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As pessoas podem duvidar do que você 

diz, mas elas acreditarão no que você faz.

EDITORIAL
RICARDO BOTELHO

PRESIDENTE DA JAMEF

LEWIS CASS

I
niciamos mais uma edição do nosso 
News evidenciando todas as conquistas 
alcançadas no decorrer desse período 
com o envolvimento, os esforços e muito 
trabalho de todos. São passos firmes e 

bem planejados que nos conduzem a essa 
trajetória de sucesso, reconhecida há 58 anos. 

Esta edição reforça a essência da nossa 
história, pois mostra a evolução contínua da 
organização e de como seguimos escrevendo 
os próximos capítulos, com transparência 
e ética, reafirmando o compromisso 
com você, nosso cliente, colaboradores, 
parceiros, e cada um que contribui para o 
nosso desenvolvimento. 

Na última edição de 2020, falamos de 
expectativas e afirmamos estar preparados 
para 2021. Com a consolidação do empenho 
do nosso time, estávamos certos! Fizemos a 
promessa e trabalhamos firme para que essa 
dedicação fosse recompensada e refletida 
no dia a dia e na satisfação de todos. 

Este é mais um capítulo junto a você, 
que faz parte de todas as nossas conquistas 

e segue lado a lado rumo aos próximos 
passos. Aproveitamos o momento para 
agradecer a todos por confiar e acreditar 
que vamos além das palavras e validamos 
o nosso compromisso com muita iniciativa 
e otimismo! 

A seguir, você confere as principais 
ações desenvolvidas nos últimos meses! 
Compartilhamos todas as novidades 
relacionadas aos novos investimentos em 
expansão, infraestrutura, tecnologia e novos 
projetos. Com todos esses feitos, estamos 
firmes, e aqui a crise perde espaço. O 
plano de crescimento realizado no primeiro 
semestre do ano nos mantém à frente e 
reforça a afirmação que fizemos sobre um 
futuro ainda mais promissor. 

Entre diversos feitos importantes, des-
tacamos: o plano de expansão nacional, 

que amplia a nossa capacidade operacional 
e de atendimento para garantir experiências 
únicas, de maior agilidade durante todo o 
processo do transporte das encomendas; 
destacamos as inaugurações das novas 
filiais em João Pessoa-PB, Itajaí-SC, 
Maringá-PR, Aracaju-SE e Macéio-AL, 
e o atendimento 100% nas regiões 
Centro-Oeste, com Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, e Nordeste, com Maranhão 
e Piauí, além do início no Norte do país, 
no Tocantins. Possibilitamos novas opor-
tunidades de trabalho e de crescimento 
para todos; iniciamos o projeto Motorista 
Empreendedor, ofertando vagas para 
profissionais que querem empreender, 
transportando pequenas encomendas por 
meio de um veículo menor. 

Incentivando uma cultura de valores, 
divulgamos aqui o nosso programa Líder 

Mentor, que inspira nossa gente a manter 
o seu melhor sempre,  exercitando todos os 
princípios que prezamos e em que acreditamos. 
Entre outras matérias, lembramos de datas 
especiais que se aproximam, como Dia dos 
Motoristas e Dia dos Pais, e ressaltamos 
a importância do nosso Cliente, que é 
homenageado anualmente no dia 15 de 
setembro, uma data especial para aqueles 
que são importantes para nós o ano todo. 

Temos valores inegociáveis que conduzem 
a nossa cultura interna, que você poderá 
conferir em nosso Manifesto de Cultura. 
E seguimos avançando! 

São muitos os progressos que nos 
inspiram a continuar na direção certa, rumo 
aos novos desafios que surgem. Compartilhar 
com cada um de vocês essas conquistas é 
o mesmo que dividir com os responsáveis 
por todas as vitórias! 
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FILIAL LONDRINA , PR

DANIELA SANTOS DE JESUS - MOTORISTA FILIAL SÃO PAULO, SP
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Motorista Empreendedor, com oportuni-
dades para motoristas motivados a atuar 
nas entregas de encomendas urgentes, e 
estamos a toda velocidade para as próximas 
novidades. 

Todo esse cuidado e dedicação se reflete 
diretamente na qualidade dos serviços 
prestados e na satisfação de nossos clientes. 
Hoje são mais de 3.100 colaboradores diretos, 
1.300 veículos e 32 unidades localizadas no 
Brasil. A nossa frota é 100% rastreada via 
satélite, e os terminais são monitorados 24 
horas por dia, sete dias por semana para 
garantir a total segurança de todas as cargas 
transportadas, desde a coleta até a entrega. 

“É um imenso orgulho para nós fazermos 
parte de uma organização com visão em-
preendedora e uma forte disposição para 
evoluir e influenciar a todos com o senso de 
determinação, inovação e de superação dos 
desafios. Ao completar 58 anos de atuação no 
transporte de cargas fracionadas, iniciamos 
uma nova fase, fortalecendo os princípios de 
ética, responsabilidade e compromisso com 
todos. Vamos continuar trabalhando para 

Tem gente que sonha com o sucesso. E tem gente

 que trabalha todos os dias para conquistá-lo. 

SÃO 58 ANOS DE UMA HISTÓRIA DE 
SUCESSO NO MERCADO NACIONAL

S
ão 58 anos de uma linda trajetória 
de sucesso no mercado nacional. Se 
nossa história se transformasse em 
roteiro de um filme, identificaríamos 
muito foco, persistência, fé, visão 

de futuro e uma grande participação dos 
colaboradores, clientes e parceiros que 
dia após dia nos permitem melhorar. Uma 
história de pessoas que diariamente lutam 
por vitórias e conquistas de um sonho que 
é de todos. 

É preciso solidez, planejamento e ação 
para nos adaptarmos às mudanças que o 
cenário mundial estabelece a cada período. 
Durante todo o processo de desenvolvimento 
e crescimento, nos tornamos uma das 
maiores empresas do setor de transporte 
de cargas fracionadas. 

Estabelecemos oportunidades únicas, 
contribuindo com o crescimento e o desen-
volvimento de todos os colaboradores e do 
nosso país, mantendo firme os investimentos 
em infraestrutura, inovação e tecnologia 
para movimentar a economia. 

Sempre à frente de nosso tempo, 
evoluímos com facilidade com as tendências 
do mercado para oferecer aos clientes 
sempre a melhor estrutura operacional e de 
atendimento para todo o território nacional. 

LUZ, CÂMERA, EMOÇÃO! 

E cada um de nossos clientes e colaboradores 
é fundamental para esse sucesso. 

Em meio à crise provocada pela pandemia 
desde o ano passado, preservamos o 
compromisso de atender com excelência 
à cadeia de abastecimento dos setores em 
que atuamos. 

Durante os últimos anos, renovamos 
e ampliamos a frota, com a aquisição de 
mais de 100 equipamentos, como cavalos 
mecânicos, trucks e carretas; inauguramos 
novas unidades no Rio de Janeiro, Bauru, 
Brasilia, Paraiba, Santa Catarina, Paraná, 
Sergipe e Alagoas, e ainda iniciamos um 
importante plano de expansão que envolve 
várias regiões do país. Aumentamos o quadro 
de profissionais, contribuindo com a geração 
de empregos; investimos em sistemas de 
relacionamento com o cliente, uma das mais 
avançadas plataformas de CRM (Customer 
Relationship Management) do mundo, a 
Salesforce; iniciamos a implantação da LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados), tornando 
as informações ainda mais seguras, entre 
outras ações. 

Com a ascensão do comércio eletrônico, 
desenvolvemos um plano estratégico muito 
bem estruturado e demos início ao projeto 

manter a maior conquista de todas desse 
legado: o respeito e a confiança! Conservar 
a qualidade já reconhecida pelo mercado 
durante nossa trajetória exige renovação 
constante, e é com essa premissa que agimos 
sempre. Planejamos, investimos e atuamos 
para superar as expectativas dos nossos 
clientes, proporcionando experiências únicas 
que fortalecem laços e unem mercados”, 
enfatiza Ricardo Botelho, presidente.

Agradecemos a todos: colaboradores, 
clientes e parceiros, por fazerem parte 
dessa linda história. Seguimos fortalecidos 
e prontos para os novos desafios que nos 
levam aos próximos capítulos!

WAYNE HUIZENGA 
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“Mesmo conhecendo exatamente os 
valores em que acreditamos e que prati-
camos, temos consciência de que sempre 
há algo novo a aprender para continuar 
evoluindo. Esses aprendizados nos fazem 
revisitar o tempo todo nosso jeito de ser 
e de fazer; por isso é importante falar 
abertamente o que estamos consideran-
do para aqueles da ‘nossa gente’, que 
nos ajudam a realizar as missões diárias”, 
explica Lígia Colacique, comunicação 
interna.

“Com esse trabalho aumentamos o 
engajamento e o desempenho de todos. 
Queremos esclarecer continuamente 
os objetivos da organização e alinhá-
-los diariamente aos objetivos de cada 
membro da equipe para atender às ex-
pectativas de todos. O engajamento se 

dá principalmente pelo que as pessoas 
sentem e percebem ao seu redor, e não 
somente pelo que leem ou ouvem, e essa 
é a nossa expectativa: quanto mais gente 
conhecer nosso manifesto, inspirar-se 
nele e praticar os valores da organização, 
mais somamos aos resultados” reforça 
Fernando Borges, diretor de Gente & 
Gestão. 

U
m manifesto é a expressão humana para propagar sua cultura. Essa foi a 
forma que escolhemos para contar mais sobre a essência e os valores da 
empresa, explicando, por meio de práticas, quem somos e aonde deseja-
mos chegar. 

Divulgamos o nosso Manifesto de Cultura no início de maio, durante 
o “Encontro de Líderes”, e o conduziremos durante toda a Jornada de Cultura da or-
ganização, e no decorrer da evolução de cada etapa do processo. 

Nossos valores e nossa solidez sustentam o crescimento da empresa até aqui, e 
esses tópicos reforçam o quanto o exercício e a prática diária contribuem para definir o 
nosso jeito de ser. 

Somos uma empresa feita de 
gente. 

Gente que deixa sua casa para 
cuidar da nossa e encontra aqui a sua 
segunda família! 

Durante essa jornada, intensificamos o empenho para cada um dos nossos 
cinco valores: 

• Foco do cliente: o cliente está no centro de nossas decisões; 
• Excelência na execução: ser a melhor no segmento não é ambição, é propó-

sito; 
• Fazer do jeito certo: zelamos pela ética, pelo respeito nas relações e pelo 

cumprimento das políticas e processos; 
• Nossa gente: por trás de nosso desenvolvimento está cada um de nossos 

colaboradores; 
• Responsabilidade social: é olhando para dentro que conseguiremos mudar 

o mundo lá fora. Valorizamos a pluralidade dos perfis, pois sabemos que a 
nossa sociedade é rica em diversidade.

O NOSSO MANIFESTO DE CULTURA 
EVIDENCIA A ESSÊNCIA DA EMPRESA 

https://youtu.be/zfcdcFKzvlM
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C
om foco na solução, nos antecipamos às necessidades dos clientes compre-
endendo seus desafios, propondo soluções completas para o transporte de 
sua carga, personalização no atendimento e ainda mais agilidade, seguran-
ça e eficiência para o seu negócio.  

Nos últimos anos investimos fortemente em pessoas, infraestrutura e 
tecnologia e desenvolvemos um plano de expansão nacional para ampliar a capacidade 
operacional, garantir a efetivação de um atendimento cada vez melhor e elevar ainda 
mais a performance de qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos nossos clien-
tes.  

No período de três meses, entre maio e julho, inauguramos 5 novas filiais: João 
Pessoa - PB, Itajaí - SC, Maringá - PR, Aracaju - SE e Maceió - AL e , seguimos 
avançando.  

Em breve, divulgaremos as próximas unidades que estão a todo vapor para serem 
“inauguradas”, a partir do 2º semestre, nas regiões Sudeste e Nordeste do país. A seguir 
você confere os detalhes sobre as unidades já inauguradas:

NA JORNADA RUMO AO CRESCIMENTO, O NOSSO 
PLANEJAMENTO SE COMPLETA COM A EXECUÇÃO 
CONCLUÍMOS O PRIMEIRO SEMESTRE AINDA MAIS CONFIANTES COM O 
OBJETIVO DE SUPRIR A DEMANDA DO MERCADO E ATENDER COM AINDA 
MAIS EXCELÊNCIA OS NOSSOS CLIENTES 

JOÃO PESSOA

ARACAJU

ITAJAÍ

MARINGÁ

MACEIÓ

Dando ênfase ao plano de cresci-
mento e expansão, em julho, expan-
dimos nossos horizontes e passamos a 
atender 100% as regiões do Nordeste 
do país, com os estados do Maranhão e 
Piauí e o Centro-Oeste, com os esta-
dos do Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul e, iniciamos no Norte, no estado do 
Tocantins, no centro do Brasil. 

A Região Nordeste é uma das cinco 
regiões do Brasil e em comparação com 
as outras regiões brasileiras, possui a se-
gunda maior população, o terceiro maior 
território e o terceiro maior PIB (2018). 
É a região brasileira que possui o maior 
número de estados, nove no total: Ala-
goas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraí-
ba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Sergipe.  

O Centro-Oeste é uma das cinco 
grandes regiões geográficas que com-
põem o Brasil. Ele é formado pelos es-
tados de Goiás; Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, mais o Distrito Federal.  

Ao atender essas regiões nas suas 
totalidades, firmamos o nosso posi-
cionamento como uma empresa total-
mente preparada para suprir todas as 
suas necessidades dos nossos clientes, 

proporcionando maior velocidade du-
rante todo o transporte, da coleta até a 
entrega. 

“Os últimos anos foram de muitos 
desafios para todos, mas temos manti-
do o otimismo, preservando valores que 
nos trouxeram até aqui. A Jamef é uma 
empresa de destaque no setor em função 
da qualidade dos serviços prestados, pro-
fissionalismo dos colaboradores e ampla 
visão de futuro com o olhar voltado para 
novas tendências e modernidade. Temos 
como missão oferecer soluções cada vez 
mais eficazes, garantindo a efetividade 
dos serviços e a satisfação de todos os 
clientes, colaboradores e parceiros. Os 
cuidados e a responsabilidade para evo-
luir com um planejamento estratégico 
bem estruturado, nos faz responder a 
esse período em uma condição favorável 
para o mercado, contribuindo com a ca-
deia de abastecimento do país, das quais 
atuamos”, enfatiza Ricardo Botelho, 
presidente, sobre a expansão. 

Seguimos firme para um 
crescimento saudável e sustentável, 
contribuindo para o desenvolvimento 
de todos e da economia do nosso país!
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A NOVA FILIAL DE JOÃO PESSOA (PB) 
É AMPLA, MODERNA E SEGURA! 

S
eguindo a proposta de cres-
cimento e expansão, a capital 
paraibana recebeu em maio, 
dia 1, mais uma unidade nossa, 
a nova filial de João Pessoa. 

Ampla, moderna e segura, a estrutu-
ra possui 1.880 metros quadrados 
de área construída e está localizada 
em um ponto estratégico, dentro do 
Condomínio CLIP – Complexo Logís-
tico e Industrial, na Rodovia BR-101, km 
101, no Distrito Industrial, em Conde, 
onde se encontram os maiores embar-
cadores do estado da Paraíba, a apenas 
30 quilômetros da capital João Pessoa, e 
isso é um fator preponderante. 

“Todos os novos investimentos em 
infraestrutura, tecnologia e pessoas nos 

garantem maior agilidade dos serviços 
prestados, contribuindo para o au-
mento da capacidade operacional e de 
performance sem perder a qualidade. 
Garantimos a velocidade durante todo o 
processo, mantendo elevada a satisfação 
dos nossos clientes”, explica Pedro Ma-
niscalco, diretor de operações. 

De acordo com o gerente regional 
Nordeste, Bruno Dornellas Maia, a 
nova filial fomenta expectativas positi-
vas para a região. A expansão garante 
inúmeras vantagens, desde oportuni-
dades de trabalho até o fortalecimento 
de parcerias com os clientes, que são 
inestimáveis. “A abertura da filial João 
Pessoa possibilita maior eficiência opera-
cional, agilidade nas entregas e qualidade 

no atendimento. Levamos para a região a 
excelência e uma experiência única para 
os nossos clientes”, reforça Bruno. 

João Pessoa é responsável por 32% 
do Produto Interno Bruto (PIB) da Para-
íba, segundo dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
com R$19,73 bilhões, em valores nomi-
nais. No setor varejista, de acordo com a 
Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) e o 
IBGE, o comércio na Paraíba registrou o 
segundo maior crescimento do país em 
2020. 

Com foco na solução, nos anteci-
pamos às necessidades dos clientes, 
propondo recursos cada vez mais efi-
cazes para o seu negócio! 

Bruno Dornellas

Gerente Regional



JAMEF NEWS | EDIÇÃO 74 JUL • AGO • SET | 202114 15

explica Paulo Nogueirão, diretor comercial 
e de marketing. 

“A nova unidade gera maior movimentação 
na economia, contribui para a geração de 
empregos e faz parte de um projeto muito 
bem elaborado, que foi estruturado com a 
dedicação de uma grande equipe. Contamos 
com a gestão de Vicente José Lenckulh, gerente 
responsável pela filial Joinville, que, com a 
sua experiência, contribui para mantermos o 
padrão de qualidade e eficiência de todos os 
processos e o engajamento do time”, conta 
Angela Cristina Schütz, gerente regional 
Sul, sobre os benefícios da expansão. 

Estamos expandindo 
e contribuindo com o 

desenvolvimento de todos 
e do nosso país! 

A NOSSA FILIAL 
ITAJAÍ (SC) ESTÁ 
DE CASA NOVA!

D
esde 15 de maio a nossa 
Unidade Itajaí, Santa 
Catarina, com 2 mil 
metros quadrados de área 
construída, está operando 

com total velocidade. A nova 
estrutura, moderna e tecnológica, 
está situada na Rodovia Antônio Heil, 
6250 – km 6 – Galpão B – Itaipava, 
dentro do Condomínio Empresarial 
SIDOM. O endereço escolhido está em 
uma das principais vias de acesso, a BR 
101, com fácil acessibilidade a outros 
estados, objetivando maior agilidade 
durante todo o processo operacional. 

Itajaí concentra a maior parte da 
cadeia de serviços portuários de Santa 
Catarina, com empresas de comércio 
exterior e logística. A cidade figura na 

lista dos municípios que têm orçamento 
bilionário e uma das maiores receitas 
per capita no país, R$ 1,5 bilhão, de 
acordo com levantamento realizado 
pelo Observatório de Informações 
Municipais (OIM). 

“A localização da nossa nova filial 
é estratégica, pois a região concentra 
grandes clientes da Empresa. Além de 
ser área portuária, está entre as três 
maiores do país que movimentam a 
economia. Com a ampliação, mantemos 
nosso compromisso de expansão, 
renovação e inovação, garantindo a 
qualidade nos processos operacionais e 
de relacionamento com nossos clientes”, 

Angela Cristina

Gerente Regional
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INAUGURAMOS MAIS UMA FILIAL 
NO PARANÁ, EM MARINGÁ! 

D
esde o dia 5 de junho, a 
nova filial de Maringá, 
localizada na rua Antônio 
Lourenço, 87, Conjunto 
João de Barro Porto Se-

guro II, Paraná, opera com excelência 
em um ponto estratégico economica-
mente, além do fácil acesso às principais 
rodovias do estado. 

A economia de Maringá destaca-se 
no setor comercial e na prestação de 
serviços. Entre vários segmentos, o mu-
nícipio desenvolve um importante cres-
cimento nas indústrias metalmecânica, 
de vestuário, turismo e agroindústria. 

A cidade é polo de uma região que 
possui mais de um milhão de habitan-
tes, e é considerada a maior geradora de 
empregos no interior do Paraná. Possui 
o maior shopping atacadista da Améri-
ca Latina, o Mercosul, concentrando a 
moda no sul do país. Tem-se destacado 
recentemente no mercado de softwa-
re, contando com um consolidado APL 
(Arranjo Produtivo Local) no setor. Além 
de sediar uma das mais importantes 
cooperativas agroindustriais brasileiras, 
a Cocamar. No estado, o município fica 
atrás somente de Curitiba. 

Nosso diretor comercial e de 
marketing, Paulo Nogueirão, ressalta 

a importância desse crescimento, que 
contribui inclusive para a evolução dos 
negócios, e que a expansão reflete posi-
tivamente na economia local: “Estamos 
em constante desenvolvimento para ga-
rantir sempre a geração de valor e pros-
peridade para os negócios. A Jamef de 
Maringá possui uma estrutura moderna 
e tecnológica e está atuando fortemente, 
com agilidade e segurança, para atender 
a toda a região. Com a nova filial estamos 
ainda mais próximos de nossos clientes, 
oferecendo qualidade e otimizando o seu 
dia a dia.” 

Paulo Nogueirão

Diretor comercial 

e de marketing

Seguimos em frente, oferecendo a 
melhor estrutura operacional e de 

atendimento para todo o país! 

https://www.youtube.com/watch?v=cEXMkLUBkZg
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TEMOS UMA NOVA FILIAL EM MACEIÓ

M
ais uma inauguração! 
Desta vez em Maceió, 
Alagoas. O novo en-
dereço, aberto em de-
zenove de julho, está 

localizado em um condomínio logístico 
dotado de excelente segurança com 
1400m² de galpão, na MS LOG, Rua 
Paulo Henrique Mendes, nº 188, Galpão 
H, Distrito Industrial Luiz Cavalcante, 
Bairro Tabuleiro dos Martins, Maceió, 
escolhido principalmente pelo fácil 
acesso de veículos de cargas e próximo 
a shoppings e outros grandes embarca-
dores do estado. 

A unidade faz parte do nosso plano 
de expansão que segue como uns dos 
principais objetivos de 2021. “Contamos 
com dezenas de unidades estrategica-
mente localizadas no Brasil, só esse ano 
fortalecemos nossa atuação no Nordes-
te, Centro-Oeste e iniciamos no Norte 
do País. Com investimentos em tecno-
logia, infraestrutura e pessoas, possibi-
litamos a alavancagem da performance 
e garantimos um ganho expressivo na 
produtividade operacional, com velo-
cidade durante todo o processo, man-
tendo a satisfação de todos os nossos 
clientes, que é nosso principal objetivo”, 

comemora Pedro Maniscalco, diretor de 
operações da Jamef.  

Para nós, a ampliação dos negó-
cios no estado é uma oportunidade de 
manter um atendimento cada vez mais 
personalizado aos nossos clientes e de 
preservar o padrão de qualidade que já 
garante em todo o território brasileiro.  

A nova unidade promete um au-
mento de até 100% na capacidade ope-
racional atual, com equipamentos de 
ponta que facilitam a carga e descarga, 
além de direcionar um atendimento de 
maior qualidade aos clientes de Alagoas.

Seguimos crescendo para oferecer 
aos nossos clientes a melhor solução 
de transporte de cargas fracionadas!

 

AINDA MAIS EFICIÊNCIA E MAIOR CAPACIDADE OPERACIONAL 

Pedro Maniscalco

Diretor de Operações
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NOVA FILIAL DE ARACAJU 

F
ortalecendo a presença no Nor-
deste, inauguramos a filial Ara-
caju, capital de Sergipe, no dia 5 
de julho. A nova unidade forta-
lece o nosso plano de expansão, 

que visa garantir um atendimento com 
maior agilidade para nossos clientes, 
aumentando a capacidade operacional.   

Localizada no Condomínio Cidade 
Comercial, na Avenida Etelvino Alves 
de Lima, 1294, galpão 15, Bairro Inácio 
Barbosa, a filial possui 1090 m² de área 
construída e está situada em um ponto 
estratégico da cidade, próximo dos 
maiores shoppings e centro comerciais 
da região. 

A nova filial de Aracaju possui uma 
estrutura ampla e moderna e está total-
mente preparada para atender todo o 
estado de Sergipe com inovação e quali-
dade. “Para nós, com a ampliação dessa 
unidade, aumentamos a nossa capaci-
dade de atuação e, consequentemente, 

fortalecemos a parceria com os clientes, 
possibilitando ainda, novos negócios. 
Sergipe é um estado com grandes po-
tenciais e vamos atender a região com 
ainda mais excelência e personalização, 
mantendo um padrão Jamef, reconheci-
do há 58 anos”, declara, Bruno Dornellas 
Maia, gerente regional do Nordeste. 

A economia de Aracaju é movi-
mentada pelas atividades de comércio, 
prestação de serviços, industriais e pelo 
turismo. Para 2022 a cidade conta com 
a previsão orçamentária de 2,5 bilhões 
de reais e está otimista com o reaqueci-
mento da economia e com projeções de 
crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB). 

Os novos avanços contribuem para 
a economia do país e para a necessi-
dade de rapidez durante os abasteci-
mentos, atendendo cada vez melhor as 
expectativas de nossos clientes.
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ELAS SEMPRE FIZERAM A DIFERENÇA 
AGORA, TAMBÉM DURANTE AS “VIAGENS” 

I
dealizado há quatro anos, o projeto 
“Mulheres na Transferência” en-
trou em operação no início deste ano, 
e já é possível perceber os resultados 
referentes a maior cuidado com a 

frota, com a comunicação e a compre-
ensão dos processos, além do alto nível 
de comprometimento. 

“Há muito tempo temos mulheres 
trabalhando na operação de coleta e en-
trega, e os resultados sempre foram muito 
satisfatórios”, lembra Juliano Alba, 
gerente de tráfego e manutenção de 
frota, idealizador do projeto, que é con-
duzido por Edvaldo Neto, encarregado 
da central de tráfego. 

Recentemente, aqui na Jamef, elas 
assumiram uma nova missão: o trajeto 
de transferência de cargas entre as filiais 
do país. “O projeto foi cuidadosamente 
discutido e desenhado por vários líderes 
das áreas de Gestão, Tráfego, Instrutores, 
Jurídico e RH”, explica Juliano. 

Para chegarmos a esse modelo e ga-
rantir todos os critérios éticos, incluindo 
a satisfação das profissionais, foram 
considerados vários fundamentos de 
segurança e respeito com ambos — mu-

lheres e homens — e, claro, nosso DNA, 
cuja marca é a diversidade. 

Iniciamos a seleção dessa equipe 
feminina de transferência na matriz em 
São Paulo com a ideia de expandir para 
as demais filiais, possibilitando novas 
contratações e, com isso, tornando 
nosso ambiente cada vez mais inclusivo. 

“A representatividade feminina nesse 
cenário vem aumentando, e é uma honra 
ter mulheres compondo nosso time de 
motoristas. Entre as vantagens de tê-las 
em nossa equipe, podemos enfatizar 
o aumento com o cuidado na direção, 
ainda mais zelo com os veículos, paciên-
cia, cautela e atenção nas estradas”, co-
menta Altair Arcebi, gerente nacional 
de operações. 

Edvaldo Neto

Encarregado 

da central de tráfego

Novo ânimo 

“Quando comecei minha carreira no 
transporte lá atrás, há mais de 21 anos, 
ouvia-se muito que caminhão era coisa de 
homem. Mas ainda bem que esse concei-
to mudou! As mulheres vêm assumindo 
muito espaço no mercado de trabalho, 
até então ocupado 100% por homens. De 
uns anos para cá, as mulheres ocupam 
também as boleias dos caminhões, com 
qualidade igual ou até superior aos ho-
mens”, enfatiza Alba. 

Outro ponto importante a ser des-
tacado é o fato de que, devido a ques-
tões financeiras e ou às condições do 
mercado, muitos profissionais aderiram 
à ‘profissão de motorista’ por opção, 
como uma garantia de emprego, e até 
para experimentar a função. 

Com a chegada das mulheres à 
atividade nota-se um novo ânimo pela 
profissão, que traz grandes resultados 
para as empresas. Em uma situação de 
tomada de decisão, elas costumam ser 
ainda mais atenciosas às normas esta-
belecidas pelas empresas. 

Além de uma grande aceitação, a 
condição reforça a importância da in-
clusão de todos, tornando o ambiente 
cada vez mais saudável, respeitoso e 
atrativo. 
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R
ecentemente conduzimos mais uma audi-
toria externa de liderança, dessa vez com 
uma novidade: no formato online, utilizan-
do ferramentas de comunicação e vídeo, 
que possibilitaram apresentar e evidenciar 

todos os processos auditados. 
“Sem dúvida, foi uma novidade para todos do 

nosso time; mas, adaptados ao ‘novo normal’ e es-
pecializados em quebrar paradigmas, conduzimos 
com maestria e superamos mais esta e, de forma sa-
tisfatória, encerramos a auditoria com os resultados 
positivos de performance e qualidade dos processos”, 
conta Alessandra Araújo dos Santos, analista da 
qualidade, organizadora do evento. 

A NOSSA AUDITORIA EXTERNA NBR 
ISO9001, FOI CONCLUÍDA COM ÊXITO 

Realizada na filial de Barueri e na 
matriz, em São Paulo, a auditoria nos 
estimula a elevar cada vez mais o nível 
dos serviços prestados, garantindo a 
qualidade. Passar por esse processo é 
estimulante, pois exige a atenção de 
todos, muita seriedade e comprometi-
mento. 

Atender às expectativas dos nossos 
clientes também requer uma parceria 
de muito profissionalismo, pois enten-
demos que progredir continuamente 
preserva o respeito e a confiabilidade de 
todos os processos internos. 

Com o Sistema de Gestão da Qua-
lidade Jamef, traçamos um caminho 

de melhorias contínuas, evoluindo e 
fortalecendo a relação entre nossos 
clientes, colaboradores e parceiros. 
Com o processo, mantemos, com 
êxito, a certificação da norma. Assim, 
demonstramos o nosso compromisso 
com os requisitos, que têm por objetivo 
maior a satisfação do cliente. 

O nosso time é composto por 
profissionais motivados, criativos 
e engajados com o propósito da 
empresa, características que nos 

conduzem para o sucesso! 
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O 
Dia do Motorista se 
aproxima. É comemo-
rado, oficialmente, no 
dia 25 de julho, e essa 
é uma celebração muito 

representativa para todos nós. Enfa-
tizamos nesse argumento do jogador 
Michael Jordan o valor de cada profis-
sional que compõe o nosso time de mo-
toristas, principalmente pela dedicação, 
união, esforços e adaptação a este novo 
cenário, nos permitindo manter o nível 
de qualidade dos serviços prestados e 
consequentemente, a satisfação dos 
clientes. 

Os nossos resultados positivos 
são a soma de esforços e comprome-
timento exercidos por todos, diaria-
mente. E assim tem sido com esses 
profissionais que transportam negó-
cios, futuro, empreendedorismo e os 
sonhos de cada um de nossos clientes, 
que têm o mesmo objetivo: uma en-
trega ágil, com segurança, responsa-
bilidade e alto padrão de excelência 
nos processos. 

PARADA OBRIGATÓRIA 
PARA COMEMORAR O  
DIA DO MOTORISTA 

O talento vence jogos, mas só o trabalho em 

equipe ganha campeonatos. 

MICHAEL JORDAN

Parabéns a todos os MOTORISTAS! Desejamos que todas as 
rotas traçadas os levem para o sucesso, sempre! 

Nosso Muito Obrigado! 

“Homenagear nosso time de motoristas é uma honra, pois entre cole-
tas, entregas, apoio, viagens, idas e vindas por quilômetros e quilômetros 
percorridos, estão centenas de pais de família, responsáveis, esposos ou 
esposas, filhos e trabalhadores que nos ajudam a movimentar a nação, 
contribuindo para a cadeia de abastecimento, bem como para a economia 
do país”, enfatiza Edson Vieira, instrutor líder. 

“Diariamente valorizamos o papel fundamental que todos os nossos 
profissionais exercem, e especialmente nesta data, 25 de julho, os nossos 
motoristas merecem todas as homenagens, pois escolheram as estradas 
como o caminho certo para fazer a diferença no dia a dia de todos. Com 
tantas conquistas, mesmo diante de um período desafiador como o que 
estamos enfrentando, só temos motivos para agradecer a eles por fazerem 
parte da nossa história e permitir que a Jamef seja referência no mercado 
há 58 anos”, celebra Pedro Maniscalco, diretor de operações.
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Instrutores e motoristas unidos 
em uma missão 

Para alcançar o objetivo traçado 
no projeto, foram realizadas viagens 
de acompanhamento para aprimorar 
técnicas, como: 

• Aproveitar melhor a inércia do 
veículo; 

• Trabalhar dentro da faixa de ro-
tação do motor; 

• Ter uma visão antecipada da 
marcha ao subir uma serra; 

• Manter uma distância segura 
entre os veículos; 

• Interação com a tecnologia em-
barcada. 

Com visão de coletividade e 
destaque na evolução técnica, 
o nosso time trabalha unido 
para obter resultados positi-

vos. Para essa pauta, queremos destacar 
a equipe de motoristas e instrutores, 
reconhecidos como Equipe de Alta 
Performance, engajados com o propó-
sito de melhorar as metas de consumo 
de combustível. 

Inicialmente esse grupo é composto 
por profissionais motoristas localizados 
na matriz, em São Paulo, e as filiais do 
Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas 
Gerais, e esse grupo deve aumentar, en-
volvendo outras filiais da empresa. 

A iniciativa tem o apoio de Edson 
Vieira, instrutor líder. “A proposta foi 
discutida e planejada de forma estratégi-
ca. Envolvemos os principais responsáveis 
e interessados sobre o tema, antes de ini-
ciarmos um plano tático factível. Envolve-
mos o grupo e iniciamos diálogos abertos 
sobre ideias e possibilidades e tratamos o 

A NOSSA EQUIPE É DE 
“ALTA PERFORMANCE” 

Se quer ir rápido vá sozinho. Se 

quer ir longe, vá em grupo.

PROVÉRBIO AFRICANO 

tema para a conscientização, e as ações 
pertinentes foram evoluindo”, comenta. 

A ideia surgiu em 2020. “No início 
os motoristas foram se adaptando, e a 
partir de janeiro deste ano os resultados 
já começaram a aparecer”, comemora. 

Somado a isso, toda a equipe se em-
penhou em buscar mais conhecimento 
em canais de vídeos especializados, com 
dicas técnicas de como utilizar e apro-
veitar melhor os recursos de que os ca-
minhões dispõem. 

“Eu sempre acompanho de perto, 
na cabine, durante os treinamentos, e 
oriento para uma melhor condução do 
caminhão”, conta o instrutor, sobre a 
prática das técnicas que permitem re-
sultados eficazes. Após várias viagens, 
os resultados positivos foram surgindo. 
Além de uma redução significativa de 
combustível, o custo com manutenção 
também foi reduzido, e consequente-
mente, melhoramos a disponibilidade e 
a produtividade da frota. 

“É importante destacar aqui que tive-
mos uma participação ativa de um time 
de primeira, que acreditaram no projeto 
desde o início e contribuem para o êxito 
dos resultados. Batizamos o grupo de 
Equipe de Alta Performance, que hoje re-
presenta 5% do quadro de motoristas de 
transferência, e esse número vai crescer 
ainda mais”, completa Edson. 

Tão importante quanto a redução 
de custos operacionais, para nós conta 
muito a evolução técnica de nossos co-
laboradores, além da satisfação de fazer 
do jeito certo e de serem reconhecidos 
como profissionais altamente qualifica-
dos, de Alta Performance. 

 

Sozinho ninguém chega a lugar 
nenhum, mas em equipe pode-se 

alcançar a alta performance. 
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A 
figura do pai sente amor, 
protege e aconselha. 
Ele pode ser reconheci-
do como um amigo, um 
exemplo, o espelho, e tem 

nas mãos a nobre missão de educar! 
Selecionamos aqui algumas opções 

para celebrar essa data tão importante 
e tornar esse dia ainda mais especial. 

O Dia dos Pais é um dia de felici-
dade e celebração, e de demonstrar 
de alguma forma sentimentos de 
carinho e gratidão àquele que de-
sempenha esse papel tão lindamen-
te. Com o aprendizado da convivência 
à distância, é possível transmitir afeto, 
amor e fraternidade priorizando a segu-
rança de todos. 

Portanto, nessa data, uma das me-
lhores opções é readaptar a celebração 

com cuidado e responsabilidade, e a 
tecnologia pode ser uma grande aliada 
nessa ocasião. 

Confira ideias de como fazer seu pai 
ainda mais feliz nessa data especial: 

Receitas especiais para os pais 

Pense em um almoço mais do que 
excepcional para celebrar o seu dia, es-
pecialmente para os que se encantam 
pelo paladar. Por meio da internet é 
possível pesquisar uma série de recei-
tas práticas e personalizadas. Para você 
que quer surpreendê-lo e se arriscar 
como“masterchef”, veja no link abaixo 
dicas bem legais de como preparar o 
almoço.

O DIA DOS PAIS 
SE APROXIMA! 
ACOMPANHE O ROTEIRO QUE PREPARAMOS PARA HOMENAGEÁ-LOS 

Delivery 

Além da opção de fazer o almoço, 
você também pode optar pelo delivery e 
usar a criatividade durante a escolha. Da 
culinária japonesa à italiana, são muitas 
opções disponíveis. E se o pai é mais tra-
dicional, pense em uma feijoada, que é 
considerada preferência nacional! 

Coletânea de boas lembranças 

Há presentes mais especiais do que 
aqueles que fazem um filme passar 
pela cabeça, trazendo boas lembranças 
e, por vezes, emocionando? Presentes 
com valor sentimental são sempre os 
melhores. Invista um tempo e pense 
nas possibilidades, separar aquelas boas 
memórias: playlists exclusivas com as 
músicas importantes para você e seu 
pai, fotos da infância e trajetórias, enfim, 
lembranças especiais que vocês possam 
recordar juntos. Use a criatividade e ela-
bore uma forma de compartilhá-la com 
seu pai. 

 
Salas de Escape online 

A tecnologia é uma grande alia-
da, especialmente quando se trata de 
novas experiências. Para os pais que 
gostam de games, pense em uma tarde 
de jogos! Uma ótima pedida é o Escape 
Hotel, um jogo de escape que traz uma 
experiência realista para os jogadores, 
que entram por 60 minutos em uma sala 
virtual para procurar pistas, desvendar 

mistérios e vencer o desafio proposto. 
Conheça no link: 

 

Momento em família 

Para aqueles pais que trabalham 
constantemente e precisam de uma 
oportunidade para desacelerar, ou até 
mesmo permitir um momento em famí-
lia, como um cinema em casa ou jogos 
de mesa, aproveite e inove o momento 
para resgatar o que mais gostam de 
fazer. 

Agradeça àquele que representa 
tão bem esse papel na sua vida, por 

todos os ensinamentos, cuidados 
e carinho! 

https://www.youtube.com/watch?v=VM4yFa6rrlY
https://escapehotel.com.br
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SAÍMOS NA FRENTE 
MAIS UMA VEZ! 

NOSSO PROJETO “MOTORISTA EMPREENDEDOR” GERA BOAS EXPECTA-
TIVAS PARA O NOSSO NEGÓCIO E PARA O MERCADO 

P
rojeto visa a melhor solução 
last mile, adequada às neces-
sidades de pequenas enco-
mendas no que diz respeito 
a agilidade, flexibilidade e 

rastreabilidade 
O “Motorista Empreendedor” nas-

ceu de uma necessidade apresentada 
pelo mercado eletrônico desde o ano 
de 2020, impactado pela pandemia, que 
transformou e acelerou de forma signi-
ficativa o e-commerce no Brasil. Com as 
mudanças no comportamento do con-
sumidor, esse setor ganhou força como 
um meio de consumo que proporciona 
segurança, facilidade e conforto. 

Dentro desse cenário, enxergamos a 
oportunidade de contribuir com o mer-
cado de trabalho, ofertando vagas para 
quem já é motorista e quer empreender 

transportando encomendas urgentes, 
de pequenos volumes, por meio de um 
veículo menor. 

Para que o projeto fosse viável, fir-
mamos parceria com uma locadora de 
veículos. Desse modo, os motoristas 
interessados conseguem cumprir as 
exigências do processo seletivo sem bu-
rocracia.

Nesse modelo de trabalho, todos 
saem ganhando, explica Altair Arcerbi, 
gerente nacional de operações. “O 
parceiro empreendedor ganha porque 
dispõe de um veículo em perfeitas con-
dições de uso, caracterizado e rastreado 
a um custo muito competitivo. Supera-
mos as expectativas dos nossos clientes, 
oferecendo um serviço de entrega ainda 
mais ágil, no menor tempo possível. E a 
Jamef tem maior flexibilidade e agilidade 

na operação, além de estabelecer uma parceria duradoura 
com os Motoristas Empreendedores”. 

Foi executado inicialmente na matriz, em São Paulo, e 
já temos expectativa positiva de expandir o projeto para 
outras regiões do Brasil. Para nós o modelo de trabalho 
é inovador, especialmente pela possibilidade de utilizar 
a frota de acordo com as características dos volumes do 
comércio eletrônico, além de ser uma alternativa atrativa 
de trabalho em uma área que está crescendo considera-
velmente, mesmo em um ano atípico como este. 

Há 58 anos atuamos no transporte atendendo todo 
o território nacional por meio dos modais rodoviário e 
aéreo. Atentos às tendências, projetamos soluções cada 
vez mais eficientes para o dia a dia dos nossos clientes.  

https://www.youtube.com/watch?v=9uWn36WBfjc


JAMEF NEWS | EDIÇÃO 74 JUL • AGO • SET | 202134 35

U
ma das partes fundamen-
tais da comunicação é ouvir 
o que não está sendo dito. 
Então, valorizando o diá-
logo, a transparência e a 

proximidade com os nossos motoristas, 
desenvolvemos um novo canal direto 
com esses profissionais para facilitar 
ainda mais as suas interações. O pro-
grama Que tal um papo virtual? é uma 
iniciativa da nossa Central de Tráfego 
e Transferência, conduzida pelo en-
carregado do setor, Edvaldo Neto, e 
a nossa psicóloga, Maristela Tribuzzi 
Inidarcis. 

A dinâmica consiste em bate-pa-
pos realizados com os motoristas de 
transferência, por videoconferência, 

nos quais são abordados diversos 
temas ligados à área. 

Iniciada em abril, as edições já foram 
realizadas em todas as unidades e deve-
mos mantê-las, pois têm sido um suces-
so. A participação desse time é bastante 
ativa e reforça com eles as suas oportu-
nidades de fala, com a possibilidade de 
contribuir com o dia a dia de todos. Ao 
final de cada conversa, uma ata é cria-
da, e os temas são compartilhados com 
os responsáveis, para tratarem de cada 
ponto levantado. 

QUE TAL UM PAPO VIRTUAL? 
FORTALECENDO A VOZ DAQUELES QUE CONTRIBUEM  COM A CONTÍNUA 
EVOLUÇÃO DA EMPRESA 

Que tal um papo virtual? 

Ouvindo a todos que conduzem o 
nosso negócio!

“Apesar de os motoristas terem seus 
encarregados nas pontas, eles necessitam 
de algum contato com a gestão corpora-
tiva. Idealizamos o projeto pensando em 
atender a essa necessidade, e especial-
mente para aproximá-los cada vez mais 
da central e acompanhá-los, dando todo 
o suporte para o que precisarem, aten-
dendo da melhor forma possível”, explica 
Edvaldo. 

“Aliamos a oportunidade à tecnolo-
gia para encurtar a distância e possibilitar 

uma visão 360º do que nossos motoristas 
precisam em cada uma de nossas filiais 
localizadas em diversas regiões do país. O 
propósito é ouvir, compreender, conver-
sar, direcionar e resolver. Ter comprome-
timento, agilidade e transparência com 
os nossos, pois isso faz parte da nossa 
cultura de valores”, completa Maristela, 
nossa psicóloga.  
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A
nualmente o Dia do 
Cliente é celebrado em 15 
de setembro para enfa-
tizar o valor das parcerias 
comerciais entre clientes e 

fornecedores. Aqui na Jamef desenvol-
vemos uma relação de confiança com 
nossos clientes que nos motiva diaria-
mente ao empenho e à dedicação. Mas, 
especialmente nesta edição, temos a 
alegria de enfatizar, com muito carinho, 
o quão importante eles são para nós, e 
aproveitamos o momento para agrade-
cê-los.

Temos uma base sólida composta 
de valores e princípios éticos que con-
duzem e fortalecem as nossas ações e 
relações interpessoais. Com isso ga-
rantimos o sucesso de todos os clientes, 
o que também influencia positivamente 
na nossa própria história. 

“Essa data nos dá a oportunidade de 
ressaltar a gratidão que temos por cada 
cliente e parceiro responsável pelo nosso 

sucesso. São 58 anos de dedicação total 
que nos tornaram referência no setor 
de transporte de cargas fracionadas. O 
cliente nos motiva a entregar o melhor, 
sempre. Estamos focados no seu negócio 
para oferecer, de forma consistente, as 
melhores soluções que facilitem seu dia 
a dia. Objetivamos atender às expecta-
tivas de acordo com as suas prioridades, 
e personalizar cada vez mais as relações 
de parceria e confiança”, assegura Paulo 
Nogueirão, diretor comercial e de 
marketing. 

Trabalhamos fortemente para man-
ter a sua satisfação e nos sentimos hon-
rados por atendê-lo, cuidando de cada 
encomenda sua e, consequentemente, 
do seu negócio! 

OS NOSSOS CLIENTES MERECEM 
SER HOMENAGEADOS DIARIAMENTE! 

PREZAMOS POR PARCERIAS SÉRIAS, SÓLIDAS E DURADOURAS 
COM BASE EM COMPROMISSO, CONFIANÇA E RESPEITO 

O nosso maior patrimônio é você: NOSSO 

CLIENTE! Obrigado a todos pela confiança! 
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O 
atual cenário mundial 
contribuiu muito para 
reflexões e ações que 
impulsionaram diver-
sas mudanças, inclusive 

comportamentais. 
Prioridades são estipuladas neste 

momento, e uma delas é repensar a 
forma de agir, além de como isso in-
fluencia no outro. Com o intuito de 
apoiar e contribuir com o nosso time de 
liderança que estimula transformações, 
incentivando uma cultura de valores, 
demos início ao programa Líder Men-
tor, para inspirá-los a exercitarem as-
sertivamente o seu melhor, sempre, em 

seus desafios diários e na condução de 
suas equipes. 

O programa envolve uma jornada 
completa, repleta de reflexões, exercí-
cios e trocas grandiosas de experiências. 
Em parceria com a Crescimentum, con-
sultoria referência em desenvolvimento 
de líderes, possibilitamos inúmeras al-
ternativas e metodologias eficazes para 
a prática do papel de líder inspirador. 

Para o primeiro programa, rea-
lizaremos quatro encontros, 100% 
on-line, com a participação de todos 
os gerentes corporativos, regionais e 
de filiais, além de líderes com reporte 
aos diretores. No total são 44 partici-
pantes, e a ideia é envolver os demais 
líderes da organização ao longo do ano. 

LIDERAR É INSPIRAR TODOS QUE 
ESTÃO À SUA VOLTA! 

Os encontros ocorrem por quinze-
nas, sendo os primeiros iniciados em 
junho, com previsão de conclusão em 
agosto. Os tratados são atuais e refle-
tem bem a nossa cultura e o que quere-
mos preservar.

“Quando olhamos para as expectati-
vas do nosso negócio e as oportunidades 
de evolução, fica claro que as lideranças 
têm um papel importante para o êxito do 
propósito, afinal, o alinhamento e o enga-
jamento interno são realizados por meio 
dessas pessoas. Esperamos que cada líder 
contribua com a disseminação do conhe-
cimento para todos os níveis da compa-
nhia, exercendo uma comunicação cada 

vez mais próxima e assertiva. Fortaleçam, 
no dia a dia, seus laços de confiança para 
o desenvolvimento de todos, com a práti-
ca de feedback e reconhecimento para os 
resultados”, comenta Fernando Borges, 
diretor de Gente & Gestão. 

A presença da diversidade humana 
tem grande poder na geração de ideias 
e inovação, além de promover a igualda-
de que queremos para todos os grupos. 

Aqui o nosso maior desafio é como 
criar ambiente e cuidados que façam 
sentido para cada pessoa, e a liderança 
é fundamental para que isso aconteça! 
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JAMEF NA MÍDIA  

https://pt.calameo.com/read/004640919774c6b7c6aaa
https://diariodocomercio.com.br/negocios/jamef-renovou-e-ampliou-toda-a-frota-em-2020/
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2021/06/29/cliente-quer-acompanhar-todo-o-processo-de-entrega.ghtml
https://setcesp.org.br/noticias/jamef-58-anos/
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