabelecer relacionamentos
embasados em boa comunicação,
transparência e credibilidade,
e o respeito à vida e às pessoas,
guiando nossas condutas e ações”, 
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Premiação da Gupy

O RH da Expresso São Miguel ficou 
entre os 100 que inspiram na pre-
miação Gupy Destaca 2021. No total, 
foram 4 categorias reconhecidas: 
atração, desenvolvimento, encanta- 
mento e inovação, reconhecendo o 
trabalho dos RHs que são referência no 
Brasil.

A Expresso São Miguel foi reconhecida 
na categoria "Atração", com ações 
focadas na experiência dos candidatos. 
Despertando interesse e brilhando os 
olhos de futuros colaboradores com o 
case “Implantação do processo seletivo 
on-line para cargos chaves”. Demanda 
que se fez necessária durante a pan-
demia. O processo seletivo passou a 
ser realizado de forma interativa e 
dinâmica por meio de etapas de apre-
sentação individual e aplicação de 
estudos de caso situacional frente às 
rotinas da posição aberta, com intuito 
de mensurar ou observar a tomada de 
decisão, a profundidade dos conheci-
mentos sobre a área e a organização 
do candidato. Seguido de entrevista 
on-line por competências.

Expresso São Miguel
é reconhecida em
premiação da Gupy

“Acreditamos que conectar
propósitos resulte na entrega
de um mundo melhor e também
nos permite ser inspiração
por onde passamos.
Garantir um local de destaque 
nesta premiação, para nós,
é motivo de muito orgulho,
visto que foi o primeiro ano
que nos inscrevemos”, 

Sobre a Gupy

destacou Sabrina Ayres, coordenadora 
da área de Atração e Seleção da 
Expresso São Miguel.

Além de dar mais visibilidade a 
negócios que são capazes de inspirar e 
incentivar a inovação com suas práti-
cas na área de gente, o prêmio 
também serve como uma plataforma 
para troca de insights, contribuindo 
com o desenvolvimento do setor.

A Gupy é uma das empresas de 
tecnologia para recursos humanos 
que mais cresce no Brasil, ofere-
cendo uma plataforma on-line para 
as organizações que procuram 
eficiência ao contratar e admitir 
talentos. Através de soluções e tec-

nologias inovadoras, que incluem 
inteligência artificial, testes on-line e 
integração com outros sistemas. A 
Gupy apoia empresas de diferentes 
portes a alavancar seus resultados 
de recrutamento, seleção e admis-
são de talentos.
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Vacinação contra a Covid-19

Coronavírus: A importância
da vacinação para pararmos
a pandemia

protegendo
nosso organismo
sem causar
a doença

A vacinação é
uma forma

segura e
eficaz de
prevenir

doenças e
salvar vidas.

A preocupação com a vida das pessoas 
está presente no dia a dia da Expresso 
São Miguel. Reforçar ações e cuidados 
contra a Covid-19 se fazem necessári-
os mesmo depois de quase dois anos 
de pandemia.
 
Por isso, a Expresso São Miguel tem 
reforçado a importância da vacinação 
contra o coronavirus. A vacinação é a 
forma mais eficaz de frear a contami-
nação e o surgimento de novas vari-
antes do coronavírus. Apenas a imuni-
zação em massa protege todas as 
pessoas e diminui o risco de contágio. 
A vacina é uma forma segura e 
inteligente de produzir uma res-
posta imunológica,

Nosso sistema imunológico é induzido 
pela vacinação a lembrar do contato 
com aquele microrganismo (ou parte 
dele) contido na vacina, deixando-nos 
protegidos contra uma doença por 
meses, anos, décadas ou mesmo toda 
a vida.

Por isso, é importante que todos os 
cidadãos se vacinem, até porque, as 
vacinas contra COVID-19 são comple-
tamente seguras. Todas são licencia-
das e rigorosamente testadas. Além 
disso, o acesso às doses é gratuito, 
com distribuição pelo Sistema Único 
de Saúde - SUS.

Graças às vacinas foi possível 
erradicar a varíola do mundo 

e controlar doenças
como a poliomielite,

as sequelas da
rubéola em

recém-nascidos
e surtos de

febre amarela,
por exemplo.
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Vacinação contra a Covid-19

Todo o cuidado é pouco, por isso, 
orientamos para que os colaboradores 
se vacinem com as duas doses e, em 
alguns casos, já com a terceira. Pedi-
mos que fiquem de olho no site da 
prefeitura do seu município e agen-
dem a vacinação. Contamos com a 
colaboração de todos”, comentou a 
Dra. Isabel Cristina Muller de Amorin, 
médica na Expresso São Miguel. 

Todas as vacinas aprovadas pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) são 
eficazes para proteger contra os 
casos graves da doença.

É importante ressaltar que no Brasil, 
hoje, três vacinas estão disponíveis 
nos postos de saúde, Coronavac, 
Oxford/Astrazeneca e Pfizer. Não há 
motivo para escolher qual a vacina 
você quer tomar, pois todas
elas apresentaram aos órgãos
competentes dados de testes
realizados seguindo todas
as normas definidas para
as farmacêuticas e institutos
de pesquisa.

Se você recebeu alguma informação 
sobre melhor vacina, pior vacina ou 
algo que pareça fake news, descon-
fie e busque informação em fontes 
confiáveis, como os sites da Anvisa 
e do Ministério da Saúde. 

“Tomando a vacina,
não cuidamos apenas
de nós mesmos, mas
também das nossas
famílias, colegas de
trabalho e amigos. 

Todas as vacinas
são eficazes
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Sou Expresso

Expresso São Miguel
realiza 8ª edição do
Sou Expresso

No fim, a empresa
acaba sendo muito
mais que um local de
trabalho, e sim uma
segunda casa. 

Na semana de 08 a 12 de novembro 
todas as unidades próprias da Expresso 
São Miguel realizaram o Sou Expresso 
- O evento, que acontece tradicional-
mente no mês de maio desde 2014, 
tem como objetivo reconhecer e valo-
rizar os colaboradores, agenciadores e 
terceiros por tempo de casa, bem 
como comemorar o Dia do Tra-
balhador.

Adiado devido ao agravamento da 
pandemia no início do ano, as unidades 
puderam comemorar e entregar os 
brindes aos homenageados reconheci-
dos com 05, 10, 15, 20 e 25 anos de 
casa. Já o evento presencial, em 
Chapecó, acabou sendo adiado para 
maio de 2022.

“O Sou Expresso é um momento 
muito marcante para todos nós, pois é 
através dele que conseguimos valorizar 
as pessoas que fazem o dia a dia da 

Expresso São Miguel e estão aqui há 
anos. 

Ficamos muito felizes em poder 
comemorar com todos esses momen-
tos e torcemos imensamente para 
que, no ano que vem, consigamos 
organizar o evento da matriz de forma 
tranquila e trazer todos os homenage-
ados até Chapecó”, destacou Éderson 
Tomasi, diretor de Gestão de Pessoas. 

Confira nas fotos como foi o evento 
em nossas unidades.

E para falar sobre o reconhecimento 
por tempo de casa, entrevistamos 
alguns dos homenageados no Sou 
Expresso 2021. Colaboradores que 
estão na empresa há alguns anos e 
que por onde passam levam o Jeito 
Expresso São Miguel de ser. 

O primeiro entrevistado foi o colabora-
dor da unidade de Cascavel, Diógenes 
do Nascimento Lima, atualmente 
encarregado de frota I e que está na 
empresa há 5 anos.

“Eu entrei na ESM em 2016 como mo-
torista de truck, função na qual fiquei 
por dois anos. Durante esse período 
sempre busquei me desenvolver e 
crescer, tanto profissionalmente como 
pessoalmente. E o reconhecimento 
deste esforço veio quando fui promo- 
vido a motorista de carreta, função que 
ocupei por exato um ano”, comentou 
Diógenes.

Após um ano como motorista de 
carreta, mais uma promoção, desta 
vez para motorista instrutor. “Eu 
aceitei na hora, e

Realizei muitos cursos sempre me 
aperfeiçoando, entendendo o mercado 
e buscando novas oportunidades 
dentro da empresa. Foi quando surgiu 
a vaga de Encarregado de Frota I. 
Então conversei com meus superiores 
imediatos e me candidatei para a 
seleção, na qual fui aceito e comecei 
na função em janeiro de 2021”, disse o 
colaborador.

Diógenes completou 5 anos de em-
presa e destacou o Sou Expresso 
como um momento de reconheci-
mento e valorização dos colabora-
dores. “É muito bacana ser lembrado 
pela empresa pelo tempo de casa. É 
algo que me motiva a estar aqui e 

salientou.

E perguntado sobre alguma memória 
boa durante esse período em que está 
na empresa, o colaborador ressalta 
que, sem dúvida, foi a sua promoção 
para ser motorista de carreta. “Na 
minha veia corre o sangue de motorista. 

que, sem dúvida, me fez chegar aonde 
estou hoje. Virar motorista de carreta 
foi a minha primeira promoção dentro 
da empresa e sou muito grato por isso, 
pois sei que estou sendo visto e valori-
zado pelo meu trabalho aqui dentro”, 
finalizou.

Também conversamos com o colabo- 
rador do setor Jurídico, da Matriz, 
Márcio Roberto Bernardo, que com-
pletou 15 anos de casa.

Já pensou completar 15 anos de casa 
onde você teve o seu primeiro em-
prego? Essa é a história do colaborador 
Márcio Roberto Bernardo, que atua no 
Jurídico e que começou na Expresso 
São Miguel com 19 anos, como auxiliar 

de expedição, cargo que atualmente é 
chamado de auxiliar de carga e des-
carga.

“Eu tinha 19 anos quando ingressei na 
Expresso São Miguel de Sarandi, no 
Rio Grande do Sul, onde fiquei 
trabalhando na operação por um ano. 
Após, passei no vestibular para o curso 
de Direito em Chapecó, momento que 
solicitei transferência para a matriz, no 
mesmo cargo que eu ocupava em 
Sarandi. Em Chapecó tive várias opor-
tunidades de desenvolvimento e 
crescimento profissional na empresa. 
De auxiliar de expedição me tornei 
conferente, líder de carga e descarga 
e, depois, assistente jurídico em 2012”, 
comentou Márcio.

“Antes de integrar o time do setor 
Jurídico eu trabalhava à noite. Então, 
além da mudança de área, também 
foi uma mudança de rotina muito 
grande. Eu já estava no oitavo período 
de direito quando surgiu a oportuni-
dade de trabalhar no setor jurídico. 

Estavam reestruturando o setor e, 
quando comecei, fazia a parte admi- 
nistrativa do setor, mas também par-
ticipava de audiências como preposto. 
Em 2015 passei no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil, sendo alçado 
ao cargo de assessor jurídico integran-
do o quadro de advogados da empresa. 
Estou no setor há 9 anos”, finalizou o 
colaborador.

Para ele, o reconhecimento da empre-
sa nesse momento do Sou Expresso é 
muito gratificante. “Eu ingressei na 
empresa com 19 anos, hoje estou com 
34. Foi uma trajetória de muito apren-
dizado e também superação. Sou 
muito grato à ESM e a todas as pes-
soas que fizeram parte dessa cami- 
nhada. Sou muito grato por ser Expres-
so São Miguel”, finalizou.

Criciúma-SC

Porto Alegre-RS Londrina-PR Palhoça-SC

Caxias do Sul-RS
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aproveitei a
oportunidade para
me desenvolver
mais ainda

entregar o
meu melhor
todos os dias”.

E para falar sobre o reconhecimento 
por tempo de casa, entrevistamos 
alguns dos homenageados no Sou 
Expresso 2021. Colaboradores que 
estão na empresa há alguns anos e 
que por onde passam levam o Jeito 
Expresso São Miguel de ser. 

O primeiro entrevistado foi o colabora-
dor da unidade de Cascavel, Diógenes 
do Nascimento Lima, atualmente 
encarregado de frota I e que está na 
empresa há 5 anos.

“Eu entrei na ESM em 2016 como mo-
torista de truck, função na qual fiquei 
por dois anos. Durante esse período 
sempre busquei me desenvolver e 
crescer, tanto profissionalmente como 
pessoalmente. E o reconhecimento 
deste esforço veio quando fui promo- 
vido a motorista de carreta, função que 
ocupei por exato um ano”, comentou 
Diógenes.

Após um ano como motorista de 
carreta, mais uma promoção, desta 
vez para motorista instrutor. “Eu 
aceitei na hora, e

Realizei muitos cursos sempre me 
aperfeiçoando, entendendo o mercado 
e buscando novas oportunidades 
dentro da empresa. Foi quando surgiu 
a vaga de Encarregado de Frota I. 
Então conversei com meus superiores 
imediatos e me candidatei para a 
seleção, na qual fui aceito e comecei 
na função em janeiro de 2021”, disse o 
colaborador.

Diógenes completou 5 anos de em-
presa e destacou o Sou Expresso 
como um momento de reconheci-
mento e valorização dos colabora-
dores. “É muito bacana ser lembrado 
pela empresa pelo tempo de casa. É 
algo que me motiva a estar aqui e 

salientou.

E perguntado sobre alguma memória 
boa durante esse período em que está 
na empresa, o colaborador ressalta 
que, sem dúvida, foi a sua promoção 
para ser motorista de carreta. “Na 
minha veia corre o sangue de motorista. 

que, sem dúvida, me fez chegar aonde 
estou hoje. Virar motorista de carreta 
foi a minha primeira promoção dentro 
da empresa e sou muito grato por isso, 
pois sei que estou sendo visto e valori-
zado pelo meu trabalho aqui dentro”, 
finalizou.

Também conversamos com o colabo- 
rador do setor Jurídico, da Matriz, 
Márcio Roberto Bernardo, que com-
pletou 15 anos de casa.

Já pensou completar 15 anos de casa 
onde você teve o seu primeiro em-
prego? Essa é a história do colaborador 
Márcio Roberto Bernardo, que atua no 
Jurídico e que começou na Expresso 
São Miguel com 19 anos, como auxiliar 

de expedição, cargo que atualmente é 
chamado de auxiliar de carga e des-
carga.

“Eu tinha 19 anos quando ingressei na 
Expresso São Miguel de Sarandi, no 
Rio Grande do Sul, onde fiquei 
trabalhando na operação por um ano. 
Após, passei no vestibular para o curso 
de Direito em Chapecó, momento que 
solicitei transferência para a matriz, no 
mesmo cargo que eu ocupava em 
Sarandi. Em Chapecó tive várias opor-
tunidades de desenvolvimento e 
crescimento profissional na empresa. 
De auxiliar de expedição me tornei 
conferente, líder de carga e descarga 
e, depois, assistente jurídico em 2012”, 
comentou Márcio.

“Antes de integrar o time do setor 
Jurídico eu trabalhava à noite. Então, 
além da mudança de área, também 
foi uma mudança de rotina muito 
grande. Eu já estava no oitavo período 
de direito quando surgiu a oportuni-
dade de trabalhar no setor jurídico. 

Estavam reestruturando o setor e, 
quando comecei, fazia a parte admi- 
nistrativa do setor, mas também par-
ticipava de audiências como preposto. 
Em 2015 passei no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil, sendo alçado 
ao cargo de assessor jurídico integran-
do o quadro de advogados da empresa. 
Estou no setor há 9 anos”, finalizou o 
colaborador.

Para ele, o reconhecimento da empre-
sa nesse momento do Sou Expresso é 
muito gratificante. “Eu ingressei na 
empresa com 19 anos, hoje estou com 
34. Foi uma trajetória de muito apren-
dizado e também superação. Sou 
muito grato à ESM e a todas as pes-
soas que fizeram parte dessa cami- 
nhada. Sou muito grato por ser Expres-
so São Miguel”, finalizou.

Porto Alegre-RS
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Tenho um respeito
e uma admiração
muito grande por
essa profissão

Me senti privilegiado
pela oportunidade de
colocar tudo o que
estudei em prática.

E para falar sobre o reconhecimento 
por tempo de casa, entrevistamos 
alguns dos homenageados no Sou 
Expresso 2021. Colaboradores que 
estão na empresa há alguns anos e 
que por onde passam levam o Jeito 
Expresso São Miguel de ser. 

O primeiro entrevistado foi o colabora-
dor da unidade de Cascavel, Diógenes 
do Nascimento Lima, atualmente 
encarregado de frota I e que está na 
empresa há 5 anos.

“Eu entrei na ESM em 2016 como mo-
torista de truck, função na qual fiquei 
por dois anos. Durante esse período 
sempre busquei me desenvolver e 
crescer, tanto profissionalmente como 
pessoalmente. E o reconhecimento 
deste esforço veio quando fui promo- 
vido a motorista de carreta, função que 
ocupei por exato um ano”, comentou 
Diógenes.

Após um ano como motorista de 
carreta, mais uma promoção, desta 
vez para motorista instrutor. “Eu 
aceitei na hora, e

Realizei muitos cursos sempre me 
aperfeiçoando, entendendo o mercado 
e buscando novas oportunidades 
dentro da empresa. Foi quando surgiu 
a vaga de Encarregado de Frota I. 
Então conversei com meus superiores 
imediatos e me candidatei para a 
seleção, na qual fui aceito e comecei 
na função em janeiro de 2021”, disse o 
colaborador.

Diógenes completou 5 anos de em-
presa e destacou o Sou Expresso 
como um momento de reconheci-
mento e valorização dos colabora-
dores. “É muito bacana ser lembrado 
pela empresa pelo tempo de casa. É 
algo que me motiva a estar aqui e 

salientou.

E perguntado sobre alguma memória 
boa durante esse período em que está 
na empresa, o colaborador ressalta 
que, sem dúvida, foi a sua promoção 
para ser motorista de carreta. “Na 
minha veia corre o sangue de motorista. 

que, sem dúvida, me fez chegar aonde 
estou hoje. Virar motorista de carreta 
foi a minha primeira promoção dentro 
da empresa e sou muito grato por isso, 
pois sei que estou sendo visto e valori-
zado pelo meu trabalho aqui dentro”, 
finalizou.

Também conversamos com o colabo- 
rador do setor Jurídico, da Matriz, 
Márcio Roberto Bernardo, que com-
pletou 15 anos de casa.

Já pensou completar 15 anos de casa 
onde você teve o seu primeiro em-
prego? Essa é a história do colaborador 
Márcio Roberto Bernardo, que atua no 
Jurídico e que começou na Expresso 
São Miguel com 19 anos, como auxiliar 

de expedição, cargo que atualmente é 
chamado de auxiliar de carga e des-
carga.

“Eu tinha 19 anos quando ingressei na 
Expresso São Miguel de Sarandi, no 
Rio Grande do Sul, onde fiquei 
trabalhando na operação por um ano. 
Após, passei no vestibular para o curso 
de Direito em Chapecó, momento que 
solicitei transferência para a matriz, no 
mesmo cargo que eu ocupava em 
Sarandi. Em Chapecó tive várias opor-
tunidades de desenvolvimento e 
crescimento profissional na empresa. 
De auxiliar de expedição me tornei 
conferente, líder de carga e descarga 
e, depois, assistente jurídico em 2012”, 
comentou Márcio.

“Antes de integrar o time do setor 
Jurídico eu trabalhava à noite. Então, 
além da mudança de área, também 
foi uma mudança de rotina muito 
grande. Eu já estava no oitavo período 
de direito quando surgiu a oportuni-
dade de trabalhar no setor jurídico. 

Estavam reestruturando o setor e, 
quando comecei, fazia a parte admi- 
nistrativa do setor, mas também par-
ticipava de audiências como preposto. 
Em 2015 passei no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil, sendo alçado 
ao cargo de assessor jurídico integran-
do o quadro de advogados da empresa. 
Estou no setor há 9 anos”, finalizou o 
colaborador.

Para ele, o reconhecimento da empre-
sa nesse momento do Sou Expresso é 
muito gratificante. “Eu ingressei na 
empresa com 19 anos, hoje estou com 
34. Foi uma trajetória de muito apren-
dizado e também superação. Sou 
muito grato à ESM e a todas as pes-
soas que fizeram parte dessa cami- 
nhada. Sou muito grato por ser Expres-
so São Miguel”, finalizou.

Orgulho em pertencer à Expresso São 
Miguel faz parte da rotina de nossos 
colaboradores. Percebemos, com o 
decorrer das entrevistas, que os cola- 
boradores se sentem realmente em 
casa. E mais uma história de pertenci-
mento é a do colaborador Lendomar 
Marinello, da unidade de Itajaí (SC), 
que está na empresa há 20 anos e que, 
atualmente, responde como Coorde-
nador de Frota.

“Comecei na ESM em 2001, na antiga 
matriz, na função de carga e descarga 
de caminhões, depois passei a atuar 
como ajudante de motorista e, depois, 
como motorista de Sprinter. Até então 
ir para a área de manutenção para 
entender e aprender o funcionamento 
dos veículos. Depois desse período de 
aprendizado, acabei ficando no setor e 

passei a ser auxiliar de manutenção”, 
comentou Lendomar.

Ainda, dentro do setor de Frota, Len-
domar passou por alguns cargos até 
chegar ao cargo atual, como Coorde-
nador de Frota, que só veio após ele 
realizar a mudança de Chapecó para 
Itajaí. “Quando fui convidado a ir para 
Itajaí eu atuava como supervisor, 
viajando. Então surgiu a oportunidade e 
eu aceitei de imediato. Queria muito a 
responsabilidade de liderar uma equipe 
e de responder por ela. Foi uma mu-
dança muito grande, pois além de 
assumir um novo cargo, também fui 
com toda a minha família para uma 
nova cidade, um local que não co- 
nhecíamos, mas que nos adaptamos 
muito bem”, disse. 

O colaborador está há 3 anos em 
Itajaí e destaca ser muito grato pelos 
20 anos de casa. “É muito gratificante 
porque com esse reconhecimento 
somos vistos pelo que somos e pelo 
trabalho que dedicamos. O Sou é 
uma forma da ESM valorizar os fun-
cionários e

Lendomar também reconheceu os 
colegas de trabalho que fizeram e que 
ainda fazem parte da jornada dele 
dentro da empresa, que ensinaram e 
que mostraram o caminho e o Nosso 
Jeito no seu dia a dia.

Além destas histórias com a Expresso 
São Miguel como colaboradores, 
também temos algumas com nossos 
parceiros de negócio. Aqueles que 
acreditam na força da empresa e que 
estão conosco faça chuva ou faça sol, 
para entregar um mundo melhor por 
ondem passam.

Vamos conhecer a história da agência 
e do agenciador de Cachoeira do Sul 
(RS), João Joel Alberto Vaz e sua 
esposa e sócia Ionice Machado Vaz, 
que compartilhou um pouco destes 20 
anos juntos com a Expresso São 
Miguel.
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demonstrar que
as oportunidades
existem e que
podem ser bem
aproveitadas”.

E para falar sobre o reconhecimento 
por tempo de casa, entrevistamos 
alguns dos homenageados no Sou 
Expresso 2021. Colaboradores que 
estão na empresa há alguns anos e 
que por onde passam levam o Jeito 
Expresso São Miguel de ser. 

O primeiro entrevistado foi o colabora-
dor da unidade de Cascavel, Diógenes 
do Nascimento Lima, atualmente 
encarregado de frota I e que está na 
empresa há 5 anos.

“Eu entrei na ESM em 2016 como mo-
torista de truck, função na qual fiquei 
por dois anos. Durante esse período 
sempre busquei me desenvolver e 
crescer, tanto profissionalmente como 
pessoalmente. E o reconhecimento 
deste esforço veio quando fui promo- 
vido a motorista de carreta, função que 
ocupei por exato um ano”, comentou 
Diógenes.

Após um ano como motorista de 
carreta, mais uma promoção, desta 
vez para motorista instrutor. “Eu 
aceitei na hora, e

Realizei muitos cursos sempre me 
aperfeiçoando, entendendo o mercado 
e buscando novas oportunidades 
dentro da empresa. Foi quando surgiu 
a vaga de Encarregado de Frota I. 
Então conversei com meus superiores 
imediatos e me candidatei para a 
seleção, na qual fui aceito e comecei 
na função em janeiro de 2021”, disse o 
colaborador.

Diógenes completou 5 anos de em-
presa e destacou o Sou Expresso 
como um momento de reconheci-
mento e valorização dos colabora-
dores. “É muito bacana ser lembrado 
pela empresa pelo tempo de casa. É 
algo que me motiva a estar aqui e 

salientou.

E perguntado sobre alguma memória 
boa durante esse período em que está 
na empresa, o colaborador ressalta 
que, sem dúvida, foi a sua promoção 
para ser motorista de carreta. “Na 
minha veia corre o sangue de motorista. 

que, sem dúvida, me fez chegar aonde 
estou hoje. Virar motorista de carreta 
foi a minha primeira promoção dentro 
da empresa e sou muito grato por isso, 
pois sei que estou sendo visto e valori-
zado pelo meu trabalho aqui dentro”, 
finalizou.

Também conversamos com o colabo- 
rador do setor Jurídico, da Matriz, 
Márcio Roberto Bernardo, que com-
pletou 15 anos de casa.

Já pensou completar 15 anos de casa 
onde você teve o seu primeiro em-
prego? Essa é a história do colaborador 
Márcio Roberto Bernardo, que atua no 
Jurídico e que começou na Expresso 
São Miguel com 19 anos, como auxiliar 

de expedição, cargo que atualmente é 
chamado de auxiliar de carga e des-
carga.

“Eu tinha 19 anos quando ingressei na 
Expresso São Miguel de Sarandi, no 
Rio Grande do Sul, onde fiquei 
trabalhando na operação por um ano. 
Após, passei no vestibular para o curso 
de Direito em Chapecó, momento que 
solicitei transferência para a matriz, no 
mesmo cargo que eu ocupava em 
Sarandi. Em Chapecó tive várias opor-
tunidades de desenvolvimento e 
crescimento profissional na empresa. 
De auxiliar de expedição me tornei 
conferente, líder de carga e descarga 
e, depois, assistente jurídico em 2012”, 
comentou Márcio.

“Antes de integrar o time do setor 
Jurídico eu trabalhava à noite. Então, 
além da mudança de área, também 
foi uma mudança de rotina muito 
grande. Eu já estava no oitavo período 
de direito quando surgiu a oportuni-
dade de trabalhar no setor jurídico. 

Estavam reestruturando o setor e, 
quando comecei, fazia a parte admi- 
nistrativa do setor, mas também par-
ticipava de audiências como preposto. 
Em 2015 passei no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil, sendo alçado 
ao cargo de assessor jurídico integran-
do o quadro de advogados da empresa. 
Estou no setor há 9 anos”, finalizou o 
colaborador.

Para ele, o reconhecimento da empre-
sa nesse momento do Sou Expresso é 
muito gratificante. “Eu ingressei na 
empresa com 19 anos, hoje estou com 
34. Foi uma trajetória de muito apren-
dizado e também superação. Sou 
muito grato à ESM e a todas as pes-
soas que fizeram parte dessa cami- 
nhada. Sou muito grato por ser Expres-
so São Miguel”, finalizou.

Orgulho em pertencer à Expresso São 
Miguel faz parte da rotina de nossos 
colaboradores. Percebemos, com o 
decorrer das entrevistas, que os cola- 
boradores se sentem realmente em 
casa. E mais uma história de pertenci-
mento é a do colaborador Lendomar 
Marinello, da unidade de Itajaí (SC), 
que está na empresa há 20 anos e que, 
atualmente, responde como Coorde-
nador de Frota.

“Comecei na ESM em 2001, na antiga 
matriz, na função de carga e descarga 
de caminhões, depois passei a atuar 
como ajudante de motorista e, depois, 
como motorista de Sprinter. Até então 
ir para a área de manutenção para 
entender e aprender o funcionamento 
dos veículos. Depois desse período de 
aprendizado, acabei ficando no setor e 

passei a ser auxiliar de manutenção”, 
comentou Lendomar.

Ainda, dentro do setor de Frota, Len-
domar passou por alguns cargos até 
chegar ao cargo atual, como Coorde-
nador de Frota, que só veio após ele 
realizar a mudança de Chapecó para 
Itajaí. “Quando fui convidado a ir para 
Itajaí eu atuava como supervisor, 
viajando. Então surgiu a oportunidade e 
eu aceitei de imediato. Queria muito a 
responsabilidade de liderar uma equipe 
e de responder por ela. Foi uma mu-
dança muito grande, pois além de 
assumir um novo cargo, também fui 
com toda a minha família para uma 
nova cidade, um local que não co- 
nhecíamos, mas que nos adaptamos 
muito bem”, disse. 

O colaborador está há 3 anos em 
Itajaí e destaca ser muito grato pelos 
20 anos de casa. “É muito gratificante 
porque com esse reconhecimento 
somos vistos pelo que somos e pelo 
trabalho que dedicamos. O Sou é 
uma forma da ESM valorizar os fun-
cionários e

Lendomar também reconheceu os 
colegas de trabalho que fizeram e que 
ainda fazem parte da jornada dele 
dentro da empresa, que ensinaram e 
que mostraram o caminho e o Nosso 
Jeito no seu dia a dia.

Além destas histórias com a Expresso 
São Miguel como colaboradores, 
também temos algumas com nossos 
parceiros de negócio. Aqueles que 
acreditam na força da empresa e que 
estão conosco faça chuva ou faça sol, 
para entregar um mundo melhor por 
ondem passam.

Vamos conhecer a história da agência 
e do agenciador de Cachoeira do Sul 
(RS), João Joel Alberto Vaz e sua 
esposa e sócia Ionice Machado Vaz, 
que compartilhou um pouco destes 20 
anos juntos com a Expresso São 
Miguel.
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“O transporte
sempre foi minha
profissão e
minha paixão.

Hoje aqui sou
completo, totalmente
realizado e só tenho
a agradecer

Orgulho em pertencer à Expresso São 
Miguel faz parte da rotina de nossos 
colaboradores. Percebemos, com o 
decorrer das entrevistas, que os cola- 
boradores se sentem realmente em 
casa. E mais uma história de pertenci-
mento é a do colaborador Lendomar 
Marinello, da unidade de Itajaí (SC), 
que está na empresa há 20 anos e que, 
atualmente, responde como Coorde-
nador de Frota.

“Comecei na ESM em 2001, na antiga 
matriz, na função de carga e descarga 
de caminhões, depois passei a atuar 
como ajudante de motorista e, depois, 
como motorista de Sprinter. Até então 
ir para a área de manutenção para 
entender e aprender o funcionamento 
dos veículos. Depois desse período de 
aprendizado, acabei ficando no setor e 

passei a ser auxiliar de manutenção”, 
comentou Lendomar.

Ainda, dentro do setor de Frota, Len-
domar passou por alguns cargos até 
chegar ao cargo atual, como Coorde-
nador de Frota, que só veio após ele 
realizar a mudança de Chapecó para 
Itajaí. “Quando fui convidado a ir para 
Itajaí eu atuava como supervisor, 
viajando. Então surgiu a oportunidade e 
eu aceitei de imediato. Queria muito a 
responsabilidade de liderar uma equipe 
e de responder por ela. Foi uma mu-
dança muito grande, pois além de 
assumir um novo cargo, também fui 
com toda a minha família para uma 
nova cidade, um local que não co- 
nhecíamos, mas que nos adaptamos 
muito bem”, disse. 

O colaborador está há 3 anos em 
Itajaí e destaca ser muito grato pelos 
20 anos de casa. “É muito gratificante 
porque com esse reconhecimento 
somos vistos pelo que somos e pelo 
trabalho que dedicamos. O Sou é 
uma forma da ESM valorizar os fun-
cionários e

Lendomar também reconheceu os 
colegas de trabalho que fizeram e que 
ainda fazem parte da jornada dele 
dentro da empresa, que ensinaram e 
que mostraram o caminho e o Nosso 
Jeito no seu dia a dia.

Além destas histórias com a Expresso 
São Miguel como colaboradores, 
também temos algumas com nossos 
parceiros de negócio. Aqueles que 
acreditam na força da empresa e que 
estão conosco faça chuva ou faça sol, 
para entregar um mundo melhor por 
ondem passam.

Vamos conhecer a história da agência 
e do agenciador de Cachoeira do Sul 
(RS), João Joel Alberto Vaz e sua 
esposa e sócia Ionice Machado Vaz, 
que compartilhou um pouco destes 20 
anos juntos com a Expresso São 
Miguel.

Eu já trabalhava em outras empresas 
como representante quando fui convi-
dado pelo meu amigo, agenciador da 
Expresso São Miguel em Lajeado (RS), 
para fazer coletas e entregas na agên-
cia dele. Essa parceria durou em torno 
de 6 meses e nesse período já pude 
ver que a São Miguel era uma empresa 
séria e de confiança”, comentou.

Foi depois desse período trabalhado 
que surgiu o convite para ser agen-
ciador em Cachoeira do Sul (RS). “O 
convite veio pelo seu Erni, que me pro-
curou para fazer o trabalho direto com 
a São Miguel. Na época a empresa era 
muito nova e foi uma aposta, tanto 
minha quanto da própria Expresso São 
Miguel em trabalharmos juntos”. 

João destaca que o negócio começou 
em uma garagem. Depois conseguiu 
mudar para um pequeno prédio e foi 
acompanhando o crescimento da em-
presa. “A Expresso sempre cresceu de 
uma forma extraordinária. E, com o 
crescimento da empresa, nós cresce-
mos juntos. No início teve muito suor, 
momentos difíceis, mas olhar para trás 
hoje e ver toda essa trajetória é re- 
compensador. Tudo que eu tenho hoje 
é graças a São Miguel”.

Perguntado sobre qual o sentimento 
de ser reconhecido no Sou Expresso, o 
agenciador não hesitou em falar que é 
a gratidão. “São poucos que estão aqui 
por um período tão longo, cada ano 
que passa receber esse reconheci-
mento é algo que nos motiva.

pela empresa e pelas pessoas que 
fazem parte dela”, finalizou João. 

O amor pela empresa, a vontade de 
entregar um mundo melhor e o senti-
mento de gratidão por acordar todos 
os dias e trabalhar em um local que 
realmente proporciona muitas alegrias 
não é só o sentimento do agenciador 

de Cachoeira do Sul, mas também das 
agenciadoras de São Marcos (RS), 
Fabiele e Michele.

Fabiele Michelin e Michele Borguethi 
estão à frente da agência de São 
Marcos, que também completou 20 
anos.
 
“Eu e meu pai fazíamos tele entrega de 
São Marcos a Vacaria e de Vacaria a 
Caxias do Sul. Nessa época entregáva-
mos várias mercadorias para a Expresso 
São Miguel e o meu cunhado entrou em 
contato com o seu Erni para nos apre-
sentar. Depois dessa conversa, fomos 
questionados se aceitaríamos trabalhar 
com a Expresso São Miguel, e foi aí que 

comentou Michele.

Como qualquer início, esse também 
não foi fácil. “Tive que ir para a unidade 
de Caxias do Sul ver como as coisas 
funcionavam para aplicar aqui, em São 
Marcos. Então no dia 1º de outubro de 
2000 abrimos a agência. Eu, meu pai e 
minha mãe fazíamos tudo na época, 
desde a parte administrativa até carre-
gar e descarregar os veículos”, comple-
mentou a agenciadora Michele.

Com o passar dos anos a agência foi 
crescendo aos poucos e, 5 anos depois 
do seu início, foi a vez da Fabiele 
também entrar para o time. “Eu 
trabalhava com contabilidade há 8 
anos e era formada em Educação 
Física na época. Não tinha pretensão 
de trabalhar com a minha família e já 
até tinha começado a me estruturar 
com um projeto de ginástica laboral 
em algumas empresas aqui da cidade. 
Mas então a Michele ficou doente e eu 
precisei ajudar os meus pais na agên-
cia, não tive escolha. E lá se vão 15 
anos”, disse Fabiele, também a frente 
da agência junto com a irmã.

Ambas reforçaram o carinho e admi-
ração que construíram pela Expresso 
São Miguel nos últimos anos.

e hoje a agência é como se fosse um 
filho. Me emociono em falar o que é a 
São Miguel para mim”, finalizou 
Michele.

“É um orgulho sem tamanho quando 
estou viajando e vejo os caminhões da 
Expresso na estrada. É prazeroso per-
ceber que eu faço parte desta história 
através da agência de São Marcos”, 
finalizou Fabiele.

Ambas tocam a agência junto com os 
pais, Dorvalino Balardin e Herminia 
Armiliato Balardin, que estão sempre 
por dentro de todas as escolhas das 
filhas e validam as melhores estraté-
gias para a unidade.

João Joel Alberto Vaz e Ionice Machado Vaz
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começou a nossa
história de duas
décadas com a ESM”,

“É um orgulho fazer
parte da ESM por
20 anos. É um
sentimento que cresce
dia após dia

Orgulho em pertencer à Expresso São 
Miguel faz parte da rotina de nossos 
colaboradores. Percebemos, com o 
decorrer das entrevistas, que os cola- 
boradores se sentem realmente em 
casa. E mais uma história de pertenci-
mento é a do colaborador Lendomar 
Marinello, da unidade de Itajaí (SC), 
que está na empresa há 20 anos e que, 
atualmente, responde como Coorde-
nador de Frota.

“Comecei na ESM em 2001, na antiga 
matriz, na função de carga e descarga 
de caminhões, depois passei a atuar 
como ajudante de motorista e, depois, 
como motorista de Sprinter. Até então 
ir para a área de manutenção para 
entender e aprender o funcionamento 
dos veículos. Depois desse período de 
aprendizado, acabei ficando no setor e 

passei a ser auxiliar de manutenção”, 
comentou Lendomar.

Ainda, dentro do setor de Frota, Len-
domar passou por alguns cargos até 
chegar ao cargo atual, como Coorde-
nador de Frota, que só veio após ele 
realizar a mudança de Chapecó para 
Itajaí. “Quando fui convidado a ir para 
Itajaí eu atuava como supervisor, 
viajando. Então surgiu a oportunidade e 
eu aceitei de imediato. Queria muito a 
responsabilidade de liderar uma equipe 
e de responder por ela. Foi uma mu-
dança muito grande, pois além de 
assumir um novo cargo, também fui 
com toda a minha família para uma 
nova cidade, um local que não co- 
nhecíamos, mas que nos adaptamos 
muito bem”, disse. 

O colaborador está há 3 anos em 
Itajaí e destaca ser muito grato pelos 
20 anos de casa. “É muito gratificante 
porque com esse reconhecimento 
somos vistos pelo que somos e pelo 
trabalho que dedicamos. O Sou é 
uma forma da ESM valorizar os fun-
cionários e

Lendomar também reconheceu os 
colegas de trabalho que fizeram e que 
ainda fazem parte da jornada dele 
dentro da empresa, que ensinaram e 
que mostraram o caminho e o Nosso 
Jeito no seu dia a dia.

Além destas histórias com a Expresso 
São Miguel como colaboradores, 
também temos algumas com nossos 
parceiros de negócio. Aqueles que 
acreditam na força da empresa e que 
estão conosco faça chuva ou faça sol, 
para entregar um mundo melhor por 
ondem passam.

Vamos conhecer a história da agência 
e do agenciador de Cachoeira do Sul 
(RS), João Joel Alberto Vaz e sua 
esposa e sócia Ionice Machado Vaz, 
que compartilhou um pouco destes 20 
anos juntos com a Expresso São 
Miguel.

Eu já trabalhava em outras empresas 
como representante quando fui convi-
dado pelo meu amigo, agenciador da 
Expresso São Miguel em Lajeado (RS), 
para fazer coletas e entregas na agên-
cia dele. Essa parceria durou em torno 
de 6 meses e nesse período já pude 
ver que a São Miguel era uma empresa 
séria e de confiança”, comentou.

Foi depois desse período trabalhado 
que surgiu o convite para ser agen-
ciador em Cachoeira do Sul (RS). “O 
convite veio pelo seu Erni, que me pro-
curou para fazer o trabalho direto com 
a São Miguel. Na época a empresa era 
muito nova e foi uma aposta, tanto 
minha quanto da própria Expresso São 
Miguel em trabalharmos juntos”. 

João destaca que o negócio começou 
em uma garagem. Depois conseguiu 
mudar para um pequeno prédio e foi 
acompanhando o crescimento da em-
presa. “A Expresso sempre cresceu de 
uma forma extraordinária. E, com o 
crescimento da empresa, nós cresce-
mos juntos. No início teve muito suor, 
momentos difíceis, mas olhar para trás 
hoje e ver toda essa trajetória é re- 
compensador. Tudo que eu tenho hoje 
é graças a São Miguel”.

Perguntado sobre qual o sentimento 
de ser reconhecido no Sou Expresso, o 
agenciador não hesitou em falar que é 
a gratidão. “São poucos que estão aqui 
por um período tão longo, cada ano 
que passa receber esse reconheci-
mento é algo que nos motiva.

pela empresa e pelas pessoas que 
fazem parte dela”, finalizou João. 

O amor pela empresa, a vontade de 
entregar um mundo melhor e o senti-
mento de gratidão por acordar todos 
os dias e trabalhar em um local que 
realmente proporciona muitas alegrias 
não é só o sentimento do agenciador 

de Cachoeira do Sul, mas também das 
agenciadoras de São Marcos (RS), 
Fabiele e Michele.

Fabiele Michelin e Michele Borguethi 
estão à frente da agência de São 
Marcos, que também completou 20 
anos.
 
“Eu e meu pai fazíamos tele entrega de 
São Marcos a Vacaria e de Vacaria a 
Caxias do Sul. Nessa época entregáva-
mos várias mercadorias para a Expresso 
São Miguel e o meu cunhado entrou em 
contato com o seu Erni para nos apre-
sentar. Depois dessa conversa, fomos 
questionados se aceitaríamos trabalhar 
com a Expresso São Miguel, e foi aí que 

comentou Michele.

Como qualquer início, esse também 
não foi fácil. “Tive que ir para a unidade 
de Caxias do Sul ver como as coisas 
funcionavam para aplicar aqui, em São 
Marcos. Então no dia 1º de outubro de 
2000 abrimos a agência. Eu, meu pai e 
minha mãe fazíamos tudo na época, 
desde a parte administrativa até carre-
gar e descarregar os veículos”, comple-
mentou a agenciadora Michele.

Com o passar dos anos a agência foi 
crescendo aos poucos e, 5 anos depois 
do seu início, foi a vez da Fabiele 
também entrar para o time. “Eu 
trabalhava com contabilidade há 8 
anos e era formada em Educação 
Física na época. Não tinha pretensão 
de trabalhar com a minha família e já 
até tinha começado a me estruturar 
com um projeto de ginástica laboral 
em algumas empresas aqui da cidade. 
Mas então a Michele ficou doente e eu 
precisei ajudar os meus pais na agên-
cia, não tive escolha. E lá se vão 15 
anos”, disse Fabiele, também a frente 
da agência junto com a irmã.

Ambas reforçaram o carinho e admi-
ração que construíram pela Expresso 
São Miguel nos últimos anos.

e hoje a agência é como se fosse um 
filho. Me emociono em falar o que é a 
São Miguel para mim”, finalizou 
Michele.

“É um orgulho sem tamanho quando 
estou viajando e vejo os caminhões da 
Expresso na estrada. É prazeroso per-
ceber que eu faço parte desta história 
através da agência de São Marcos”, 
finalizou Fabiele.

Ambas tocam a agência junto com os 
pais, Dorvalino Balardin e Herminia 
Armiliato Balardin, que estão sempre 
por dentro de todas as escolhas das 
filhas e validam as melhores estraté-
gias para a unidade.

Dorvalino Balardin, Herminia Armiliato Balardin,
Fabiele Michelin e Michele Borguethi
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Canal de Sugestões da Pulses

A Pulses é a
1a plataforma
100% brasileira de
pesquisa contínua
por pulso.

A Expresso São Miguel implantou a 
ferramenta de pesquisa de clima con-
tínua - Pulses - em fevereiro de 2021 
com o objetivo de compreender como 
está o clima da organização segundo a 
percepção de todos os colaboradores.

Conheça o canal de
sugestões da Pulses
e como utilizá-lo

Combinando ciência de dados, user 
experience e psicologia organizacional, 
a empresa é pioneira na maneira de 
aplicar pesquisas nas empresas. Além 
da pesquisa, o aplicativo também 
oferece aos colaboradores a possibili-
dade de enviar sugestões.

Todas as sugestões enviadas são lidas, 
analisadas e respondidas. É por meio 
da análise de todo o conjunto de
sugestões e também dos dados
das pesquisas que ações para
melhorar ainda mais o
clima organizacional
são tomadas.

Considerando que a maioria das su- 
gestões acontece de forma anônima, 
para conseguirmos dar as tratativas, é 
importante que o colaborador descre-
va a unidade e/ou setor, pessoas e situ-
ações específicas a quem se referem. 

Todas as sugestões recebidas via 
Pulses são analisadas, entretanto nem 
todas serão implementadas, pois elas 
demandam análise da realidade e se 
fazem sentido para a empresa (basea-
das nas normas, regras e políticas, 
além de condições financeiras e outras 
variáveis). Além disso, reforçamos que 
as sugestões não são pedidos, mas 
sim um espaço para que cada
colaborador possa deixar suas
percepções, novais ideias
e fazer apontamentos.

“Aqueles que
possuem uma

sugestão, podem
enviar diretamente

pela sua conta da Pulses.

Para acessar e realizar o envio
é rápido e fácil. Basta acessar o aplicativo

da Pulses, clicar no ícone “SUGESTÕES”,
na sequência selecionar o TEMA, ou seja,

o assunto que tem relação com a sua sugestão.

Depois disso, basta descrevê-la. O tema escolhido
direcionará ao responsável pelo assunto, por isso,

é importante que o selecione corretamente”,
comenta a responsável pelo setor de

Inteligência Competitiva, Indianara Petter. 
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Canal de Sugestões da Pulses

Conheça os
assuntos relacionados
a cada tema 

ALINHAMENTO COM A EMPRESA 
Sugestões que possuam relação com 
o propósito da empresa, a visão e os 
nossos valores. 

BEM-ESTAR 
Sugestões que envolvam aspectos da 
saúde física e mental. 
 
EMBAIXADORISMO 
Sugestões sobre a imagem da em-
presa e o orgulho/satisfação de fazer 
parte dela. 
 
DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL 
Sugestões de treinamentos, cursos e 
formas de promover o desenvolvi-
mento profissional.  
 
ESTRUTURA 
Sugestões sobre a condição de 
trabalho, disponibilidade de materiais 
e equipamentos.  
 
FEEDBACK E
RECONHECIMENTO 
Sugestões sobre os retornos/
feedbacks recebidos do seu trabalho, 
a forma que eles são conduzidos,
o modo de valorização e reconheci-
mento.  
 
FELICIDADE 
Sugestões e/ou elogios do que lhe 
deixa feliz na empresa.  

RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL  
Sugestões sobre as relações, formas 
que você trata e é tratado pelos seus 
colegas de equipe e da empresa 
como um todo.  
 
INOVAÇÃO 
Sugestões sobre novas ideias, mu-
dança de processos e ferramentas, 
implementar coisas diferentes. 
 
LIDERANÇA 
Sugestões sobre postura/comporta-
mento da liderança, capacidade técni-
ca e de suporte, capacidade de ser 
exemplo e inspirar.  
 
CARREIRA 
Sugestões que se referem a trajetória 
e oportunidades profissionais dentro 
da empresa.  
 
JUSTIÇA  
Sugestões que você acha justas e/ou 
injustas sobre as condições de 
trabalho, políticas e processos que o 
norteiam. 
 
CANAL DE ÉTICA  
Sugestões que envolvam o descum-
primento das regras do código de 
ética (consulte o código na Intranet ou 
com seu gestor imediato).  
  
CANAL DE ESCUTA
E APOIO (PCD)  
Sugestões para facilitar acesso e 
demandas das pessoas com
deficiência.
 
OUTROS  
Sugestões que não envolvam os 
demais temas citados.  
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Categorize sua sugestão de forma cor-
reta, assim conseguimos enviar mais 
rápido para os responsáveis e você 
terá um retorno o mais breve possível;
 
• Lembre-se que você não precisa 
enviar várias vezes a mesma su- 
gestão para ser atendido. Quanto 
mais sugestões do mesmo assunto, 
mais tempo vamos demorar a retor-
nar, devido ao volume de sugestões. 
Essa informação também é válida para 
setores/unidades em que os colabora-
dores enviam a mesma sugestão;
 
• Toda a sugestão enviada será 
respondida. Mas, devido ao alto 
volume de sugestões, não consegui- 
mos garantir o prazo da resposta. 

LEMBRE-SE:
O Respeito à Vida e às

Pessoas é um valor da empresa 
para com o colaborador, mas 

também deve ser do colaborador
para com a empresa.

Desta forma, ao deixar uma 
sugestão, pratique esse valor

na forma de escrevê-la.
O canal de sugestões da Pulses

é uma forma de melhorar
ambiente de trabalho e

beneficiar todos os
colaboradores.

Contamos com vocês
para que, juntos, sigamos

entregando um mundo melhor
todos os dias!  

Canal de Sugestões da Pulses

Informações
importantes para
enviar uma sugestão
de forma assertiva  



Premiação Fetrancesc
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“Faz
parte do
Nosso Jeito
contribuir
com as futuras
gerações

Promover o desenvolvimento eco- 
nômico, buscando o bem-estar social 
e a preservação do meio-ambiente faz 
parte do nosso dia a dia através do 
valor Sustentabilidade.

E a certeza de que este valor é aplica-
do no dia a dia são os reconhecimen-
tos que recebemos enquanto empresa. 
Recentemente fomos agraciados com 
o certificado do Prêmio Catarinense 
Despoluir - Empresa Amiga do Meio 
Ambiente, entregue pela Fetrancesc 
(Federação das Empresas de Trans-
porte de Cargas de SC).

Expresso São Miguel
é reconhecida no Prêmio
Catarinense Despoluir
como Empresa Amiga
do Meio Ambiente

e esse reconhecimento é a certeza de 
que estamos no caminho certo, pen-
sando cada dia mais no sustentável e 
no ecológico, entregando um mundo 
melhor por onde passamos”, finalizou 
Éderson Tomasi, diretor de gestão de 
pessoas na Expresso São Miguel. 
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“A inovação faz
parte do dia a dia da
Expresso São Miguel 

maximizar a
produtividade
através da melhoria
na comunicação
e colaboração 

Office 365

Expresso São Miguel
implanta a plataforma
Microsoft 365
Um dos projetos mais importantes da 
Expresso São Miguel em 2021, a 
implantação do Microsoft 365, foi con-
cluída em novembro deste ano. Após 
as capacitações nas mais de 170 uni-
dades de negócio, iniciando com o 
projeto piloto em Chapecó, a área cor-
porativa de Tecnologia da Informação, 
na Matriz, fechou o ano com o projeto 
entregue e quase 2.000 colaboradores 
trabalhando com a nova plataforma, 
que engloba diversas ferramentas líde-
res de mercado e que tem como objeti-
vo facilitar o dia a dia dos colaboradores,

— Um dos principais pilares da platafor-
ma.

“Implantar a plataforma Microsoft 365 
em toda a empresa foi um grande 
desafio para a área de T.I. e parceiros 
estratégicos da área. E aproveito para 
deixar aqui registrado o meu agradeci-
mento a todos que fizeram parte 
deste projeto, que foi entregue con-
forme o proposto. Encerrar o ano com 
o Microsoft 365 rodando em todas as 
unidades próprias e terceiras é a re- 
compensa de muito trabalho duro nos 
últimos meses e a colaboração de 
uma equipe de projeto incrível”, 
comentou o gerente de T.I., Alex Rodri-
go Santin. “Contamos com muitas 

mãos durante a caminhada, diversos 
departamentos como a Escola de 
Negócios, Comunicação e Infraestrutu-
ra de TI colaboraram de forma exem-
plar para que isso fosse possível e não 
poderíamos deixar de destacar 
também o apoio total e incondicional 
da diretoria executiva e do conselho 
administrativo, que fez questão de par-
ticipar desde o piloto reforçando a 
garra e energia da Expresso São Miguel 
em melhorar seus processos rumo a 
excelência”, finalizou.

e procuramos sempre observar o que 
há de novo no mercado para propor-
cionar maior facilidade na execução do 
trabalho de todos os nossos colabora-
dores e agenciadores. E com o Micro-
soft 365 percebemos essa facilidade 
em tornar os processos menos buro-
cráticos, aumentando a comunicação e 
o compartilhamento entre os cola- 
boradores de todas as unidades. Após 
quase 1 ano acompanhando a implan-
tação, tenho certeza de que fizemos a 
escolha certa. Deixo aqui também 
registrado o meu agradecimento a 
toda equipe de T.I. que realizou um 
excelente trabalho”, finalizou o presi-
dente da Expresso São Miguel, Márcio 
Balbinot Mártins da Silva. 
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expressosaomiguel.com.br

Vem aí um Ano Novo com 

motivos para entregar sempre o melhor!

Aproveite a viagem
e curta o caminho.


