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Informativo

 A ELBA, sempre alinhada ao propósito de valorizar as parcerias com seus clientes e fornecedores investe constantemente em aperfeiçoamentos 

estruturais, técnico-operacionais, soluções inovadoras e na qualificação, saúde e segurança dos seus colaboradores, disponibilizando recursos materiais e 

humanos e agregando valor aos seus processos e negócios para expandir a qualidade dos serviços ofertados. Confira!

Desde 1960 o nosso negócio é movimentar o sucesso de nossos clientes.

A ELBA tem obtido 100% de conceito ótimo na pesquisa de satisfação 

do cliente referente a este contrato de prestação de serviços de içamento de cargas, 

cujas operações se realizam dentro de uma das unidades industriais da contratante. 

As atividades são enquadradas nas NR's 12-11 que estabelecem planejamento 

para os serviços que envolvam risco de acidentes de trabalho em máquinas e 

equipamentos, com foco em: proteção, capacitação, procedimentos e 

equipamentos adequados. 

Devido à complexidade inerente à maioria das operações de içamento de 

cargas, é imprescindivel realizar um planejamento prévio, elaborar o Plano de 

Rigging para avaliar todas as informações técnicas necessárias ao processo de 

patolamento e içamento e ter supervisão e anuência expressa de um profissional 

habilitado ou qualificado com especialização em Rigger.

Queremos manifestar os nossos agradecimentos ao cliente pela 

credibilidade e atenção dispensadas à nossa empresa e reiterar o nosso 

compromisso de atendê-lo dentro das suas necessidades e expectativas, na 

determinação de fazer sempre mais para a obtenção de resultados de qualidade 

superior para as nossas empresas. 

A seguir destacamos duas operações de içamento realizadas recen-

temente que exemplificam a complexidade desta atividade da qual a ELBA se 

orgulha de realizar.

Troca da Torre de Spray Cooller no Despoeiramento:   em junho o 

cliente programou uma parada para realizar manutenção em uma de suas 

unidades industriais em que atuamos.  Dentre algumas operações de apoio a 

esta demanda do cliente, a  ELBA realizou a operação de substituição da Torre de 

Spray Cooller no Despoeiramento da usina, tendo sido desenvolvida em quatro 

etapas: 

Contrato de içamento 

com guindastes Tadano

  Içamento de peça 

compactadora de bobinas: Devido 

ao raio de ação necessário, calculado 

em relação ao peso bruto da com-

pactadora (42.000 Kg) e princi-

palmente pelo seu comprimento total 

(18.000 mm), para realizar esta 

operação com a segurança máxima  

foi necessário mobilizar dois guin-

dastes, sendo um de 110 toneladas 

(ATF 110) e outro de 55 toneladas  

(GR 550), ambos da marca TADANO.     

O resultado foi uma taxa de utilização de ambos os equipamentos 

abaixo dos 85%. Dessa forma a segurança mais uma vez foi priorizada e essa 

operação de içamento foi realizada com qualidade assegurada.

1 - Içamento da torre antiga 

utilizando o  guindaste Tadano ATF 

110; 

2- Movimentação da torre antiga na 

posição horizontal utilizando dois 

guindastes Tadano, modelos ATF 110 

(110 toneladas) e o GR 550 (55 

toneladas). 

4- Içamento e montagem da torre nova
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EDITORIAL

INDICADORES DO P.Q.S.E. - PROGRAMA DE
PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA ELBA

ISC – Índice de Satisfação de Clientes

IDC – Índice de Disponibilidade Contratual

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES DE QUALIDADE

O ISC-Índice de Satisfação de Clientes Geral ELBA até  junho  registra  a 
média de 93,77% (conceito ótimo e bom, sendo 30,76% ótimo e 63,01% 
bom).

O  IDC-Indice de Disponibilidade Geral ELBA  registra  a média de 98,74% 
até junho/19.

Contudo a reforma da previdência não é remédio milagroso. 

Outras medidas como a reforma tributária são fundamentais para criar 

um cenário favorável aos investimento nacionais e estrangeiros e 

propiciar o crescimento do PIB que apresentou resultado negativo no 1º 

trimestre/19. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no 

país e serve para medir a evolução da economia. Na medida que o 

governo gera confiança pela seriedade e eficiência das diretrizes 

econômicas adotadas, reduz o risco de incerteza e aumenta o nível de 

segurança para os investidores aplicarem recursos financeiros em 

atividades produtivas e assim, a economia reaquece, gerando 

empregos, demanda e consumo. Esse é o caminho para a retomada do 

crescimento dos diversos segmentos importantes, como a indústria, 

construção civil e o comércio.

Independentemente de questões ideológicas, de alguns 

posicionamentos controversos do governo e, apesar da expectativa 

frustrada em relação a retomada de um crescimento econômico no 

começo de 2019, acreditamos que aos poucos o Brasil está sendo 

“passado a limpo” e nos trará oportunidades de satisfatórias realizações 

decorrentes do nosso trabalho e esforço empreendido. Juntos - 

sociedade civil, poder judiciário e os renovados poderes executivo e 

legislativo - estamos empenhados em dar um basta na corrupção 

desenfreada. A operação lava jato foi um novo marco na história 

brasileira, pondo fim ao projeto de poder que estava sendo praticado com 

o uso da máquina do estado visando vantagens ilícitas e benefícios 

pessoais que movimentou fortunas no país e dificultou o processo de 

investigação e a prisão dos criminosos que estavam nos mais altos 

Em meio a tantas medidas urgentes a serem adotadas para a 

retomada do crescimento da economia brasileira, sem dúvida a reforma 

da previdência é a primeira a ser resolvida para equilibrar o déficit nas 

contas públicas devido o endividamento dos governos anteriores. 

Segundo Ricardo Amorim (Valor Econômico), só neste ano vão faltar 

cerca de 450 bilhões de reais no INSS e na previdências da União, 

estados e municípios.

A população brasileira entendeu a urgência dessa reforma e foi 

às ruas defender sua aprovação e fazer pressão para o congresso reduzir 

as injustiças decorrentes das diferenças das regras de aposentadoria 

para o setor privado comparando-se aos funcionários públicos de 

carreira, políticos, militares e juízes, que também possuem benefícios 

diferenciados conforme categoria.

As novas regras de aposentadoria devem ser mais justas para 

reduzir os privilégios e gerar economia de mais de quatro trilhões de reais 

em vinte anos, permitindo que o Brasil tenha dinheiro para investir na 

infraestrutura, segurança, saúde e educação, inclusive para remunerar a 

população aposentada, merecedora do retorno de sua contribuição 

previdenciária ao logo dos anos trabalhados.

altos cargos do governo e de muitas renomadas empresas privadas do 
país, incluindo acionistas no comando. 

               ‘‘Todos juntos vamos, pra frente Brasil!’’

A diretoria

Para refletir:

 “A confiança é contagiante, a falta dela também”.(Michael 
O`Brien)  

“Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho certo de vencer 
é tentar mais uma vez”. (Thomas Edison)

“Pessoas de sucesso não nascem assim. Elas se tor-nam bem 
sucedidas estabelecendo o hábito de fazer coisas que pessoas sem su-
cesso não gostam de fazer”. ( Hal Elroad)
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MELHORIA CONTÍNUA

Atitudes que fazem a diferença: as boas ideias colocadas em prática!

 Estimulando as sugestões de melhoria, a ELBA evolui com os ganhos associados às mudanças positivas, pois incorpora mais segurança, qualidade e 

eficiência aos processos. A melhoria é resultado das ideias daqueles que pensam diferente, usam a criatividade e inovam. Confira!
 

Proposta de melhoria do empregado Sandro Luis de Paula Junior: 

Mudança no posicionamento do display de informações de pesagem na balança 

de 30m (do lado direito para o lado esquerdo), para facilitar a atuação dos Líderes 

de Descarga e Coordenadores, caso ocorra qualquer problema.

Proposta de melhoria do empregado Sandro Luis de Paula Junior: 

Colocação de um sistema de molas nas cancelas de acesso às balanças de 

pesagem. Caso o motorista não faça a parada, a mola fará com que a cancela fique 

flexível, impedindo a sua quebra

Proposta de melhoria do empregado Sandro Luis de Paula Junior: 

Colocação de monitores na sala dos Líderes, Coordenadores de Descarga e 

Balanceiros para atuação imediata junto à equipe, em casos de eventuais não 

conformidades visualizadas durante as operações.

Recuperação de caçambas de propriedade do cliente- Visando 

redução de custos por meio do aumento da vida útil das caçambas pertencentes 

ao cliente, a equipe de soldadores da Filial Contagem propôs fazer a recuperação 

daquelas que se encontram degradadas pelo uso, atividade esta que tem sido 

realizada com muito sucesso, atingindo o objetivo proposto. Parabéns à equipe 

pela demonstração de comprometimento em atender não só as necessidades, 

como as expectativas do cliente.

Abaixo a restauração de uma caçamba realizada pela equipe de 

soldadores da filial.

ANTES

                                                                

 

Estrutura 

amassada e

danificada 

 

      
Buracos

 

DEPOIS – Estrutura reformada e eliminação dos buracos.
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Programa de Capacitação Profissional ELBA

GESTÃO DE PESSOAS

O Programa de Capacitação Profissional ELBA foi criado em 2002 

como ferramenta indispensável para proporcionar à equipe sólidos 

conhecimentos técnicos, incluindo também aspectos de qualidade, segurança 

no trabalho e preservação do meio ambiente. Os instrutores são contratados pela 

ELBA e dedicados ao desenvolvimento dos treinamentos tanto teóricos quanto 

práticos.

Inicialmente criado para suprir a carência de qualificação profissional 

do mercado, esse Programa se tornou, ao longo dos anos, um diferencial 

competitivo da ELBA, pela capacidade de agregar valor ao negócio.

O foco é a formação de uma equipe de primeira linha por meio do 

desenvolvimento das competências para se obter profissionais capacitados e 

comprometidos com os corretos procedimentos operacionais e as normas da 

empresa e dos clientes ELBA.                    

O Programa cria a oportunidade de progressão de carreira baseada 

nos fatores desempenho, normas, capacidade individual e motivação para evo-

luir, ou seja, incentiva as promoções de cargos para os empregados mediante 

oportunidade de vagas na empresa, com base na meritocracia.

 Para a ELBA, manter sua equipe capacitada é uma das ações preven-

tivas para se garantir uma gestão eficaz, cujos objetivos são:  eliminar ou reduzir 

significativamente os incidentes e acidentes, manter os equipamentos em bom 

estado de conservação, oferecer aos empregados um ambiente de trabalho 

seguro, estimular a produtividade e melhorar continuamente os processos e as 

relações dentro da organização, alcançando os resultados desejados.

Confira os resultados!

Capacitação interna para processo de

promoção de cargo

Promoção ao cargo Coordenador de Descarga de Metálicos

A partir da esquerda: o Gestor de Operações Felipe Parussoli Cardoso, 

dando os parabéns aos empregados que concluíram os treinamentos de 

capacitação e foram promovidos ao cargo Coordenador de Descarga de 

Metálicos: Marcos Vinicius Ferreira de Souza, Ygor Marcelo Machado e 

Wanderluci da Silva Coelho.

Promoção ao cargo Chefe de Setor de Manutenção.

À esquerda, Ernane Ferreira Costa, contratado pela ELBA em 

28/3/2011 no cargo, supervisor de manutenção, recebendo do Gestor de 

Operações Felipe Cardoso, o certificado de promoção ao cargo Chefe de Setor de 

Manutenção. 

Capacitações operacionais diversas e para promoção 

aos cargos Motorista de Caminhão Roll On

 com Garra e Julieta e  Motorista de Cavalo Mecânico

Da esquerda para direita: Elbert Caetano Rocha (Capacitado para 

Operador de Escavadeira Hidráulica), Clésio Gomide Lima Junior (Capacitado para 

Motorista de Caminhão Roll on Roll Off e promovido para Motorista de Caminhão 

Roll On com Garra e Julieta), Efigênio Luiz Pinto de Oliveira (Capacitado para 

Motorista de Caminhão Garra e promovido para Motorista de Cavalo Mecânico), 

Marcos Vinicius de Oliveira Silva (Capacitado para Motorista de Caminhão Roll On 

Roll Off), Ilquias Ferreira Serafim (Capacitado para Auxiliar de Operações), Welbert 

Alves de Almeida Sabino (Capacitado para Controller de Medição e Monitoramento 

de Frota), O supervisor de Operações Elmar, responsável pela entrega dos 

certificados, Alexsandro de Souza Lima (Motorista de Caminhão Roll On Roll Off) e 

Matheus Junio de Oliveira (Capacitado para Controller de Medição e 

Monitoramento de Frota).
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Capacitação Interna para novos admitidos

À direita, Rodrigo Guimarães Caldeira recebendo certificado de 

capacitação e vencimento de experiência para o cargo Supervisor de Manutenção e 

ao seu lado, Jonathan Adolares Marques da Silva recebendo certificado de 

capacitação e vencimento de experiência para o cargo Encarregado de Serviços 

Administrativos.

No centro, o supervisor de manutenção Rodrigo Caldeira entregando os 

certificados para Tiago Gomes Brito, referente à  conclusão da capacitação 

durante o período de vencimento de experiência para o cargo Mecânico 

Especializado ( à sua esquerda) e para Vandilson Pina Nogueira, ex auxiliar de 

operações, referente à conclusão da capacitação para promoção ao  cargo 

Mecânico Lubrificador.

À esquerda, Alisson de Souza Lucena recebendo o certificado de 

capacitação e vencimento de experiência para o cargo Operador de Escavadeira 

Hidráulica, entregue pelo Supervisor de Operações, Elmar Leite.

Capacitação Interna para novos admitidos

Atrás: da esquerda para direita: José Roberto de Lima, capacitado para 

Operador E3, Jeanderson Felício Pizani capacitado para Operador /Estoquista, 

Miguel de Souza Moreira capacitado para Operador E2, Alcinei Pego dos Santos 

capacitado para Operador/Estoquista e Reginaldo da Silva Fraga capacitado para 

Estoquista/Pintor.

Frente: da Esquerda para direita: Evaldo César Coelho capacitado para 

Operador/Estoquista, Celso Zeferino de Aquino capacitado para 

Operador/Estoquista e Marcos de Souza capacitado para Operador de  Ponte 

Rolante/Estoquista.

Capacitação Interna 

Treinamento Prático:

 inspeção de pré- uso e uso de equipamento

Todos os operadores e motoristas da ELBA recebem treinamento 

prático com foco na qualidade da inspeção diária de pré- uso e uso do equipamento 

que deve ser realizada antes e durante a execução das atividades operacionais. O 

objetivo dessa inspeção é conferir a conformidade dos diversos componentes e 

acessórios dos equipamentos garantindo a sua funcionalidade e segurança. No 

caso de irregularidade em itens simples, o operador ou motorista deve abrir OSC 

(ordem de serviço corretivo) para a atuação da manutenção, porém tratando-se de 

irregularidade em qualquer um dos itens impeditivos é obrigatório paralisar a 

operação e acionar a chefia imediatamente para solucionar o problema.

Abaixo, operadores recebendo treinamento de inspeção de pré-uso e 

uso do equipamento, ministrados pelo Operador Instrutor Pleno, Luis Sergio de 

Castro. 

Treinamento prático realizado 

com o Operador de Guindaste de 

boleamento, Ivanildo Carlos da Silva 

sobre preenchimento de pré-uso em 

escavadeira de boleamento. 

Treinamento prático realizado 

com o Operador de Carregadeira de 

Pátio,  Wilson Gonçalves Viana.     
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Durante a divulgação do resultado do último PSD vigente na filial 

Contagem e premiação dos Destaques de Segurança, a equipe de liderança 

realizou uma dinâmica de grupo com o objetivo de conscientizar os empregados 

sobre a importância do trabalho em equipe com foco em segurança e obter 

crescente envolvimento e comprometimento com o PSD – Programa de Segurança 

e Desempenho ELBA.   

 Parabéns a equipe do administrativo pela iniciativa.

Dinâmica de grupo: estimulando o trabalho

 em equipe com foco em segurança

Empregados com destacado desempenho

Todos os meses os empregados da Filial Contagem estão sendo 

avaliados nos quesitos: avaliação do cliente, pontualidade e assiduidade, 

produtividade, tempo de saída (tempo que leva entre o check- list diário de pré-uso 

do equipamento e o início das atividades), segurança (pontuação no PSD), 

proatividade, organização e limpeza (Programa 5S). Essa avaliação visa manter a 

equipe estimulada para cumprir a Política da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente 

e Responsabilidade Social Elba, bem como para atender cada vez melhor nossos 

clientes.

O resultado gera o status do desempenho de cada empregado dentro da 

classificação: ótimo, bom, adequado e ruim.  Essa avaliação tem demonstrado 

eficácia pelo crescente envolvimento da equipe, pois todos os empregados estão 

obtendo classificação igual ou acima do conceito adequado e, a cada mês,  a 

quantidade de classificados como “BOM” e “ÓTIMO” vem aumentando. Os 

empregados que atingem o   conceito “ÓTIMO” são premiados. Parabéns a eles! 

Da esquerda para a direita: Marcos Vinicius, Motorista de Caminhão Roll 

On Roll Off,   Natalia Cristina, Técnica em Segurança do Trabalho, José  Geraldo e 

Leandro Rodrigo, operadores de escavadeira hidráulica recebendo o prêmio de 

destacado desempenho no mês de junho.

PSD - Programa de Segurança e Desempenho ELBA

Há 11 anos o PSD vem se solidificando como valiosa ferramenta de 

gestão de pessoas utilizada para estimular a prevenção de incidentes/acidentes, 

identificar e inibir os atos abaixo do padrão e implantar ações visando melhorias e 

evolução no desempenho e resultado da ELBA, eliminando-se riscos que possam 

afetar a saúde, segurança e produtividade das pessoas.  

As pontuações obtidas pelos empregados são conquistadas pelos 

registros que fazem de Recusa de Trabalho em Situação de Risco, Desvio/Hipótese 

de Acidente e Proposta de Melhoria, devidamente aprovados pela gerência, desde 

que não tenham ocorrência de atos abaixo do padrão, o que leva à perda de pontos.

 A cada 3 meses as gerências das filiais ELBA realizam a análise do 

fechamento do PSD no sistema informatizado onde as ocorrências são lançadas. 

Os relatórios indicam o desempenho individual dos empregados (aqueles que  

melhoraram ou pioraram o desempenho, bem como os reincidentes em perda de 

pontuação).

Os empregados que atingem as metas são eleitos DESTAQUES EM 

SEGURANÇA e premiados conforme critérios estabelecidos; aqueles que têm 

baixo desempenho participam de reuniões de conscientização coordenadas pelas 

gerências. O objetivo é reforçar para a equipe o valor das regras e dos objetivos da 

ELBA em relação à segurança e qualidade de vida no trabalho.

A cultura do Comportamento Seguro cumpre o seu propósito à 

medida que agrega valor para a empresa, os empregados, seus familiares e a 

comunidade, preservando a integridade física e a saúde das pessoas.

Parabéns aos Destaques por se diferenciarem pelo comprometimento 

com a SEGURANÇA em busca do ZERO ACIDENTE!

A SEGURANÇA é um valor

para quem trabalha com responsabilidade

Destaques de Segurança e Desempenho:

Eles são exemplo!

Gestor de Operações Felipe Parussoli entregando os certificados de 

Destaque de Segurança para os funcionários Ygor Marcelo Machado, Jorge Felipe 

Dias de Carvalho e Sandro Luis de Paula Junior.
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SAÚDE

ELBA & PROMED

Quem tem Promed tem

convênio farmácia na Droga Raia!
A PROMED, parceira da ELBA em assistência médica, beneficia os 

seus conveniados com desconto exclusivo para qualquer unidade das farmácias 

Drogra Raia. São 125 lojas em Minas Gerais e mais de 1.900 lojas espalhadas em 

todo o Brasil. Desconto de 20% em medicamentos de marca tarjados e 40% em 

medicametos genéricos tarjados (*Os descontos poderão ser alterados sem 

comunicação prévia).   

Como receber o desconto nas compras?
Basta informar o número da sua carteirinha Promed ou CPF no caixa 

ou no momento de solicitar os produtos aos atendentes.

Abrangência:
Convênio válido em todo o território brasileiro nas lojas físicas das 

farmácias Droga Raia e Drogasil.

Para saber mais acesse: http://www.promedmg.com.br/droga-raia/

O funcionário Ygor Marcelo Machado, Destaque De Segurança pela 

terceira vez consecutiva, foi homenageado pela Elba com um jantar oferecido para 

ele e sua familia.

Da esquerda para a direita Wellington Fabiano, Motorista de Caminhão 

Roll On com Implementos, Clésio Gomide, Motorista De Caminhão Roll On com 

Garra e Julieta e Leandro Rodrigo operador de escavadeira hidráulica recebendo 

prêmio de destaque no PSD 21. À direita a técnica de segurança do trabalho Natália 

Cristina fazendo a entrega dos certificados. 

À esquerda, Paulo Eni da Luz, 

Aux. Administrativo - Destaque do PSD 34 e 

35 e Adair Bento Salgado Junior, Aux. 

Técnico de Inspeção de Materiais – Des-

taque do PSD 35

Da esquerda para direita: Claudinei Avelino da Cruz, Operador de Ponte 

Rolante/Estoquista; Ronaldo Teodoro de Araujo, Operador C4/Estoquista 

(aprendiz); Leandro Gomes Rodrigues, Operador/Estoquista e Paulo Eni da Luz, 

Aux. Administrativo.

CIPA GESTÃO 2019 / 2020
A equipe da ELBA que integra a nova Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes composta por representantes do empregador e dos empregados 

gestão 2019/2020 realizou treinamento de 20 horas para adquirir conhecimento da 

NR05 e atuar fazendo cumprir seus requisitos legais na prevenção de acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho, preservando a vida e saúde dos trabalhadores. 

Desejamos a esta equipe uma gestão de sucesso marcada por excelentes 

resultados na prevenção de incidentes e acidentes.

Campanha de Segurança Elba

As lideranças de uma das filiais ELBA que atua dentro da usina do 

cliente iniciou Campanha de Segurança integrando empregados próprios, da 

contratante e de terceiros envolvidos nas operações internas nesta unidade 

industrial, com o objetivo de estimular a reflexão diária sobre o slogan: OS 3 

PASSOS PARA A SEGURANÇA: 1ª SEGURANÇA,  2º QUALIDADE E 3º 

QUANTIDADE. 

  As lideranças da ELBA, além de divulgar o tema em DISS-Diálogo de 

Integração, Saúde e Segurança, conscientizando os empregados sobre o slogan,  

confeccionou e distribuiu vários banner's que foram afixados em locais 

estratégicos, de forma a manter o alerta constante sobre o comportamento seguro 

para a obtenção da meta zero acidente.
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MantiqueiraMantiqueira
RECAUCHUTADORA

AV.31 DE MARÇO, 1731
CEP: 36302-016 - SÃO JOÃO DEL REI - MG

www.mantiqueirarecauchutadora.com.br
Tel.: (32) 3371-7800

www.ypirangafiltros.com.br
Tel.: (31)3429-2050

AV.PORTUGAL, 4262
31710 - 400 - BELO HORIZONTE, MG

(31) 3462-9700

INDUSTRIA MECÂNICA

Usinagem, Fabricação de Peças e 

Recuperação em Geral

Av. Marcelo Diniz Xavier, 350 - Califórnia - Belo Horizonte - MG

Cep: 30855-075 Telefax: (31) 3393-2266

E-mail: gerente@duartec.com.br - Site: www.duartec.com.br

Informativo Elba - Nº 63 - AGOSTO - 2019

Matriz - elba@elba.com.br - Tel: 55 (31) 3555-2600 - Rua Lecy Gomes Barbosa, 110, Galpão 01, Sala 01 e 02

Bairro Distrito Industrial do Vale do Jatobá - Belo Horizonte/M.G. - CEP - 30.664-004

www.elba.com.br

Case-FiatAllis-HW/Dresser-Hyundai –JCB

Michigan-New Holland- Randon-SEM-Volvo

Peças: Clark –

 

Hyster- Yale

(31) 3479-7300 - BH/MG

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A ELBA adota a conduta de aliar a gestão do negócio à qualidade do relacionamento que estabelece com
os seus diversos públicos, implementando ações que visam a promoção da inclusão e o desenvolvimento

sócio - ambiental, gerando valor para a sociedade e as partes interessadas. 

Boas atitudes melhoram o mundo!

USE A CABEÇA E FAÇA O CERTO PARA O MEIO AMBIENTE!

Para cumprir um dos objetivo da POLÍTICA DA QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL ELBA, semanalmente a empresa divulga mensagens sobre meio ambiente, 

ética e textos motivacionais para todos os empregados com acesso a computador. Confira!

A ÉTICA NO TRABALHO

        A ética orienta não apenas o teor das decisões (o 

que devo fazer) como também o processo para a 

decisão (como devo fazer).

         A adoção de princípios éticos e comportamentais 

reflete o tipo de organização da qual fazemos parte e o 

tipo de pessoa que somos. Para que seja ético no 

trabalho é preciso antes de tudo ser honesto em 

qualquer situação, nunca fazer algo que não possa 

assumir em público. Boa reflexão!


