


BRASPRESS News - 3

SÉRIE PARCERIAS .....................30

RESPONSABILIDADE SOCIAL ...33

NEWSPRESS ..............................36

OPINIÃO GIUSEPPE LUMARE JR ........40

OPINIÃO ANÍRIO NETO ..................50

PERFIL .......................................52

OPINIÃO DR. GUSTAVO BRASIL.........54

NOSSA GENTE...........................80

RH EM FOCO .............................84

CARTAS .....................................92

SEÇÃO

Nova comunicação visual................10
Entrevista Thiers Fattori Costa ......................06

Terminal de Belo Horizonte (BH)...................14

Homenagem ..................................................18

Evento em Birigui .........................................38

Feira de calçados...........................................42

Projeto ECO-Braspress...................................46

New Age ........................................................56

Regional ........................................................64

Meio ambiente ..............................................72

Fórum Barueri................................................75

Semana da logística .....................................78

BRASPRESS News
é uma publicação trimestral
do Grupo H&P

BR EDITORA
Urubatan Helou
(Diretor-Presidente)

News

Sumário

Tiragem
70.000 exemplares

Circulação
Em todo o Território Nacional

Os artigos assinados
são de responsabilidade
dos respectivos autores

Conselho Editorial
Denise de Paiva (Presidenta),
Dr. Gustavo Brasil,
Isabela de Andrade,
Juliana Petri, Samira Soares
Moreira, Tayguara Helou e
Urubatan Helou Junior

Jornalista Responsável
Denise de Paiva
(MTB 14.156)

Diagramação
Castro - Escritório de Design

Colaboradoras
Jéssica Rodrigues de Almeida
Valdir dos Santos

Home page:
www.braspress.com.br

Rua Cel. Marques Ribeiro, 225
Vila Guilherme
CEP 02068-050 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3429-3333

BR Editora – Grupo H&P
Samira Soares Moreira
Gerente Comercial
Telefones:
(11) 3429-3263 / 8520-1414
samira.breditora@braspress.com.br

Revisão
Frederico Helou Doca de Andrade

Fotos
Departamento de
Marketing Braspress



BRASPRESS News - 5

Patrocinamos dois importantes eventos: o 9º
Projeto Comprador de Birigui, organizado pelo
SINBI — Sindicato das Indústrias do Calçado e
Vestuário de Birigui — e o Fórum de Barueri pro-
movido pelo LIDE — Grupo de Líderes Em-
presariais — prestigiando o público presente.

Também marcamos presença na segunda ver-
são da Moda Calçados Uberlândia — Feira & Ne-
gócios 2012, quando tivemos a oportunidade de
participar da solenidade de abertura, ao lado das
autoridades locais, no dia 30 de janeiro passado.

Participamos, também, ao lado da Diretoria
da Organização, de uma importante capacitação
proporcionada a cerca de 350 colaboradores, em
Bragança Paulista, sobre o nosso novo projeto de
TI (Tecnologia da Informação), denominado New
Age, que implantará o Oracle Enterprise Business
Suite, o maior e mais moderno ERP (sistema cor-
porativo do mundo), iniciado em 1º de janeiro
deste ano.

O projeto prevê, também, o redesenvolvimen-
to e remodelação do Datapress I, sistema que aten-
derá as áreas Operacional, Administrativa e
Financeira, totalmente integrado ao EBS.

Os investimentos no New Age estão em R$
43 milhões, mas entendemos que, até a finali-
zação, prevista para 2014, com a implantação
do Datapress II em Oracle Java, essa cifra deve-
rá aumentar.

Na ocasião, tivemos a oportunidade de expor
a história de nosso avanço tecnológico e o por-
quê de termos adotado o desafio da inovação;
detalhes que você poderá ler mais adiante.

Recebemos, em nosso Terminal do Rio de Ja-
neiro, onde está instalado o maior SORTER — Sis-
tema Automatizado de Encomendas da América
Latina — um grupo de jovens empresários da
COMJOVEM — Comissão de Jovens Empresários e
Executivos do TRC de São Paulo e do Rio de
Janeiro. Também tivemos a oportunidade de par-
ticipar de um evento da COMJOVEM São Paulo,
ao lado de outros importantes empresários do
setor, que você vai acompanhar nesta edição.

Outras importantes reportagens estão inseri-
das nesta edição. Dentre elas, destacamos: nosso
projeto-piloto de caminhão a gás, a caminho da
Sustentabilidade Ambiental, ao lado das melho-
rias alcançadas na frota, com o final do 2º Ciclo
do Projeto ECO-BRASPRESS, e a importância da
destinação correta do lixo eletrônico; nosso
Gerente Regional do Ceará e Piauí, Márcio A. Ri-
beiro, colaborador há 11 anos nesta Organi-
zação; Nossa Gente e nossa parceria firmada com
o SEST/SENAT — Serviço Social do Transporte e
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
— entre outras.

Boa leitura!

Urubatan Helou,
Diretor-Presidente do Grupo H&P

Urubatan Helou,
Diretor-Presidente do Grupo H&P
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Editorial

C
omeçamos 2012 com boas notícias:
implantamos uma inovadora comuni-
cação visual em alguns caminhões de
nossa frota, bem como inauguramos
as obras de ampliação de nosso hub

em Contagem, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, e comemoramos a instalação das pla-
cas da Avenida César Augusto Faria Simões, em
homenagem ao companheiro César, nosso cola-
borador durante 30 anos.

Soma-se a isso o fato de termos expectativas
positivas em relação a este ano, pois esperamos
crescer organicamente com o crescimento natu-
ral do PIB brasileiro, ainda mais que o Brasil já é
a 6ª economia do mundo. E, dentro de 20 anos,
com certeza será a 4ª economia mundial.

Acreditamos que países emergentes como o
Brasil, doravante, terão a mesma importância
econômica que as grandes potências tradicionais.
E, nesse contexto em que viceja essa nova reali-
dade ao povo brasileiro, a Braspress tem papel
fundamental na contribuição e consolidação
desse processo no País.

Aproveitamos esta edição para homenagear
um dos mais importantes líderes do TRC, Thiers
Fattori Costa, atual presidente de honra da CNT
— Confederação Nacional do Transporte —
empresário inteligente e com muita visão e em
quem me inspirei, por diversas vezes, para con-
duzir meus negócios, nos últimos 40 anos.

Após 35 anos com a mesma comunicação
visual na nossa frota de caminhões, a Braspress,
mais uma vez, inova em seus procedimentos, ao
estampar na frota fotos das principais imagens da
Companhia, além de sua tradicional logomarca.

Assim, procuramos mostrar aos nossos clien-
tes e ao mercado, em geral, a pujança da
Braspress, principalmente para aqueles que não
conhecem como é o funcionamento de uma
Organização de Transportes e Distribuição.

Já nosso hub de Contagem, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, também rece-
beu investimentos, com obras de ampliação, mos-

trando que continuamos fazendo a nossa lição
de casa, ao investir cada centavo que ganhamos
na própria Organização.

E, para concretizar a justa homenagem que
prestamos ao nosso saudoso companheiro
César, Diretor Regional da Organização, faleci-
do em setembro de 2010, foram afixadas as
placas da Avenida César Augusto Faria Simões.

A homenagem baseia-se em lei sancionada
pela prefeita de Contagem, Marília Campos, após
a apresentação de um projeto dos vereadores
Irineu Inácio da Silva e Avair Salvador, em reco-
nhecimento ao trabalho que César Simões pres-
tou à Braspress e ao TRC— Transporte Rodoviário
de Cargas.

O companheiro César teve papel fundamental
na escolha do terreno e foi um grande incentiva-
dor da construção de nosso hub nesse local, o que
acabou contribuindo para o erguimento do maior
polo logístico de Minas Gerais nessa região.

Outra homenagem é prestada a todas as mu-
lheres, pelo Dia Internacional da Mulher, come-
morado tradicionalmente no dia 8 de março.
Entrevistamos 30 mulheres da Organização que
ocupam diversas funções outrora tidas como
profissões masculinas, como ajudantes, confe-
rentes, motoristas, encarregadas e supervisoras
operacionais, bem como gerentes.

Quando o assunto é Responsabilidade Social,
destacamos diversas iniciativas que adotamos,
recentemente, como a doação de 40 cestas básicas
ao Instituto de Ação Social, de Fortaleza (CE);
outras 82 cestas básicas para os Abrigos “Edel
Quinn” e “Roberto Borghi” e Creche da Asso-
ciação dos Moradores e Amigos de Vila Guilherme;
e mais 53 cestas básicas para o Hospital do Fogo
Selvagem, juntamente com o transporte solidário
de doações para essa instituição de Uberaba (MG).
Também realizamos o transporte solidário de 54
cadeiras de roda de São Paulo para Brasília, fize-
mos o transporte solidário de 100 sacolinhas de
Natal de São Paulo para São José do Rio Pardo,
além de outras iniciativas semelhantes, menciona-
das na reportagem sobre o assunto.
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1988) o contexto era outro e nos faltou experiência,
por isso defendíamos essa tese.

BRASPRESS NEWS – E o presidente Figueiredo
ficou amigo do setor?

Thiers Fattori Costa – A NTC concedeu-lhe a
Medalha do Mérito do Rodoviário, que ele veio rece-
ber em São Paulo, quando o presidente já era o
Sebastião Ribeiro.

BRASPRESS NEWS – Como foi a conquista da
CNTT (atual CNT) pelo senhor?

Thiers Fattori Costa – A CNT, naquela época, era
a entidademais ativa, porque tinha o suporte dos sin-
dicatos das principais cidades do país e das federa-
ções estaduais, que eram muito fortes. Nós fazíamos
congressos a cada quatro meses para debater nossos
problemas. Nós tínhamos muito gás, diversas lutas a
vencer e precisávamos de uma entidade que agregas-
se todo o setor. Mas, a Confederação Nacional dos
Transportes Terrestres (CNTT) ocupava apenas uma
sala em Brasília, com um presidente (Hermínio
Mendes Cavalheiro) e um chefe de gabinete, que era
o filho dele. Ao procurá-lo, ouvimos: “Ih, não me
arranjem trabalho”.

BRASPRESSNEWS – E então, como resolveram a
questão?

Thiers Fattori Costa – Nós nos propusemos a
apresentar alguns projetos para serem tocados pela
CNTT e eles nos deram total apoio, pois conheciam as
pessoas certas. Quando houve eleição, nos candida-
tamos e fomos eleitos por unanimidade. Na época,
estava em discussão a nova Constituição e o nosso
maior empenho era desvincular os serviços sociais do
transporte, que eram de domínio da indústria.
Levamos o projeto para o relator da Constituinte,
deputado Bernardo Cabral, que eu conhecia dos tem-
pos em que era funcionário da Varig, e ele encampou
nossa causa. Procuramos, também, o senador Albano
Franco, na época presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e ele, embora não apoias-
se a ideia, nada fez para impedir. No dia da votação, os
empresários, presidentes de sindicatos e de federa-
ções procuraram os deputados de seus Estados ou
regiões e pediram que votassem a favor da nossa pro-
posta, e a vitória foi muito comemorada. Com a regu-
lamentação, foi criado o SEST-SENAT.

BRASPRESS NEWS – Como a Confederação pas-
sou a abranger os demais modais de transporte?

Thiers Fattori Costa – Ah, não foi fácil. Tivemos
inúmeras reuniões com as confederações do transpor-
te marítimo, aéreo e ferroviário para mostrar a eles
que, juntos, teríamos mais força, que o futuro seria a
intermodalidade. O setor ferroviário, por exemplo, era

estatal e ofereceu muita resistência. Mas, consegui-
mos, e o“T”, de terrestre, desapareceu. Mudamos, tam-
bém, o estatuto, para oferecer igualdade de condições
e implantamos o rodízio da presidência por modal.

BRASPRESS NEWS – Mas, isso não funciona
mais, não é?

Thiers Fattori Costa – O fato é que ninguém quer
que o Clésio (Andrade, presidente desde 1994) saia. O
Clésio é um grande comandante, tem experiência e
faz tudo bem feito. Agora, ele é, também, senador, e o
setor está muito bem representado.

BRASPRESS NEWS – E o seu cargo é elegível ou
feito por nomeação?

Thiers Fattori Costa – Fui nomeado presidente
de Honra pelo Clésio; ajudo nas reuniões e eventos,
dou meus palpites e costumo ser ouvido com minha
experiência. É um cargo sem remuneração.

BRASPRESS NEWS – A NTC&Logística perdeu
importância com o avanço da CNT?

Thiers Fattori Costa – A CNT é o órgão máximo
dos transportes e defende os interesses do setor nos
fóruns público e privado, e desenvolve um bom tra-
balho na formação profissional do setor e em inúme-
ros outros projetos que atendem a todos os modais.
Não acho que a NTC tenha perdido importância, mas
tende a se fundir com a ABTC, criada no âmbito da
CNT para representar o transporte rodoviário de car-
gas da região Nordeste. Eu acredito na fusão porque
não se justificamais a existência de duas entidades de
âmbito nacional. O presidente da NTC&Logística,
Flávio Benatti, é o vice-presidente de Cargas da CNT.

BRASPRESS NEWS – Mas, é a ABTC que recebe
os recursos da CNT, não é?

Thiers Fattori Costa – Não, é repartido.

Nós nos propusemos a apresentar
alguns projetos para serem tocados
pela CNTT e eles nos deram total
apoio, pois conheciam as pessoas
certas. Quando houve eleição,
nos candidatamos e fomos
eleitos por unanimidade.

“

“
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ENTREVISTA

C om trinta anos de experiência no comando das
principais entidades empresariais do transpor-
te, o presidente de honra da Confederação

Nacional do Transporte (CNT), Thiers Fattori Costa, é
um dosmaiores e mais influentes líderes da classe em
atividade. Com 79 anos de idade, viaja todas as quar-
tas-feiras de São Paulo a Brasília, sede da CNT e, nos
demais dias da semana, despacha no escritório do
filho no Brooklin, em São Paulo. Nos últimos qua-
tro meses, recupera-se de uma fratura no fêmur. É
essa rotina desse líder empresarial que a revista

BRASPRESS News homenageia, com esta entrevista
em que ele relembra os trinta anos de atividade na
vida associativa.

BRASPRESS NEWS – Como e por que o senhor
decidiu se candidatar à presidência da NTC?

Thiers Fattori Costa – Em 1982, me candidatei
porque as empresas de transporte rodoviário de car-
gas enfrentavam a ameaça do capital estrangeiro nas
atividades do setor. Naquela época, a australiana TNT
chegou para conquistar tradicionais clientes das nos-
sas transportadoras. As filiais das multinacionais rece-
biam ordem das matrizes para transferir o serviço
para a TNT, de quem já eram clientes no exterior.

BRASPRESS NEWS – Como o senhor conseguiu
convencer o presidente da república e sete ministros
a virem à sua posse?

Thiers Fattori Costa – A ideia não foi minha. Eu
pensava em convidar o Aureliano Chaves, vice-presi-
dente da república, mas o Sebastião (Ubson Ribeiro),
presidente do SETCESP (o sindicato do setor, em São
Paulo) me perguntou: por que não o presidente
Figueiredo? Então, eu procurei o general chefe do
gabinete militar, que conhecia desde quando eu era
assistente do presidente da Varig. Fizemos o convite,
o presidente aceitou e trouxe sete ministros com ele.
Era a primeira vez que fazíamos a posse no Centro de
Convenções do Anhembi, que ficou lotado. Falou-se,
na época, em mais de três mil pessoas.

BRASPRESS NEWS – E a repercussão, foi boa?
Thiers Fattori Costa – Sim, a imprensa toda regis-

trou. A NTC era muito conhecida no Brasil inteiro e
reconhecida pela representatividade de um setor
muito relevante.

BRASPRESS NEWS – E as relações com o gover-
no, melhoraram?

Thiers Fattori Costa – Ah, as portas se abriram,
passamos a ter acesso a vários ministros, como o dos
Transportes, Cloraldino Severo, aos órgãos de trânsito
e ao Congresso. Conseguimos muitas vitórias, mas a
principal foi a aprovação da lei que limitava a partici-
pação do capital estrangeiro, que inibiu o interesse de
novas multinacionais pelo nosso setor.

BRASPRESS NEWS – Mas essa lei foi revogada?
Thiers Fattori Costa – Sim, (pela Constituição, de

THIERS FATTORI COSTA:
o incansável líder dos transportes

Thiers Fattori Costa
em evento em Brasília

Jú
lio

Fe
rn

an
de

s

*Valdir dos Santos
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ENTREVISTA

BRASPRESS NEWS – Como o senhor vê a evolu-
ção da atividade de transporte nos últimos 30 anos?

Thiers Fattori Costa – As empresas cresceram
muito, ficaram mais organizadas, empregam mais
tecnologia e continuam terceirizando parte do servi-
ço para os autônomos, numa convivência pacífica
que não tem por que mudar.

BRASPRESS NEWS – Por que algumas empresas
crescemmais que as outras? É porque há fusões entre
as grandes e o capital estrangeiro ainda assusta?

Thiers Fattori Costa – Sobre as que crescem
muito, você pode perguntar pro Urubatan (Helou,
sócio principal da Braspress, uma das maiores do
país). As fusões e aquisições, assim como a concen-
tração ou a internacionalização de capital, aconte-
cem em todas as atividades econômicas. Para
sobreviver, a questão básica é aguentar a concor-
rência excessiva, muitas vezes selvagem, que
levam algumas a operarem abaixo do custo e, por
isso, não resistem. As que têm grande apetite vão
em frente.

BRASPRESS NEWS – Seus filhos não o seguiram
na atividade de transporte?

Thiers Fattori Costa – Tenho duas filhas e um
filho. Uma é casada com dono de restaurantes e o
ajuda na administração; meu filho trabalha com equi-
pamentos de segurança para automóveis e me cede
uma sala; e a outra trabalha comMarketing. Acho que
eles estão bem assim, a atividade de transporte des-
gasta muito.

BRASPRESS NEWS – Fale um pouco de sua vida
profissional.

Thiers Fattori Costa – Em 1947, aos 14 anos de
idade, comecei a trabalhar numa estação de rádio de
uma companhia aérea chamada Aerovias Brasil. A
estação coordenava as comunicações da empresa
entre aeroportos, lojas e serviços de reserva. Nessa
empresa, fui despachante de voo, me formei em con-
tabilidade, montei a filial de Brasília antes da inaugura-
ção da capital federal e fui o primeiro gerente. Depois,
fui gerente de outras filiais também. A Aerovias com-
prou a Real, que foi encampada pela Varig. Fiquei 14
anos na empresa e cheguei ao cargo de assistente do
presidente Hélio Schmidt, quando vi a oportunidade
de fazer o transporte rodoviário das cargas aéreas.
Com meus amigos de escola, Moacyr Ferro e
Genivaldo Pereira Dias, criamos a Transdroga, especia-
lizada no transporte de medicamentos, e trouxemos a
Transfarma, do Jésu Inácio de Araújo, e fundimos as
empresas no Grupo ITD. O GeraldoVianna, que foi pre-
sidente da NTC, começou na ITD como advogado e
depois se tornou sócio, com a saída do Moacir Ferro.
Eu sempre tive sorte de atrair bons sócios.

Thiers Fattori Costa recebeu todas as condecorações das entidades
que dirigiu, mas não se lembra quantas, nem quais. “Um monte delas”,
disse. Destacou apenas a de Mérito do Ministério dos Transportes, con-
cedida pelo ministro Cloraldino Severo, quando presidia a NTC.

� Seu primeiro cargo foi o de vice-presidente de Sebastião Ubson
Ribeiro, no SETCESP, de onde saiu para presidir a NTC, em 1982, onde
cumpriu dois mandatos, até 1986. Nesse período, fundou e foi o primei-
ro presidente da FENATAC – Federação Nacional das Empresas de
Transporte de Cargas –, transformada, depois, em Interestadual, reunin-
do os estados do Centro-Oeste e Distrito Federal, quando foram criadas
as federações estaduais.

� Como ex-presidente da NTC, ganhou o cargo demembro vitalício
do Conselho Superior da entidade.

� Em 1990, elegeu-se presidente da CNTT – Confederação Nacional
do Transporte Terrestre, onde ficou até ser substituído por Clésio
Andrade, em 1994.

� Transformou a CNTT em CNT, unindo todo o setor: rodoviário (de
cargas e passageiros), ferroviário, aquaviário e aéreo. Construiu o edifí-
cio Camilo Cola, a nova sede da CNT e demais entidades do setor, em
Brasília. Conseguiu, junto ao relator da Constituição de 1988, a aprova-
ção da proposta de criação do SEST (Serviço Social do Transporte) e do
SENAT (Serviço de Aprendizagem do Transporte).

� Foi nomeado presidente de Honra da CNT por Clésio Andrade
logo que ele assumiu – cargo que mantém atualmente.

Resumo do Currículo

O líder empresarial, Thiers, no escritório em São Paulo



A frota da BRASPRESS
está de cara nova

A
pós 35 anos com a mesma comunica-
ção visual em sua frota de caminhões,
a Braspress — maior empresa de
encomendas do País—,mais uma vez,
inova em seus procedimentos, ao

estampar, na frota, fotos das principais imagens da
Companhia, além de sua tradicional logomarca.
Segundo Urubatan Helou, Diretor-presidente da

Braspress, as primeiras 110 unidades já estão circu-
lando pelo Brasil, mostrando fotos com aspectos
importantes da Organização.
Dentre as imagens, constam as das filiais de

Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Ribeirão Preto,
Resende,Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, São José do
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As imagens das filiais da
Braspress estão espalhadas
por todo o Brasil

Ao contrário de reestilizar a sua
comunicação visual com layout cada vez
mais abstrato aos olhos da população,
Helou preferiu mostrar fatos concretos
da Braspress, uma vez que “uma imagem

vale mais do que mil palavras”.
Urubatan Helou

“
”
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Frota

O terminal de Porto Alegre
é uma das imagens
estampadas nos caminhões
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Rio Preto e do SORTER — Sistema
Automatizado de Encomendas —,
instalado nas unidades de São
Paulo e do Rio de Janeiro.

Ao contrário de reestilizar a
sua comunicação visual com
layout cada vez mais abstrato aos
olhos da população, Helou prefe-
riu mostrar fatos concretos da
Braspress, uma vez que “uma ima-
gemvalemais do quemil palavras”.

“Nossos clientes e o mercado,
em geral, não conhecem por den-
tro uma Organização de Trans-
portes e de Distribuição. Portanto,
estou usando a nossa principal fer-
ramenta de marketing, que são as
laterais dos baús de nossos cami-
nhões e, assim, mostrar, de for-
ma inequívoca, a pujança da
Braspress e do TRC — Transporte
Rodoviário de Cargas”, acrescen-
tou Urubatan Helou.

Cento e dez caminhões
estão mostrando

a nova comunicação

“Uma imagem
vale mais do que

mil palavras’’, disse
Urubatan Helou

12 - BRASPRESS News

Frota
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construção do novo terminal
proporcionou a agilização do
descarregamento simultâneo de
16 veículos de coleta e 18 carre-
tas de transferência, evitando,
assim, congestionamento de veí-
culos no local.

“Também conseguimos obter
ganho de tempo na liberação dos
veículos. Com um pé direito de 10
metros de altura e adotando o
mesmo estilo de design, com
fachada de pele de vidro, propor-
cionamos aos nossos clientes da
região uma infraestrutura adequa-
da, inclusive visando o crescimen-

to da demanda, já que Belo
Horizonte é a 4ª cidade mais rica
do Brasil, e esse índice deve crescer
proporcional ao esperado aumen-
to do PIB brasileiro”, explicou ele.

Para Urubatan Helou, a am-
pliação do terminal foi extrema-
mente positiva, pois agilizou todas
as etapas que são realizadas no
local — desde a emissão de co-
nhecimentos, etiquetagem, trans-
bordo e recebimento de todas as
coletas realizadas na Grande Belo
Horizonte, até a liberação de todas
as carretas com origem na cidade.

“Com a melhoria do espaço

físico, todos os móveis e compu-
tadores foram substituídos por
novos, possibilitando um melhor
desempenho nas atividades dos
colaboradores, que totalizam,
atualmente, 257, sendo 207 no
Operacional; 41 no Administrati-
vo e 9 na Conservação da Frota”,
acrescentou.

De acordo com o projeto, a
reforma também atingiu o prédio
antigo, pois foram trocados pisos,
forros de teto, cortinas, tapetes,
iluminação e acabamento, conci-
liando as necessidades e a pratici-
dade de cada ambiente. Nesse ter-
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Investimentos

BRASPRESS realiza ampliação
do terminal em Belo Horizonte

O hub compreende
12.564 metros
quadrados de
área total

P
ara agilizar as operações
logísticas e criar condi-
ções que suportem o
crescimento da demanda
nos próximos anos, a

Braspress realizou, recentemente,
investimentos na ampliaçãodohub

de Contagem, na região metropoli-
tana de Belo Horizonte (MG), man-
tendo o mesmo padrão arquitetô-
nico adotado em outras filiais.
Assim, o hub totaliza um com-

plexo de 12.564 m2 de área cons-
truída, em dois prédios. Já o refei-

tório e o número de dormitórios
de motoristas e de vestiários
foram ampliados.
Segundo Urubatan Helou,

Diretor-presidente, o hub está
preparado para atender o au-
mento da demanda, visto que a



minal é realizada a distribuição
das 32 rotas urbanas e 9 regionais,
possibilitando, também, maior
agilidade nas operações.

O número de dormitórios de
motoristas passou de 4 para 10, o
que facilitou o conforto e a como-
didade dos colaboradores. Os ves-
tiários masculinos e femininos
tiveram a capacidade quadrupli-
cada, com a criação de guarda-
volumes, facilitando, ainda, a aces-
sibilidade de portadores de ne-
cessidades especiais. O Geren-
ciamento de Riscos também insta-
lou 48 câmeras na filial.

Os departamentos de Recur-
sos Humanos e de Pessoal foram
instalados em locais indepen-
dentes uns dos outros, inclusive
com Sala de Treinamento, ou
seja, adequados para que as
equipes de colaboradores pos-
sam conduzir os assuntos perti-

nentes, com as devidas necessi-
dades de sigilo e, até mesmo,
com sala de espera separada da
recepção, para receber os candi-
datos em fase de seleção.
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João Paulo Simões (filho do falecido César), e seus familiares
Edilaine Simões e os filhos Paulo César e Laura na Avenida
César Augusto Faria Simões

HOMENAGEM

AVENIDA “CÉSAR
AUGUSTO FARIA SIMÕES”

Pioneiro no TRC — Transporte
Rodoviário de Cargas —, o faleci-
do Diretor Regional da Braspress,
César Simões, foi reconhecido por
seu trabalho de mais de 30 anos
dedicado à Organização, com uma
justa homenagem: Avenida “César
Augusto Faria Simões”, mostrando
que os homens são eternos.

A avenida que leva o seu nome
é justamente aquela em que está
instalado o hub da Braspress que,
durante muitos anos, teve a pre-
sença marcante desse homem,
profissional exemplar que, mesmo
doente, não deixava de compare-
cer ao trabalho, todos os dias.

Ele também teve papel impor-
tante quando da construção do
hub no local e, sem perceber, aca-
bou tendo sucesso, pois, além da
Braspress, outros transportadores
também se instalaram no bairro,
fazendo da região o maior polo
logístico nos arredores.

A iniciativa foi baseada em lei
sancionada pela prefeita de Con-
tagem, Marília Campos, em abril
do ano passado, após a apre-
sentação de um projeto dos ve-
readores Irineu Inácio da Silva e
Avair Salvador.O Hub agilizou o descarregamento simultâneo dos veículos
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Integram a Regional as filiais de Uberaba,
Uberlândia e Passos, em um total de 91 colaborado-
res (entre diretos e agregados), e afirmou que exerce
seu cargo commuito amor, dedicação e responsabi-
lidade: “Procuro ter uma participação ativa em todos
os setores, ouvindo opiniões, mantendo um relacio-
namento mútuo entre os colaboradores, transmitin-
do com clareza os objetivos e inovações, garantindo,
assim, a satisfação total de todos os nossos clientes”,
acrescentou.

Carla disse que administra sua vida pessoal e
profissional, que são suas duas grandes paixões,
com muito equilíbrio. Ela é casada há 12 anos e tem
dois filhos: Vitor, de 10 anos, e Caroline, de 5.

“Agradeço a toda a Diretoria da Braspress pela
oportunidade e confiança em atribuir, a mim, o
cargo de comandar a Regional do Triângulo
Mineiro, sobretudo com a bênção de Deus”, finali-
zou ela.

Cleide Gomes — Supervisora
Operacional no CAOB Tamboré (SP)

Cleide Gomes tem 40 anos e faz parte do qua-
dro de colaboradores da Braspress no CAOB —
Centro de Apoio Operacional Braspress emTamboré
—, Barueri (SP), desde 7 de junho de 2010. Seu
primeiro cargo na Organização foi como Conferente
de Tráfego. Depois
de três meses nessa
função, ela foi esco-
lhida para ajudar
nos agendamentos
internos. Em setem-
bro de 2010, passou
a ser Assistente de
ManutençãodeFrota
e, em maio de 2011,
foi promovida a Su-
pervisora Opera-
cional.

À frente de 9
colaboradores, sua
maior preocupação
é transmitir aos
clientes e às demais
filiais um excelente atendimento, esclarecendo
todas as dúvidas, supervisionando as entregas, cui-
dando da preservação da frota e, principalmente,
agindo com rapidez e eficiência.

“O trabalho emequipe, desde a coleta, até a saída
do carro com a encomenda, é primordial para que a
mercadoria chegue até o cliente e o processo seja
concluído com êxito”, declarou.

Um fato importante quemarcou a vida de Cleide
foi a visita do Diretor-Presidente da Braspress,

Urubatan Helou, no CAOB Tamboré: “Quando houve
a troca de gerente aqui, o Sr. Urubatan esteve pre-
sente e, com a sabedoria de um pai, chamou a todos
para uma conversa. Naquele dia, senti como se um
pai estivesse puxando minha orelha; vi que precisá-
vamos nos unir. Inteligente aquele que ouve e
entende o conselho de um pai”, afirmou.

Cleide émãe de três filhos: Caroline, que é forma-
da em Recursos Humanos, de 22 anos; Victória, de 6
anos; e o pequeno Raphael Guilherme, de 4. Para ela,
manter sua carreira e ser mãe exigem muito amor e
sabedoria: “Tenho uma família maravilhosa, que me
apoia muito. Minha mãe e minha filha mais velha me
ajudam com as crianças. É necessário ter muito cari-
nho, amor e Deus sempre por perto”, finalizou.

Dienne Aparecida do Amaral —
Motorista Urbana em São Paulo (SP)

Com quase 9 anos de Braspress, Dienne Apare-
cida do Amaral, 55 anos, sempre atuou na área de
transportes. Antes de entrar para a Organização, tra-
balhava como motorista de ambulância e instrutora
de autoescola e, desde julho de 2003, ocupa o cargo
de Motorista Urbana.

“Depois de um tempo, a gente se acostuma. Mas,
no começo, foi bem interessante, porque todos
tinham curiosidade em saber como era dirigir um

caminhão, fazer manobras; e sempre se impressio-
navam ao ver uma mulher no volante”, comentou.

Dienne afirma que a Braspress abre muitas por-
tas para seus colaboradores: “É uma transportadora
que investe no funcionário por meio de cursos e
treinamentos. Adoro trabalhar aqui”, revelou a
motorista, que, futuramente, pretende fazer
Faculdade de Logística.

Casada há 37 anos com o aposentado Antonio
Ribeiro, ela tem dois filhos: Elton, de 36 anos, e

À direita: Cleide Gomes - Supervisora Operacional do CAOB Tamboré - SP e à esquerda:
Carla Gomes de Mendonça Tavares – Gerente Regional do Triângulo Mineiro (MG)
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COMPETÊNCIA NÃO TEM SEXO

Pouco a pouco, as mulheres foram vencendo as
barreiras profissionais no mercado de trabalho.
Hoje, temos até mulheres em posição de destaque
em altos cargos executivos de organizações
empresariais e, inclusive, no mais alto cargo da
nação brasileira, como a nossa presidenta Dilma
Rousseff. No TRC - Transporte Rodoviário de
Cargas, não foi diferente.

Outrora tradicional redutomasculino, há 13 anos
a Braspress adotou a filosofia de contratar mulheres
para dirigir seus caminhões, realizando um progra-

ma de treinamento específico para elas, até que se
transformassem em profissionais do volante.

A ideia pioneira, adotada pelo Diretor-Presidente
da Braspress, Urubatan Helou, parecia uma alternati-
va de marketing. Mas, o dia a dia das atividades
mostrou que ele tinha encontrado um dos cami-
nhos para o aumento da produtividade e da
melhoria da capacitação profissional no setor
de Transporte Rodoviário de Cargas, além de
abrir espaço para as mulheres em um com-
petitivo mercado de trabalho.

“Nossos controles internos mostraram
que as motoristas mulheres têm maiores
cuidados operacionais com os veículos,
colaborando para a manutenção dos cami-
nhões. Sabem ser educadas nos relaciona-
mentos com os clientes e, no trânsito, são
pacientes — o que levou à redução de bati-
das e dos custos de manutenção, incluindo
funilaria. Por isso, temos procurado incentivar a
participação dessas profissionais no Setor de

Transportes, outrora tradicional reduto de traba-
lho predominantemente masculino”, afirmou
Urubatan Helou, Diretor-Presidente da Braspress, que
adotou o slogan “Competência não tem sexo”.

“Não privilegiamos sexo, cor ou religião. Aqui,
prosperam o talento e a competência. As regras do
jogo são iguais tanto para homens, quanto para
mulheres. Portanto, quando abrimos testes para
motoristas, o fazemos tendo esses fatores como filo-
sofia. O mesmo posso dizer para as outras funções,
muitas delas em cargos até mesmo no
Departamento Operacional, como ajudantes, confe-
rentes, encarregadas ou gerenciando as nossas
filiais”, complementou Urubatan Helou.

Carla Gomes de Mendonça Tavares —
Gerente Regional do

Triângulo Mineiro (MG)

Carla Gomes de Mendonça Tavares, 40 anos, é
um exemplo de profissional a ser seguido. Iniciou na
Braspress na filial de Uberlândia, em 1º de outubro
de 1999, como vendedora. Em janeiro de 2007, des-
ligou-se da empresa e, depois de 2 anos e 4 meses,
foi convidada diretamente pelo Sr. Urubatan Helou
para retornar à Organização como Gerente da filial
de Uberlândia.

“Quando recebi o convite, fiquei surpresa, mas,
ao mesmo tempo, meu coração bateu mais forte,
pois minha paixão pela Braspress é grande. Quem
me conhece, sabe. Havia acabado de me formar e
aceitei o desafio, estando certa de que a responsabi-
lidade seria grande”, complementou ela, que, em
fevereiro de 2011, foi promovida a Gerente Regional
do Triângulo Mineiro.

Ao
comemorarmos o

Dia Internacional da
Mulher, no dia 8 de março,

aproveitamos a oportunidade para
homenagear as 1.748 mulheres

que trabalham na Braspress como
motoristas, ajudantes, conferentes,

supervisoras operacionais, encarregadas
operacionais e gerentes, entrevistando

algumas delas. Aproveitamos,
também, para contar como a

Braspress foi pioneira na
contratação de motoristas

do sexo feminino.
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para a vaga, participou da seleção e foi aprovada
para ocupar o cargo.

No comando de 26 colaboradores, Eliene disse
que trabalha commuita disciplina, respeito, atenção
e controle: “Procuro manter minha equipe motivada
e preparada para atender as necessidades dos clien-
tes, visando sempre a excelência no atendimento”,
declarou, complementando que a Braspress disponi-
biliza excelentes ferramentas de sistema, que são
fundamentais para uma boa gestão operacional.

Eliene é casada há 15 anos e tem duas filhas: Laís,
de 10 anos, e Lorena, de 1 ano. Ela conta que ser
dona de casa, mãe e trabalhar fora não é fácil: “Em
toda minha vida, sempre tive que abrir mão de algu-
ma coisa para ser recompensada com outra. E foi ao
longo desses anos que aprendi a como administrar
tudo isso. Manter o bom humor, a energia, disposi-
ção e paciência são essenciais e, fora tudo isso, a
principal regra é estabelecer prioridades, concilian-
do todas as tarefas e gerenciando bem o tempo para
cada necessidade”, afirmou.

Ela relatou, ainda, que sua principal preocupa-
ção é ter satisfação naquilo que faz e que, mesmo
em meio às dificuldades, busca manter o foco em
seus objetivos e impedir que o cansaço a vença.

“Fico muito mais segura no que faço por saber
que as mulheres são visivelmente reconhecidas na
Braspress”, encerrou.

Grece Adriana Nunes — Motorista
Carreteira em Uberlândia (MG)

Motorista Carreteira na Organização desde 22 de
dezembro de 1999, Grece Adriana Nunes adora o
que faz: “é uma verdadeira paixão”, disse ela, aos 41
anos de idade, mãe de um rapaz de 24 anos e de um
garoto de 11.

“Agradeço muito a oportunidade que a
Braspress me deu, pois consegui ser mãe e, ao

mesmo tempo, profissional do volante, profissão
que adoro”, acrescentou.

Grece afirmou, ainda, que não se vê em outra
profissão: “Não saberia fazer outra coisa; gosto de
dirigir na estrada, como venho fazendo há 22 anos”,
mencionou a experiente motorista.

Ela contou que não pôde acompanhar a infância
do primeiro filho, pois viajava muito pelo Brasil, e o
menino cresceu sem a chamar de mãe. “Agora, não.
Na Braspress, foi diferente: acompanhei o crescimen-
to e continuo acompanhando mais de perto o caçu-
la, pois, mesmo ele precisando de uma babá, estou
sempre voltando para casa. Não fico dias e dias longe
dele, como aconteceu com o meu primeiro filho”.

Hellen Hack — Gerente
de Uruguaiana (RS)

Commuito esforço e determinação, Hellen Hack,
de 37 anos, vem traçando sua carreira na Braspress.
Em 9 de maio de 2004, entrou na Organização como

Assessora Comercial e, em
junho de 2006, foi convidada
pelo atual Gerente Regional
do Rio de Janeiro, Aguinaldo
Ramos, para gerenciar a filial
de Uruguaiana: “Fui convidada
para o desafio, na época, pelo
Sr. Aguinaldo Ramos. Por isso,
procuro sempre colocar em
prática todo o aprendizado
que ele me proporcionou”,
complementou Helen.

Para obter uma gestão de
sucesso, liderando 25 colabo-
radores, Helen afirma que
apresentar os valores da Or-
ganização é um fator primor-

dial para demonstrar o compromisso social e agir
de forma ética junto aos fornecedores, clientes e
colaboradores.

“É preciso existir uma aliança com todos os envol-
vidos, estabelecendo um forte vínculo de profissio-
nalismo. Fazer parte deste processo é o compromisso
de desenvolver pessoas, para que possamos atender
nossos clientes de forma eficaz”, declarou.

Helen é casada há 8 anos com o empresário
Bruno, com quem tem duas filhas gêmeas, Bibiana e
Natália, com 2 anos e 3 meses. Ela diz que divide as
tarefas com seu marido e que conta com o apoio
total de seus pais.

“Quando o amor e o trabalho são verdadeiras
opções, tornam-se absolutamente conciliáveis. A
maternidade renovou minha capacidade de enfren-
tar desafios e acredito que a relação que tenho com
omeu trabalho será uma grande fonte de aprendiza-

À direita: Hellen Hack - Gerente de Uruguaiana (RS) e à esquerda
Grece Adriana Nunes – motorista carreteira de Uberlândia
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Priscila, de 35: “Como meus filhos já são adultos, uso
meu tempo livre para cuidar de mim. Gosto muito
de praticar atividades físicas; fazia boxe e, hoje, faço
aulas de hidroginástica”, encerrou, complementando
que também faz curso de inglês e dá aulas de dire-
ção nas horas vagas.

Edilene Costa F. Rodrigues — Gerente
de Brasília (DF)

Colaboradora da Braspress desde junho de 2006,
Edilene Costa, de 38 anos, começou como
Vendedora na filial de Brasília. Em setembro de 2007,
foi promovida para o cargo de Supervisora
Comercial e, depois, em agosto de 2010, foi convida-
da para gerenciar a filial de Maceió.

“Minha história na Braspress é intensa e cheia de
desafios: quando recebi a oportunidade para exercer
a função de gerente da filial em Maceió, precisei
mudar de cidade. Meu esposo é servidor público e
não conseguiu transferência; fui sozinha para outra

cidade, a 200 km de distância, em busca de experiên-
cia e crescimento. Tive apoio total de minha família e
da Organização, que me oferecia passagens para que
eu pudesse estar em casa em alguns finais de sema-
na”, comentou a gerente.

Após oito meses gerenciando a filial de Maceió,
Edilene foi convidada para ir trabalhar em Salvador
comoGerenteComercial, onde ficoupor quatromeses.
Depois disso, com o apoio de toda a Diretoria, assumiu
a gerência da filial de Brasília, na qual atua desde
setembro de 2010, comandando 154 colaboradores.

Casada há 12 anos, tem um filho chamado
Arthur, de 15 anos, e, para ela, o sucesso profissional
e pessoal estão interligados, dependendo somente
do caminho que escolhemos traçar. “Tenho certeza
de queminha relação com o trabalho é uma fonte de
grande aprendizado para meu filho”, complementou.

“Nestas filiais onde passei, juntamente com toda

a equipe, conquistamos e reconquistamos clientes; e
o mais importante: fiz verdadeiros amigos. Sou grata
a Deus por ter me dado tantas oportunidades e por
me colocar ao lado de pessoas inteligentes, criativas
e corajosas, que fizeram desta empresa a nossa
Braspress”, concluiu.

Elaine Bassi — Encarregada
Operacional de Bauru (SP)

Na Braspress desde 3 de março de 2005, Elaine
Bassi iniciou sua jornada, na Organização, ocupando
o cargo de Conferente na filial de Bauru. Após seis
meses, graças à oportunidade concedida pelo Sr.
César, gerente da filial, foi promovida e passou a
exercer o cargo de Encarregada Operacional.

Atualmente, ela supervisiona 50 colaboradores,
procurando manter a organização, qualidade e serie-
dade nas tarefas realizadas, tendo sempre uma rela-
ção de união e respeito com todos os colaboradores.

Elaine é noiva, há 6 anos, deMarcel, e afirma que,

para conciliar a vida pessoal e profissional, é neces-
sário agir de forma equilibrada: “Para termos realiza-
ção é primordial ter o apoio da família”, comentou.

“Agradeço ao nosso Gerente, Sr. César, que, com
sua sabedoria e paciência, acreditou na minha capa-
cidade todos estes anos junto à família Braspress;
aos meus colaboradores, que, com suas alegrias e
dificuldades, me ensinam todos os dias a ser um ser
humano melhor; à minha família, amigos e ao meu
noivo Marcel”, finalizou a encarregada.

Eliene de Souza Oliveira —
Encarregada Operacional em Itabuna (BA)

Eliene de Souza, 37 anos, começou a trabalhar na
filial de Itabuna em 13 de setembro de 2011, já como
Encarregada Operacional. Ela conta que estava em
busca de novas experiências e, por isso, inscreveu-se

À esquerda: Edilene Costa F. Rodrigues - Gerente de Brasília (DF), ao centro Elaine Bassi - Encarregada
Operacional de Bauru (SP) e à direita: Eliene de Souza Oliveira - Encarregada Operacional em Itabuna (BA)



BRASPRESS News - 23

em cuidar da casa e de seu trabalho: “Não tenho
problemas com isso. Apesar de passar o dia todo
trabalhando, tenho a noite inteira para conversar
com meu filho sobre o nosso dia e, também, os
finais de semana para passear com ele e com a
minha família”, encerrou.

Luciene M. Souza — Encarregada
Operacional em São José dos Campos (SP)

Disposta a encarar novos desafios, Luciene
Miranda de Souza, de 34 anos, começou a trabalhar
na Organização de uma forma inusitada: “Meu mari-
do comprou uma impressora e quem fez a entrega
foi a Braspress. Ele comentou comigo que a impres-
sora tinha sido entregue por uma grande transporta-
dora. Fiquei interessada, entrei no site e enviei meu
currículo. Dentro de 10 dias, fui chamada para uma

entrevista na filial de São José dos Campos, para o
cargo de Encarregada Operacional, e estou aqui
desde 1º de março de 2010”, contou.

Luciene supervisiona 46 colaboradores e tem
como principal preocupação colocar em prática a
filosofia da Braspress, sendo clara em suas decisões e
firme nas negociações, nunca deixando nada em
oculto, para que, cada vez mais, ela possa crescer
juntamente com seus liderados, com o objetivo de
satisfazer os clientes.

Casada com o professor de química Luiz Gustavo
há 7 anos, ela é mãe de uma linda menina, Luiza, de
5 anos e 9 meses. Luciene afirmou que as mulheres
que são mães, esposas e profissionais devem ter
muito jogo de cintura para lidar com todas essas
obrigações.

“Não é fácil conciliar tudo e todos. Como não
trabalho aos sábados, procuro curtir minha família
e também realizar os serviços domésticos. Mas,
quando acaba meu expediente, estou sempre com
o rádio ligado, caso haja alguma emergência e pre-

cisem de mim”, declarou a dedicada Encarregada.

Marjory Marques Barbosa — Supervisora
Operacional de Mossoró (RN)

Marjory Marques Barbosa ingressou como
Recepcionista, na filial de Mossoró, no dia 1º de
junho de 2010. Já em outubro do mesmo ano, pas-
sou a cuidar das Pendências Fiscais e Admi-
nistrativas, setor em que ficou por 1 ano e 2 meses.
E, a partir de janeiro deste ano, aos 26 anos, passou
a exercer o cargo de Supervisora Operacional.

Em seu dia a dia, Marjory, que supervisiona 14
colaboradores, procura cumprir os procedimentos
organizacionais da Organização de forma correta e
sempre ouve sua equipe: “O apoio deles é essencial
para que meu trabalho fique perfeito”, afirmou.

Ela também destaca que dar atenção total aos

clientes é fundamental, pois, além de qualquer coisa,
eles são o maior patrimônio da Braspress.

Solteira e sem filhos, ela conta que procura sem-
pre separar o lado profissional do pessoal, a fim de
evitar atritos.

“Acho que, para ser um bom profissional, é
imprescindível, independentemente de qualquer
cargo, saber reconhecer seus erros, ouvir a todos
com atenção, ser flexível e respeitar as limitações de
cada pessoa. Nunca devemos esquecer que, da vida,
não levamos nada”, declarou a Supervisora, que
julga a humildade como a principal virtude para se
tornar um bom líder.

Marli de Freitas Melo — Encarregada
Operacional em Curitiba (PR)

Marli de Freitas Melo, prestes a completar 10
anos de Braspress, iniciou sua carreira na Filial de
Curitiba em outubro de 2002, como Auxiliar
Especializada. Sem nunca ter trabalhado na área de

À direita: Marli de Freitas Melo – Encarregada Operacional em Curitiba (PR), ao centro:
Marjory Marques Barbosa – Supervisora Operacional de Mossoró (RN) e
à esquerda: Jaqueline Serra – Encarregada Operacional em Três Lagoas (MS)
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do para minhas filhas”, finalizou a gerente, que acre-
dita que a principal virtude de uma líder é entender
a dose certa do relacionamento com o cliente e agir
de acordo com a identidade da Organização.

Honória Alice de Oliveira – Conferente

Honória Alice de Oliveira, 36 anos, trabalha
para a Braspress há 7 anos. Ela começou como
Auxiliar de Limpeza e depois de 3 meses passou a
ser Ajudante de Transbordo. Devido ao seu esfor-
ço e determinação, após 4 meses foi promovida
para Conferente.

Conta que já realizou diversas tarefas, dentro do
setor operacional: ‘’Como conferente, já fiz de tudo
um pouco’’, comentou.

Honória é casada há 16 anos com o Frentista, Jair
Moreira, e é mãe de três filhos, Matheus, de 13 anos,
Stefany, de 11 anos, e o pequeno Gabriel, de 4 anos.
Ela destaca que a ajuda de sua família é muito
importante para que ela consiga conciliar sua vida
profissional com as tarefas do lar.

“Acordo cedo para adiantar as coisas e mandar
meus filhos para a escola, porém, a ajuda da minha
mãe e do meu esposo com as crianças é fundamen-
tal”, finalizou a Conferente, que aproveita seu tempo
livre para cuidar da casa e dos filhos.

Jaqueline Serra — Encarregada
Operacional em Três Lagoas (MS)

Jaqueline Aparecida da Silva Rodrigues Serra
também é um modelo de determinação no quadro
de colaboradores da filial deTrês Lagoas, desde a sua
inauguração, em 1º de outubro de 2010. Começou
ocupando o cargo de Assistente Administrativa e,
em 29 de janeiro do ano passado, assumiu o cargo
de Encarregada Operacional.

Para Jaqueline, trabalhar para a Braspress não é
difícil. À frente de 14 colaboradores, disse que aplicar
a filosofia da Braspress é algo bem profundo e que
não conseguiria nada se, ao seu lado, não houvesse
uma equipe tão maravilhosa: “Valorizo muito cada
colaborador e faço o possível para entender cada um
e ajudá-los em suas dificuldades”, complementou.

A Encarregada é casada há 9 anos com Vandeir e
tem um filho chamado Paulo Vitor, de 5 anos.
Jaqueline conta que procura envolver sua família em
suas atividades, para que saibam o que ela está
fazendo, mas, mesmo assim, admite que ser profis-
sional, mãe e esposa não é nada fácil.

“É extremamente necessário que tenhamos o
apoio de Deus. Sou grata a Ele, à minha mãe maravi-
lhosa, que foi a primeira pessoa a me incentivar nos
estudos e buscar meus objetivos. E, depois, ao meu
filho e ao meu esposo, que me apoiam em tudo o
que faço. Tenho em meu coração que todo o meu

esforço é para esta família maravilhosa”, acrescentou.
Jaqueline é um exemplo de superação: há 7

anos, a Encarregada Operacional sofreu um grave
acidente que a fez perder parte de seu pé direito.
Quando isso aconteceu, ela chegou a acreditar
que todos os seus sonhos teriam se perdido junto
com a tragédia: “Deus me prometeu que mudaria
minha vida e, hoje, tenho a oportunidade de
declarar que estou feliz, pois a promessa Dele se
cumpriu e consegui dar a volta por cima”, finali-
zou, radiante.

Joeni Carvalho de Araújo — Gerente
de Porangatu (GO)

Joeni Carvalho de Araújo, 29 anos, começou
sua trajetória na Organização em agosto de 2006,
ocupando o cargo de Assistente Administrativa de
Vendas na filial de Brasília. Em agosto de 2008, foi
promovida a Vendedora e, em abril de 2011, rece-
beu a oportunidade de se tornar Gerente da Filial
de Porangatu.

“A Braspress nos dá possibilidades de promo-
ções. Sou um exemplo disso. Tive a oportunidade
de gerenciar a filial de Porangatu, cidade próxima
da filial de Brasília, na qual comecei a trilhar meu
caminho dentro da Organização; e não hesitei em
aceitar a mudança. Estou há seis meses ocupando
o cargo de gerente e me sinto muito feliz por estar
em uma empresa que reconhece o nosso traba-
lho”, afirmou.

Hoje, lidera 11 colaboradores e exerce sua fun-
ção com muito amor e disciplina, buscando sempre
unir as pequenas coisas e trabalhar com extrema
dedicação, a fim de atingir a excelência em todos os
processos executados.

Mãe de dois filhos, Davi, de 6 anos, e Luan, de 13,
Joeni conta que, em seusmomentos de folga, procu-
ra sempre se dedicar à sua família e viajar para luga-
res tranquilos, onde possa estar em contato com a
natureza.

Luciana Rosendo Sampiere —
Supervisora Operacional em Santos (SP)

Trabalhando na Braspress desde 8 de agosto de
2005, Luciana Rosendo Sampiere, de 37 anos, ini-
ciou sua história na filial de Santos ocupando o
cargo de Auxiliar de Emissão. Depois de 2 anos, foi
promovida a Assistente Administrativo-financeira e,
no ano passado, passou a exercer o cargo de
Supervisora Operacional.

No comando de 14 colaboradores, diz que traba-
lha em prol do crescimento da filial e para que os
clientes estejam sempre satisfeitos.

Mãe de um adolescente de 15 anos, chamado
Marcelo, Luciana afirmou que não tem problemas
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para que eu possa terminar tudo nos finais de sema-
na”, detalhou.

Maria Tereza da Costa — Motorista
Urbana em São Paulo (SP)

MariaTereza da Costa, 57 anos, éMotorista Urbana
e está na Braspress desde 1º de outubro de 2003.
Antes, trabalhava comogerente de loja,mas seumaior
sonho sempre foi se tornar motorista de caminhão.

“Eu adorava caminhões. Quando fiquei sabendo

que a Braspress havia aberto vagas para motoristas,
decidi tentar. Passei e, hoje, já faz 8 anos que estou
exercendo a profissão”, comentou.

Responsável pelas entregas e coletas na região
de São Bernardo do Campo, Maria conta que a maio-
ria das pessoas se impressiona quando a veem no
volante: “O pessoal adora. Parabenizam-me pela
ousadia e admiram quando faço com facilidade algu-
ma manobra que a maioria dos homens têm dificul-
dade de fazer”, brincou a motorista.

“Sou muito grata por todas as oportunidades
que a Braspress me deu. Graças a esse emprego,
consegui comprar minha casa”, acrescentou.

Separada e mãe de dois filhos, Ricardo, de 34
anos, e Renata, de 24, ela finalizou dizendo que, em
suas horas vagas, gosta de ir à igreja e de visitar sua
família, ler, ouvir música e passear.

Mariluza Santos da Silva — Encarregada
Operacional em Rio Verde (GO)

Casada há 7 anos com o motorista Lúcio Porfírio
e mãe de uma filha de 3 anos, a pequenaMaria Luiza,
Mariluza Santos da Silva, de 33 anos, começou a tra-
balhar na Braspress, na filial de RioVerde, em julho de

2000, pouco depois de sua inauguração.
No início, Mariluza era responsável por atender

os clientes por telefone, dar baixa nos manifestos,
coletas, processos de entregas, entre outros serviços.
Por estar ciente de todos os processos da filial, aca-
bou recebendo a oportunidade de ocupar o cargo
de Encarregada Operacional.

Disposta a sempre trabalhar dentro dos procedi-
mentos, ela disse que se esforça para que toda a sua
equipe possa oferecer aos clientes excelentes servi-
ços em todos os setores. “Conto com a ajuda de 12

colaboradores, os quais trato sempre com respeito e
sinceridade. Procuro ser direta nas minhas solicita-
ções e justa em minhas decisões, e só tenho a agra-
decer a colaboração de todos”, afirmou.

Mariluza relatou, ainda, que consegue conciliar
muito bem seu lado profissional e familiar e tenta
aperfeiçoar seus conhecimentos para realizar um
bom serviço — tanto é que está fazendo um curso
superior em Tecnologia e Logística.

Para preservar sua família, em seus dias de folga
procura sempre sair para se divertir com sua filha e
seu marido. “Estou sempre agradecendo a oportuni-
dade que tenho de trabalhar na Braspress; gosto
muito do que faço”, encerrou, acrescentando que se
sente vitoriosa por exercer um cargo que, para mui-
tos, poderia ser ocupado somente por homens.

Michele Oliveira — Chefe Operacional
em Natal (RN)

Na filial de Natal desde a sua inauguração, em 15
de setembro de 2002, Michele Oliveira começou na
Organização como Conferente. Por ter aprendido
todos os processos da Empresa, foi promovida para
Assistente Administrativa e, logo em seguida, para

À esquerda: Mariluza Santos da Silva - Encarregada Operacional em Rio Verde (GO), à direita e da
esquerda para a direita:Maria Gorette - Motorista Urbana (SP) , Neide Araújo - Motorista Urbana (SP),
Dienne Aparecida do Amaral - Motorista Urbana (SP), Honória Alice de Oliveira - Conferente (SP),
Maria Tereza da Costa - Motorista Urbana (SP), Terezinha Iugas - Motorista Carreteira (SP),
Solange Emmendorfer - Motorista Carreteira (SP)
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transportes e focada em crescer profissionalmente, a
funcionária empenhou-se em aprender todos os
processos e, em 1º de abril de 2004, foi promovida a
Auxiliar de Atendimento.

Depois de um ano, foi convidada pelo Sr. Paulo
César, atual gerente de Curitiba, para trabalhar na
Rodex, antiga empresa do Grupo H&P. Depois, em
maio de 2006, foi transferida de volta para a
Braspress, ocupando o cargo de Assistente
Administrativa de Vendas. Logo em seguida, em
dezembro de 2006, foi promovida a Encarregada
Operacional.

Com uma equipe composta de 10 colaborado-
res, Marli cuida para que todos os processos sejam
realizados de forma eficaz: “Para que o setor deslan-
che, acho fundamental trabalhar com ética, respeito,
visão, dedicação e manter um bom relacionamento
com os membros da equipe; e, acima de tudo, com
os nossos clientes”, afirmou.

Casada há três anos, disse que a conciliação de
seu trabalho com sua família é um grande desafio.
“Para que dê certo, é necessário que ambas as par-
tes vistam a camisa”, acrescentou, destacando que
julga primordial que haja organização, boa adminis-
tração e discernimento, para não misturar as coisas.

“Sinto-me muito feliz por fazer parte desta gran-
de Organização e também sou muito grata pelas
oportunidades que recebi”, finalizou.

Maria Gorette dos Santos — Motorista
Urbana em São Paulo (SP)

Colaboradora da Braspress há 7 anos e 3 meses,
Maria Goretti dos Santos, 46 anos, exerce o cargo de
Motorista Urbana: “Desde criança, sempre tive vonta-
de de ser motorista de caminhão. Fiquei sabendo da
vaga por um amigo e logome candidatei”, comentou
ela, que hoje se considera umamotorista experiente.

Ela realiza coletas e entregas na região da
Freguesia do Ó e diz que, em sua opinião, motoristas
mulheres são muito mais cuidadosas do que a maio-
ria dos homens: “Nós, mulheres, prestamos atenção
redobrada no trânsito, conseguimos preservar o veí-
culo e, ao mesmo tempo, atentar-nos aos pedestres,
bicicletas e motos”, explicou.

Antes de se tornar motorista, Goretti trabalhava
como copeira. Ela declara que, graças à Braspress,
hoje tem uma vida financeira estável e que é apaixo-
nada por sua atual profissão: “No dia em que eu não
puder mais dirigir, será como perder uma parte de
mim”, detalhou.

Mãe de duas filhas, Neliane, de 28 anos, e
Luciana, de 27, ela se casou há 3 anos com o moto-
rista de caminhão Jederson. Em suas horas de lazer,
Goretti disse que um dos seus hobbies prediletos é
dirigir sozinha pelas estradas, além de estar com a
sua família.

Maria Ivone Alves F. Santos –
Supervisora Operacional, na Aeropress,

em Tamboré (SP)

Maria Ivone é integrante do quadro de colabo-
radores da Braspress, na Divisão Rodo-aérea da
Aeropress, desde 24 de junho do ano passado e,
com 45 anos de idade, ela ocupa o cargo de
Supervisora Operacional.

“Tentamos, dia a dia, fazer todo o possível para
atender aos prazos de entrega, de acordo com a
filosofia da Braspress”, afir-
mou a profissional, que é res-
ponsável por 60 colaborado-
res operacionais.

Casada há 19 anos e sem
filhos, ela disse que consegue
conciliar muito bem sua vida
pessoal e profissional.

Segundo Maria Ivone, há
alguns anos, as mulheres eram
barradas nos setores de opera-
ções. “Hoje, graças às oportuni-
dades nomercado de trabalho,
nós, mulheres, temos grande
espaço para mostramos nosso
valor a cada dia”, encerrou ela,
mostrando-se completamente
grata pela chance oferecida
pela Braspress.

Maria do Socorro A. Araújo – Ajudante
de Tráfego no CAOB Tamboré (SP)

Maria do Socorro dos Anjos Araújo, 39 anos, é
Ajudante de Tráfego no CAOB, Centro de Apoio
Operacional Braspress, em Tamboré, Barueri (SP),
desde 13 de maio de 2010.

Em seu dia a dia, além de auxiliar a motorista, ela
realiza as coletas de mercadorias e faz entregas por
toda a cidade. Sua profissão é ousada e desafiadora,
pois, para muitos, seria algo que somente os
homens seriam capazes de fazer.

“Dependendo do local que vou fazer entregas,
as pessoas me questionam sobre como consigo car-
regar as caixas, muitas vezes pesadas, durante a
maioria do dia”, comentou a ajudante, que diz não
encontrar problemas em relação ao peso e semostra
muito satisfeita com sua profissão.

Maria é casada há 20 anos com o Líder de
Logística Gilvan e tem três filhos: Gilvan, de 20 anos;
Maxwell, de 19 anos; e Hellen Suzane, com 18 anos.
Ela conta que tem facilidade em conciliar sua vida
profissional com a vida pessoal, pois conta com a
ajuda de seus filhos nos afazeres de casa: “Meus
filhos me ajudam muito. Aquele que chega primeiro
em casa já adianta as tarefas e, assim, fica mais fácil

Michele Oliveira -
Chefe Operacional
em Natal (RN)
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Assistente Operacional. Depois, passou a
Encarregada Operacional e, hoje, exerce o cargo de
Chefe Operacional.

Sua rotina é bem agitada: ela lidera 41 colabora-
dores e disse que o processo somente funciona bem
se todos fizerem sua parte: “Toda essa operação se
torna possível com a colaboração de todos. Liderar
uma equipe passa pela conscientização da impor-
tância de cada um no processo”, complementou.

“Fazer parte da família Braspress é muito gratifi-
cante. Atualmente, faço Faculdade de Logística. Essa
graduação tem me auxiliado bastante na realização
de minhas atividades — não só na área operacional,
mas também com os processos de reflexão das rela-
ções humanas”, acrescentou a Chefe Operacional,
que acredita que seguir os procedimentos da
empresa é imprescindível para que o trabalho obte-
nha êxito.

Casada e sem filhos, Michele contou que, quan-
do não trabalha, nos finais de semana tem tempo
para descansar e se divertir com sua família. Ela
gosta de ir ao shopping, à praia e de receber seus
familiares em casa.

Natali Santos Amorim — Encarregada
Operacional de Franca (SP)

“O bom profissional é aquele que nunca acha
que já conquistou o bastante, que sempre quer algo

mais e que está
disposto a fazer
sacrifícios indivi-
duais em nome
de um objetivo
coletivo. Um bom
líder é aquele que
consegue incutir
esse questiona-
mento em seus
colaboradores”.

É o que afirma
Natali Santos A-
morim, de 24
anos, que
trabalha na filial de
Franca desde a sua
inauguração, em

25 de outubro de 2010. Começou como Assistente de
Pendências e, no dia 2 de maio do ano passado, foi
promovida a Encarregada Operacional.

Liderando 12 colaboradores, coordena todo o
processo de descarregamento e carregamento de
encomendas, os extravios, as pendências e supervi-
siona para que todas as entregas possam ser reali-
zadas com êxito, conforme o cronograma — tudo
isso, fora os cuidados com a frota: “É necessário
conciliar, também, a conservação e manutenção da

nossa frota, para que nenhum veículo pare e venha
atrapalhar nossas operações”, complementou a
Encarregada.

Solteira, Natali tem um afilhado e o considera
como um filho: o pequeno Juninho, de apenas 2
anos. Ela mora sozinha e diz que, por esse motivo,
acha fácil conciliar o lado profissional e o familiar:
“Nos finais de semana, procuro estar sempre na
companhia dos meus familiares e amigos. Meu
sonho é começar a fazer Faculdade de Logística e
constituir família”, comentou.

“Tenho orgulho de fazer parte desta grande
Organização, na qual almejo continuar crescendo
profissionalmente”, encerrou.

Neide Araújo — Motorista Urbana no
CAOB Vila Maria (SP)

Neide Araújo era cabeleireira antes de entrar na
Braspress. Mas, aceitou o desafio diário do volante e
começou comomotorista urbana, na filial São Paulo,
há 11 anos.

“Estava meio desanimada com a profissão e
mudei o rumo da minha vida. Hoje, posso dizer com
a boca cheia: sou muito feliz dirigindo o caminhão
da Braspress. É supertranquilo o roteiro que faço,
atualmente, na cidade de Guarulhos, pois tem
pouco trânsito. Mas, já fiz rotas mais complicadas,
como Mauá, Osasco e até mesmo a área central da
capital paulista, como o Brás”, afirmou ela.

Hoje, Neide é motorista no CAOB - Centro de
Apoio Operacional da Braspress, na Vila Maria, perto
de sua casa, no Parque Novo Mundo, onde mora
com dois de seus 4 filhos.

Nos momentos de folga, procura curtir a família,
principalmente seus netos: “Sou muito caseira e tam-
bémprocurodescansar nos finais de semana”, finalizou.

Neila Caldas Coutinho Ribeiro — Gerente
de Ipatinga (MG)

Neila Caldas Coutinho Ribeiro, 40 anos, repre-
senta com maestria a palavra superação. Começou
como Vendedora na filial de Ipatinga (MG), em
junho de 2009. Após 2 anos, seu gestor, Sr. Dario
Gomes, foi transferido para Poços de Caldas e a indi-
cou para substituí-lo na gerência da filial, na qual
atua até hoje.

Ela gerencia uma filial composta por 28 colabora-
dores.“Procuromanter amotivação diária entre todos,
a fim de alcançar a eficácia necessária para o cresci-
mento contínuo de todos os processos”, explicou.

Neila é casada com o representante comercial
José Antonio Ribeiro e tinha 2 filhos gêmeos: Tales e
Caio. Infelizmente, no ano passado, um de seus
filhos, Caio, faleceu, com 14 anos.

“Ao completar 3 meses na Braspress, meu filho

Neila Caldas Coutinho Ribeiro - Gerente
de Ipatinga (MG)
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Simone Gerardi — Gerente
de Fortaleza (CE)

Simone Gerardi faz parte da família Braspress
desde fevereiro de 2000, tendo iniciado suas ativida-
des na Organização como Supervisora de
Atendimento na filial do Rio de Janeiro. Em 2003, foi
transferida para a filial de Nova Friburgo, na qual
atuou em diversos setores — desde a área adminis-
trativa até o setor operacional.

Em 2006, foi convidada a exercer a função de
Gerente Operacional, em Fortaleza, e hoje ocupa o
cargo de Gerente da Filial desde setembro de 2011:
“Determinação, trabalho e dedicação foram fatores
importantes para a conquista do cargo de gerên-
cia”, afirmou.

Ela comanda um número de 109 colaboradores
e acredita que diálogo, treinamento e trabalho
incansável são fatores essenciais para manter a
filosofia da Braspress: “Somos um time no qual
cada pessoa é fundamental para que possamos
atingir os resultados. Todos precisam estar em sin-
tonia e serem conhecedores dos processos, preci-
sam colocar no trabalho o que realmente faz a filo-
sofia da Empresa funcionar: a alma”, declarou a
gerente, que busca sempre trazer entusiasmo aos
seus liderados.

Divorciada, Simone é mãe de um casal de filhos:
Luiz Felipe, de 14 anos, e Maria Júlia, de 9. Ela conta
que ainda é difícil conciliar sua vida profissional com
a vida pessoal, mas que, com a ajuda de sua família e
de outros profissionais, com organização e, princi-
palmente, com muito amor, está conseguindo ven-
cer essa batalha diária.

Solange Emmendorfer — Motorista
Carreteira em São Paulo (SP)

Solange Emmendorfer é um exemplo de profis-
sional na Organização e soube aproveitar a oportu-

nidade, pois começou como motorista urbana. E,
depois de receber treinamento, passou a motorista
carreteira, dirigindo pelas estradas.

“Tinha um negócio próprio e, depois que
fechei, comecei a procurar trabalho; e a Braspress
me deu a oportunidade de começar como motoris-
ta urbana. E, hoje, já atuo como motorista carretei-
ra”, contou ela.

Há 10 anos na Organização, Solange disse que já
se acostumou com a rotina de trabalho e aproveita
os momentos de folga para descansar e estar com as
três filhas e a netinha.

“Podemos ser uma boa profissional e tam-
bém mãe. Basta termos um objetivo e irmos em
frente, com muita dedicação e amor ao que faça-
mos”, finalizou.

Terezinha Iugas — Motorista Carreteira
em São Paulo (SP)

Terezinha Iugas começou na Braspress há 7 anos,
também como motorista urbana, dirigindo pela
cidade de São Paulo. E, agora, já é motorista carretei-
ra urbana, ou seja, está esperando uma oportunida-
de para viajar pelas estradas do Brasil.

“Estou esperando uma rota fixa, como a gente
chama, depois de um ano de treinamento realizado
na filial São Paulo. Por isso, todos os dias, faço rotas,
ainda, na região metropolitana da Grande São
Paulo”, mencionou.

Satisfeita com a oportunidade que a Braspress
lhe deu, ela faz referências à ideia pioneira do
Diretor-Presidente da Organização: “Temos muito
que agradecer ao Sr. Urubatan, pois ele foi pionei-
ro ao abrir esse mercado de trabalho para as
mulheres”.

Terezinha tem três filhos e, nos últimos nove
meses, tem curtindo muito a chegada da primeira
neta: “Ela é a menina mais linda do mundo! Tem
olhos azuis lindos!”, comemorou.

Da esquerda para à direita: Simone Gerardi - Gerente de Fortaleza (CE),
Rosenice Ribeiro Barreto - Gerente Operacional de Brasília (DF) e Shirley Alves A.
Barbosa - Gerente de Campos de Goytacazes (RJ)
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recebeu o diagnóstico de leucemia linfoblástica
aguda. Foram 2 anos muito difíceis na tentativa de
alcançarmos a cura ou um doador compatível, o que
não ocorreu”, detalhou a gerente.

Durante esse difícil período de sua vida, Neila
contou com o apoio de toda a Diretoria, do Sr.
Urubatan, que a consolou e a encorajou em todo
momento, e também de todos os colaboradores de
sua filial: “Sou muito grata a todos. Não apenas por
confiarem em minha capacidade, mas também por
se colocarem de maneira amiga — o que tem sido
de grande ajuda no meu processo de superação e
continuidade”, concluiu.

Roberta Dorse G. Montes — Encarregada
Operacional em Juiz de Fora (MG)

Na Organização desde 6 de fevereiro de 2009,
Roberta Dorse Guimarães Montes iniciou suas ativi-
dades na filial de Juiz de Fora como Recepcionista.
Depois de 3 meses, foi promovida a Assistente
Operacional e, em junho do ano passado, passou a
ocupar o cargo de Encarregada Operacional que,
para ela, significa uma caminhada de muito interes-
se, de aprendizado e de crescimento profissional.

Responsável por 21 colaboradores, Roberta
procura conscientizar cada um deles sobre a impor-
tância de suas funções como elos na cadeia de
suprimentos e abastecimento de seus clientes, bus-
cando acelerar todo o processo de coletas e entre-
gas em tempo hábil, a fim de manter a credibilida-
de da Braspress.

Noiva há um ano do Técnico de Telecomu-
nicações Erisson, Roberta tem facilidade em admi-
nistrar sua vida profissional e pessoal: “Trabalho é
trabalho, e não podemos misturar as coisas. Durante
a semana, procuro focar ao máximo em meus afaze-
res profissionais, impedindo que os problemas fami-
liares interfiram. E, nos fins de semana, me distraio
com minha família, noivo e amigos”, comentou.

“Agradeço a Deus, à minha família e a todos da
filial de Juiz de Fora pelo apoio e companheirismo
durante todos esses anos. Que continuemos sempre
um time forte e unido”, encerrou.

Rosenice Ribeiro Barreto — Gerente
Operacional de Brasília (DF)

“Procuro sempre cumprir as normas da
Braspress, ajudando a Organização a cumprir sua
missão de satisfazer o cliente. Por isso, procuro sem-
pre tratar todos os nossos colaboradores com muita
igualdade e respeito, para que possamos continuar a
ser a melhor empresa de Encomendas do país”.

A afirmação é da Gerente Operacional da filial de
Brasília, Rosenice Ribeiro, que começou na Braspress
no dia 3 de abril de 2006, ocupando o cargo de

Assistente de Vendas.
Em 2008, ela foi

promovida para Super-
visora de Atendimento.
A partir disso, passou a
conhecer melhor o pro-
cesso operacional, pois
estava sempre ajudan-
do e fornecendo su-
gestões, com o objeti-
vo de melhorar as ope-
rações logísticas. E, por
esse motivo, foi pro-
movida a Encarregada
Operacional.

Em março do ano
passado, Rosenice foi
convidada a exercer o cargo de Gerente Ope-
racional, no qual atua até hoje, gerenciando 91 cola-
boradores: “Nós, mulheres, conseguimos pensar e
fazer várias coisas ao mesmo tempo, sempre de
forma prudente e precisa; sem contar que temos
muita sensibilidade para diagnosticar como estão
nossos colaboradores e como podemos ajudá-los de
alguma forma”, comentou.

Rosenice é casada há 14 anos e tem uma filha,
Julya Gabriela, de 3 anos. Para conciliar a vida profis-
sional com a pessoal, além de contar com o compa-
nheirismo e a compreensão de seu marido, sempre
procura propiciar à sua família, nas horas vagas,
momentos de lazer, para que possam conversar, brin-
car e se divertir.

Shirley Alves A. Barbosa — Gerente
de Campos dos Goytacazes (RJ)

Shirley Alves de Assumpção Barbosa, 50 anos, é
gerente na filial de Campos dos Goytacazes desde 1º
de agosto de 2010. “A busca de crescimento contí-
nuo na Braspress contagia. Os planejamentos, ações
e investimentos brotam num solo fértil de força e
trabalho”, afirmou.

Shirley gerencia uma filial composta por 28 cola-
boradores e atua no setor há 26 anos. “A Braspress
complementa meus objetivos profissionais, pois
adoro o que faço”, declarou, dizendo estar realizada
profissionalmente.

Casada há 27 anos com o empresário Carlos
Henrique, tem dois filhos: Caio Henrique, de 24
anos, e Rodrigo, de 19. Agora, com os filhos adul-
tos, trabalhando e na faculdade, Shirley confessa
que se lembra do começo, quando os filhos eram
pequenos, e era difícil conciliar o trabalho e a vida
pessoal. Mas que, agora, unir esses dois lados é
extremamente tranquilo. “Orgulho-me muito de
mim mesma por ter formado uma família maravi-
lhosa”, finalizou.

Roberta Dorse G. Montes
- Encarregada Operacional
em Juiz de Fora (MG)



produtos da Companhia,
privilegiando os aspectos
de economia de energia, de
preservação do meio
ambiente e de segurança
industrial.

A Petrobras Distribui-
dora se orgulha de ser a
única companhia que atua
em todo o território nacio-
nal, marcando, com pionei-
rismo, sua trajetória de
sucesso e constante apoio à
integração social do Brasil.

Baseada nesse fato, a
Petrobras Distribuidora
acaba de completar 40
anos de sucesso, investindo
em pesquisas e projetos
científicos de tecnologia,
primordialmente nacionais.
No Brasil, foi a primeira
companhia a utilizar bom-
bas eletrônicas para abaste-
cimento e a comercializar
álcool hidratado e gás
natural como combustíveis
automotivos; e também foi
a primeira a fornecer óleos
combustíveis ultraviscosos,
reduzindo expressivamen-
te os custos nas indústrias.
A Companhia ainda foi a
primeira a lançar, no Brasil,
o óleo classe SJ (o Lubrax
SJ); o Lubrax SL — um óleo de
última geração, em simultaneida-
de com os Estados Unidos, além
do primeiro lubrificante para
motores a álcool; o Lubrax Álcool;
a Gasolina Supra; o Extra Diesel —
lubrificante ecológico, além de
várias outras ações comerciais
pioneiras.

PLANO DE NEGÓCIOS
2011-2015

PREVÊ INVESTIMENTOS
DE R$ 5,2 BILHÕES

A partir da estratégia de man-
ter a liderança e aumentar sua par-
ticipação nomercado brasileiro de
distribuição de combustíveis, re-
forçar o crescimento de suas ven-
das, ampliar sua capacidade logís-
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Antonio Carlos
Alves Caldeira,

Gerente Executivo
de Grandes

Consumidores da
BR acompanha

o relacionamento
de perto

que a torna referência nomercado
logístico brasileiro. “Esses pontos
certamente colaboram para que a
nossa parceria seja de qualidade e
de longa duração”, finaliza.

Urubatan Helou Junior, Con-
troller de Frota da Braspress,
também só tem elogios ao rela-
cionamento com a Petrobras
Distribuidora.

“Nos últimos 20 anos, período
no qual a Braspress recebe com-
bustível através do fornecimento
da BR, em todo o Brasil, nunca
tivemos qualquer tipo de proble-
ma de abastecimento. Sempre
fomos atendidos com confiabili-
dade e pontualidade e esperamos
continuar assim a nossa parceria
de longa duração”, afirma ele.

HISTÓRIA DA BR

A Petrobras Distribuidora foi
criada no dia 12 de novembro de
1971 e é uma subsidiária da Pe-
tróleo Brasileiro S.A., Petrobras,
que passou a atuar na comerciali-
zação e distribuição de derivados
do petróleo para todo o Brasil.

Devido ao enorme desenvolvi-
mento da Petrobras Distribuidora
como empresa, em 1974, em seu
terceiro ano de vida a Companhia
assumiu o posto de maior distri-
buidora de derivados de petróleo
do país, superando concorrentes
nacionais e estrangeiros.

A posição de liderança no
setor se mantém até hoje e pode
ser confirmada por meio da con-
siderável estrutura construída
pela Petrobras Distribuidora.
Hoje, são cerca de 7.000 postos
de serviços, constituindo a maior
e única rede presente em todo o
território nacional, além de mais
de 10 mil grandes clientes, entre
indústrias, termoelétricas, com-
panhias de aviação e frota de veí-
culos leves e pesados.

Atenta a novas oportunidades
de negócios, a Petrobras Distri-
buidora vem desenvolvendo pro-
gramas destinados aos clientes,
visando à otimização do uso dos

tica e de se tornar a marca preferi-
da dos consumidores brasileiros, a
Petrobras Distribuidora investirá
R$ 5,2 bilhões no período de 2011
a 2015.

Do montante previsto, a área
de Operações e Logística receberá
41% dos investimentos (R$ 2,216
bilhões), sendo seguida pelas
áreas de Mercado Consumidor,
com 20% (R$ 1,062 bilhão) e
Mercado Automotivo, com 19%
(R$ 976 milhões). A BR reservou à
Liquigás — sua subsidiária para a
distribuição de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP) — R$ 715 milhões
(ou 14% do total de seus investi-
mentos). Já a área corporativa terá
R$ 190 milhões (4%) e os 2% res-
tantes estão voltados para aportes.

Segundo o presidente da
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Petrobras Distribuidora -
parceira da Braspress

D
ando prosseguimen-
to à série “Parcerias”,
entrevistamos o Ge-
rente Executivo de
Grandes Consumido-

res da Petrobras Distribuidora,
Antonio Carlos Alves Caldeira,
que vem acompanhando a parce-
ria mantida com a Braspress
desde 2001.

Segundo Caldeira, esse rela-
cionamento agrega valor à marca
BR e é conduzido com elevada
dose de profissionalismo por am-

bas as partes. “Temos mantido,
nesses anos todos, uma relação de
estreita parceria, seja através da
minha pessoa, quando negociava
diretamente com o Diretor-presi-
dente, Urubatan Helou, ou agora,
quando a negociação é realizada
por outro gerente de minha equi-
pe, mas sempre buscando ser a
melhor opção e disponibilizar o
melhor composto de marketing
para a transportadora”, afirma.

Antonio Caldeira explica, ain-
da, que admira o crescimento ex-

perimentado pela Braspress nos
últimos anos, decorrente da forma
como a empresa é administrada
— sempre com pioneirismo, criati-
vidade e capacitação profissional:
“É uma empresa com foco no
novo e no crescimento constante,
guardando grande afinidade com
valores da BR, na qualidade de
líder de mercado”.

Outros fatores destacados
pelo gerente da BR são o constan-
te aperfeiçoamento buscado pela
Braspress e a sua visão de futuro,

Desde 2001 é
realizada a parceria
entre a BR e a Braspress
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Quarenta cestas básicas foram doadas pela Braspress ao Instituto de
Ação Social Canaã, localizado no bairro do Passaré, em Fortaleza
(CE), no dia 15 de dezembro passado, dando continuidade às ações

de responsabilidade social da Organização.
Segundo o Diretor-Presidente da Braspress, Urubatan Helou, a iniciativa

faz parte da filosofia da Organização, que vem há vários anos adotando essa
prática para ajudar aos mais necessitados.

“Nãomedimos esforços para atender aos mais carentes, ou em situações
de emergência, como em casos de vítimas de enchentes, que já ajudamos
por diversos anos. Entendo que ações semelhantes devem fazer parte de
todo o empresariado consciente, já que o Brasil ainda apresenta várias desi-
gualdades sociais. Mas, se as perspectivas de crescimento se concretizarem,
essas diferenças tendem a diminuir”, afirmou ele.

O Instituto de Ação Social Canaã atua desde 2008 para atender as famí-
lias carentes do Jangurussú, Planalto Ayrton Senna e adjacências da capital
cearense. No total, foram mais de 1.000 crianças e adultos que receberam a
colaboração da entidade.

A entrega foi acompanhada pelo Gerente Regional do Ceará/Piauí, Márcio
A. Ribeiro; a gerente da filial de Fortaleza, Simone Gerardi; e a Encarregada de

Escrita Fiscal da filial, Silvana Brasil, que foram recepcionados pelo Pastor
Davi Goes, um dos responsáveis pela entidade, bem como por dois cola-
boradores do Instituto, Sérgio Ricardo Alves Barros e Davi Alves Barros.

Braspress realiza doação de 40 cestas
básicas ao Instituto de Ação Social Canaã,
de Fortaleza (CE)

A Braspress também transportou, solidariamente, cerca de 3 tone-
ladas de alimentos arrecadados pelos colaboradores do Grupo
Apisul, parceira da Organização, em outubro passado.

Os alimentos arrecadados entre 12 de setembro e 14 de outubro, na gin-
cana “Apisul contra a fome”, foram doados para a creche “Geração do
Amanhã” (bairro Humaitá) e para o Asilo “Padre Cacique” (bairro Menino
Deus), ambos em Porto Alegre; e à Sociedade Espírita “Vinha de Luz”, em
Cachoeirinha (RS).

Gincana contra a fome em Porto Alegre (RS)

A Braspress doou 30 cestas básicas ao
Abrigo “Edel Quinn”, localizado nas pro-
ximidades daMatriz e da filial São Paulo,

na Vila Guilherme, e outras 25 para o abrigo
“Roberto Borghi”, no bairro da Freguesia doÓ. As
instituições cuidam, cada uma, de 22 crianças e
adolescentes carentes que tiveram seus direitos
violados ou sofreram algum tipo de violência.

Outras 27 cestas básicas foram doadas à
creche da Associação dos Moradores e Amigos
de Vila Guilherme, que cuida de 280 crianças
em período integral e proporciona atividades
educativas para os filhos dos moradores da
região, inclusive para os dos funcionários da
Organização.

As doações foram entregues pelo Controller
da Braspress, Tayguara Helou, e pelo Diretor de
RH, Dr. Gustavo Brasil, que foram recebidos pela
coordenadora do abrigo “Edel Quinn”, Maria
Regina Leandro de Souza; no abrigo “Roberto
Borghi”, foram recepcionados pela diretora,
Sebastiana Fátima Pereira; e, na Associação dos
Moradores e Amigos de Vila Guilherme, pela
diretora Simone Pimentel, no dia 28 de dezem-
bro passado.

Mais 82 cestas básicas foram
doadas para creche da Vila
Guilherme e abrigos infantis

Da direita para a
esquerda – Márcio
A. Ribeiro, Pastor
Davi Goes, Simone
Gerardi, Sérgio R.
A. Barros, Davi
A. Barros e
Silvana Brasil.

Responsabilidade social

Dr. Gustavo Brasil e Tayguara Helou
acompanharam as entregas das cestas

básicas na creche Associação dos
Moradores e Amigos da Vila Guilherme e
nos abrigos Edel Quin e Robert Borghi

Petrobras Distribuidora, José
Lima de Andrade Neto, a BR está
transpondo um novo patamar, ao
estabelecer investimentos que
ultrapassam a cifra do bilhão. “A
rigor, vamos investir cerca de
60% do capital empregado — o
que é, ao mesmo tempo, uma
proposta ousada e um compro-
misso estrito com o crescimento
da empresa e também do país”,
afirmou ele. Dentre os resultados

esperados pela BR, com a aplica-
ção do plano, está o crescimento
de sua participação de mercado
para além dos 40%.
Nela, encontram-se a constru-

ção, ampliação emelhoria das uni-
dades operacionais, a automação
de terminais e bases, a manuten-
ção e ampliação da rede de postos
e investimentos no segmento de
GLP e em grandes consumidores.
Também estão incluídas a moder-
nização e ampliação da fábrica de
lubrificantes; uma nova planta de
lubrificantes na área do Comperj
(maior complexo petroquímico do
Rio de Janeiro); obras, instalações
e equipamentos em pools e aero-
portos; o incremento do segmen-
to de asfalto; a implantação de
dutos de gás canalizado no Es-
pírito Santo; e a implantação da
distribuição do diesel de baixo
teor de enxofre, S-50, e do compo-
nente ARLA 32.

MAIORES DESAFIOS

Sendo assim, a área de logísti-
ca passou a concentrar a maior
fatia de seus investimentos. Os
recursos destinados aos terminais
e bases incluídos no PN 2011-2015
totalizam R$ 1,9 bilhão, com as
operações de adaptação, automa-
ção, construção e ampliação. Serão
construídas duas bases: uma em
Cruzeiro do Sul, no Acre, e Porto
Nacional, em Tocantins, cujas
obras serão concluídas no primeiro
semestre de 2013.
Acompanhando o crescimento

do mercado, a Petrobras Distri-
buidora também está incremen-
tando seus investimentos em lubri-
ficantes e tem, comometa, aumen-
tar sua participação nesse segmen-
to. Hoje, a BR é líder de mercado,
com 20% de market share, e pre-
tende aumentar sua fatia para 28%
nos próximos quatro anos. Para
tanto, a Companhia está finalizan-
do a ampliação e modernização de
sua fábrica de lubrificantes, instala-
da em Duque de Caxias.
Com isso, a capacidade de pro-

cessamento passará dos atuais
27.000 m³/mês para até 42.000
m³/mês — um incremento de,
aproximadamente, 70%. A fábrica
também adotará os mais moder-
nos padrões de automatização
industrial hoje existentes e se tor-
nará uma das dez maiores fábricas
de lubrificantes do mundo. Além
desse processo, o Plano de
Negócios BR 2011-2015 prevê a
construção de uma nova fábrica
de lubrificantes na região do
Comperj. A unidade deverá entrar
em operação em 2016.
O segmento de combustíveis

limpos também guarda um desa-
fio para a BR, que pretende garan-
tir a evolução de seu market share
na venda de etanol hidratado,
hoje estimado em 22,2%. Isso por-
que se trata de um mercado volá-
til, com sazonalidade forte, logísti-
ca pulverizada — o Brasil, hoje,
possui mais de 400 usinas, segun-
do a UNICA (União da Indústria de
Cana-de-açúcar) — e também
oscilações na disponibilidade do
produto e nas variações de preços.
Além do etanol, outro desafio está
sendo a entrada, no mercado, do
diesel S-50 e do ARLA 32, que
demandarão a adequação de 47
unidades operacionais (entre ter-
minais e bases) para o atendimen-
to ao marco regulatório.
Por último, com o crescimento

da demanda de QAV/GAV no Brasil
(estimado em 4,9% ao ano, até
2020) e o aumento do tráfego
aéreo (por conta dos jogos da
Copa do Mundo, em 2014, e das
Olimpíadas, em 2016), a Petrobras
Distribuidora está realizando
investimentos destinados à am-
pliação da tancagem em alguns
dos aeroportos em que se encon-
tra presente. Nesse caso, os
aeroportos de Natal, Brasília, Ga-
leão/RJ, Campinas, Guarulhos e
Porto Alegre terão um total de
43.000 m³/mês adicionais. Atual-
mente, o market share da Petro-
bras Distribuidora, no mercado de
distribuição de produtos de avia-
ção, é da ordem de 60%.
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A Petrobras
Distribuidora é uma

subsidiária da
Petrobras
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A Braspress também realizou transporte solidário
levando brinquedos, roupas, calçados e cobertores
para crianças e adolescentes carentes, partindo de

São Paulo para São José do Rio Pardo (SP), Buquira (BA) e

Sacramento (MG), atendendo ao pedido do lar “Raio de
Luz”, além de fazer o transporte de donativos de Maringá
(PR) para o morro do Borel, no Rio de Janeiro (RJ), quando
atendeu à solicitação do Instituto Paqto.

Outros transportes solidários

ORotary Club de Brasília Lago Sul também
recebeu a contribuição da Braspress, que
transportou, solidariamente, 49 cadeiras

de rodas e 5 de banho de São Paulo para Brasília,
em outubro passado.

O Coordenador do “Banco de Cadeiras de
Rodas” da entidade, Jordivar Filgueira, agradeceu
a iniciativa da Braspress.

As cadeiras foram doadas pelo Rotary Club
para pessoas carentes portadoras de necessida-
des especiais do Distrito Federal e região, no dia
29 de outubro passado, na sede da Fundação de
Rotarianos de Brasília.

Contribuição ao Rotary
Club de Brasília (DF)

Atendendo ao pedido do Hospital Santa Virgínia, de São Paulo, a
Braspress transportou, solidariamente, 207 volumes, contendo
doações de São Paulo (SP) para o município capixaba de

Vinhático, sertão do Espírito Santo.
Os donativos foram entregues à creche “Terezinha Zonfrilli”, que

atende crianças carentes da região.
A diretora-administrativa do Hospital Santa Virgínia, irmã Maria Eni

Queiróz de Oliveira, agradeceu a colaboração da Organização.

Ajuda à creche
“Terezinha Zonfrilli”,
de Vinhático (ES)

Gerente de Brasília, Edilene Rodrigues,
acompanhou a equipe que fez a entrega
das cadeiras de rodas

Da direita para a esquerda: Wendel Pertel (Gerente de Colatina)
e a Irmã Maria Hermínia da creche que recebeu os donativos
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Ao Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba (também chamado de
“Lar da Caridade”), a Braspress realizou a doação de 53 cestas
básicas no dia 17 de janeiro passado, que foram recebidas pela

presidente da entidade, Ivone Aparecida Vieira da Silva.
A entrega foi feita com a presença do gerente da filial de Uberaba,

Luiz Alberto Abreu.
O Hospital do Fogo Selvagem sobrevive de doações e cuida de pes-

soas com a doença do pênfigo foliáceo (bolhas no tórax, rosto e couro
cabeludo).

Transportes solidários também
para o Hospital do Fogo Selvagem

A Braspress colaborou com a doação de ali-
mentos para as creches dos bairros de
Daniel Fonseca, Patrimônio, Jardim

Brasília e Aclimação, alguns dos mais necessita-
dos do município de Uberlândia, no final de
novembro passado.

A arrecadação de alimentos e brinquedos foi
organizada pelo Vereador Hélio Ferraz Baiano, do
município uberlandense, que encerrou a campa-
nha natalina com um almoço de confraternização
no dia 27 de novembro passado.

Solidariedade natalina
em Uberlândia (MG)

OLar de Menores “Dom Bosco”, de Viamão,
município localizado na regiãometropoli-
tana de Porto Alegre, recebeu a doação

de mais de uma tonelada de alimentos, roupas,
calçados e brinquedos, que foram transportados
a partir de Porto Alegre, pela solidariedade da
Braspress, no dia 17 de dezembro passado.

Segundo o gerente da filial da Organização
em Porto Alegre, Joni Lemos, cerca de 60 pessoas
arrecadaram as doações, que foram distribuídas
entre 85 famílias; sendo que, dessas, 135 integran-
tes eram crianças, abrangendo, também, mais de
250 adultos, entre idosos e adolescentes.

“Graças ao transporte solidário da Braspress,
pudemos concluir nossa ação de Natal, organizada
pela comunidade paroquial, da qual eu e minha
família fazemosparte hámais de20 anos”, disse Joni
Lemos, agradecendo a iniciativa da Organização.

Colaboração ao Lar de
Menores “Dom Bosco”

Cerca de 5 toneladas de doações foram transportadas pela Braspress
de São Paulo (SP) para Uberaba (MG), destinadas ao Hospital do
Fogo Selvagem, atendendo a solicitações de entidades e voluntá-

rios doadores, no mês de dezembro passado.
Todas as três entregas foram recebidas pela presidente do Hospital do

Fogo Selvagem, Ivone Aparecida Vieira da Silva, acompanhadas pelo
gerente da filial da Braspress em Uberaba, Luiz Alberto Abreu.

Uma das entregas, realizada no dia 14 de dezembro passado, atendeu
ao pedido da entidade Lar Raio de Luz, que arrecadou 2 toneladas de rou-
pas, brinquedos e mantimentos para as mais de 300 crianças e adultos
ajudados pelo Hospital do Fogo Selvagem.

Outra entrega, realizada no dia 16 de dezembro passado, atendeu aos
pedidos das voluntárias Yolanda Cezar e Maria Santiago, envolvendo
cerca de 2,8 toneladas de alimentos, brinquedos, roupas e enxovais para
recém-nascidos.

Mais 53 cestas básicas foram doadas ao
Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba (MG)

Da esquerda
para a direita:
Ivone Aparecida
Vieira da Silva,
Presidente do

Hospital do Fogo
Selvagem, e Luiz
Alberto Abreu,
gerente da filial

de Uberaba

Vereador Hélio Ferraz Baiano de Uberlândia,
Alice Ribeiro Sousa, Procuradora da Câmara
Municipal de Uberlândia, e Carla Gomes de
Mendonça Tavares, Gerente Regional do

Triângulo Mineiro da direita para a esquerda
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Christiaan Verschueren (Dire-
tor), Germano Collobialli (Gerente)
e Adriano Henrique Nogueira (Ge-
rente de Atendimento ao Cliente),
executivos da Wabco, foram recep-
cionadospelosDiretoresdaBraspress,
Luiz Carlos Lopes (Operações) e
Giuseppe Lumare Júnior (Comer-

cial), no dia 25 de outubro passado,
quando tiveram a oportunidade de
conhecer as instalações da filial São
Paulo e da Matriz da Organização,
inclusive o SORTER – Sistema Auto-
matizado de Encomendas – onde
foram recebidos pela Gerente de
Automação, Juliana Petri.

Diretoria recepciona executivos da Wabco

A Braspress recebeu o Prêmio “Maiores &
Melhores” de Poços de Caldas (MG), pois foi a trans-
portadora mais lembrada na região ao receber 34%
dos votos da pesquisa organizada pela GSC
Eventos, em formulário on-line e por meio de mate-
rial divulgado no jornal Mantiqueira, entre 14 e 31
de agosto passado.

O prêmio foi entregue no dia 2 de dezembro pas-
sado, com a presença de Dário Gomes (gerente da
filial de Poços de Caldas), que representou a
Organização, bem como dos colaboradores Hélen
Kely Ribeiro (Supervisora Administrativa-financeira) e
osVendedores Andréia Aparecida e Anderson Ferreira.

Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações) e Giu-
seppe Lumare Júnior (Diretor-Comercial) da Braspress
recepcionaram Diogo Figueiredo, da Adidas, no dia
11 de novembro passado, quando mostraram ao visi-
tante as instalações da filial São Paulo (SP) e da Matriz
da Organização.

Representante da Adidas
é recebido pela Diretoria

Urubatan Helou ao lado de
Osmar Santos, acima, e mais abaixo,
da direita para a esquerda: Osmar Santos, Urubatan Helou,
Delen Bueno Paques e José Carlos Brandão

Giuseppe Lumare Júnior (Diretor-Comercial
da Braspress), Diogo Figueiredo (Adidas)
e Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações
da Braspress), da direita para a esquerda

A feira foi
realizada na
Universidade
Brás Cubas,
em Mogi das
Cruzes

Osmar Santos, o “Pai da Matéria”, visitou o Diretor-
Presidente da Braspress, Urubatan Helou, na Matriz
da Organização, naVila Guilherme, Zona Norte de São
Paulo (SP), no dia 11 de janeiro passado.

Ele foi acompanhado por Delen Bueno Paques
(Executivo de Contas da Rádio Globo) e José Carlos
Brandão (Executivo de Contas da Rede CBN), que
visitaram a gerente de Marketing da Braspress,
Isabela de Andrade.

Prestigiando o “Pai da Matéria”, Urubatan Helou
adquiriu três quadros para apoiar o artista plástico
Osmar Santos.

Osmar Santos
visita Urubatan Helou

A Braspress participou, com um estande, na Feira
Carreira & Profissão, organizada pela Universidade
Brás Cubas, nos dias 17 e 18 de novembro passado.

Participação na Feira
Carreira & Profissão

Dário Gomes,
Gerente da filial

de Poços de
Caldas, recebeu

o troféu em
nome da

Organização

Os visitantes
ao lado de
Luiz Carlos
Lopes e
Juliana Petri
no SORTER

Braspress recebe o Prêmio “Maiores
& Melhores” de Poços de Caldas (MG)

News Press

Juliana Petri, Gerente de Automação da Braspress,
foi nomeada, em janeiro deste ano, Vice-
Coordenadora da COMJOVEM – Comissão de Jovens
Empresários e Executivos do SETCESP –, que foi criada
com o intuito de potencializar os participantes a
enfrentar, com garra e competência, os desafios de
representar o Transporte Rodoviário de Cargas.

A comissão é formada por jovens líderes de gran-
de representatividade nacional como, por exemplo,
Tayguara Helou, André Ferreira, Roberto Mira Júnior,
Ana Carolina Ferreira Jarrouge, entre outros; que, jun-
tos, buscam abordar estratégias eficazes para fortale-
cer e alavancar o setor.

Juliana Petri é nomeada
Vice-Coordenadora da COMJOVEM

Uma comitiva da UPS, integra-
da por José Acosta (Vice-Presidente
de Relações Públicas e Operações
da América do Sul), Nadir Moreno
(Presidente da UPS no Brasil) e
Luciano Pereira (Gerente de Opera-
ções) foi recebida pelo Diretor-
Presidente da Braspress, Urubatan
Helou, nodia 9 denovembropassa-
do, quando conheceram as instala-
ções da filial São Paulo e da Matriz
da Organização.

O Vice-Presidente, José Acosta,
disse, na oportunidade, que a
Braspress “É uma UPS brasileira”.

Diretoria da UPS
conhece a Braspress

Da direita para a esquerda: José
Acosta, Urubatan Helou, Nadir
Moreno e Luciano Pereira
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A Associação Comercial, Industrial e de Serviços
de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha
homenageou a filial de Novo Hamburgo da Braspress,
no dia 8 de dezembro passado.

O gerente da filial, Cezar Fritsch, representou a
Organização e recebeu o troféu pelos cinco anos de
filiação à entidade.

Associação Comercial, Industrial
e de Serviços de Novo Hamburgo
homenageia a Braspress

Francisco Pelucio recebe
homenagem em Uberlândia

O presidente do SETCESP— Sindicato das Empresas de Transportes
deCargade SãoPaulo e Região—, Francisco Pelucio, recebeuo título de
cidadão uberlandense no dia 1º de março passado, em cerimônia pres-
tigiada por amigos e empresários, inclusive pelo Diretor-presidente da
Braspress, Urubatan Helou.

“Fiz questão de estar presente, pois o Chico émeu amigo demuitos
anos e ele mereceu essa homenagem da Câmara Municipal de
Uberlândia, minha terra natal”, afirmou Urubatan Helou.

A iniciativa da homenagem foi do vereador Hélio Ferraz Baiano e a
cerimônia foi realizada após o lançamento da Feira “Movimenta” 2012,
evento de Logística que congregará mais de 100 expositores, em
Uberlândia, de 12 a 15 de junho próximo.

Também estiveram presentes Flávio Benatti (presidente da
NTC&Logística), Vander Francisco Costa (presidente da FETCEMG —
Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas
Gerais) e Ari de Sousa (presidente do SETTRIM — Sindicato das
Empresas de Transportes de Cargas do TriânguloMineiro), entre outros.

Juliana Petri, Gerente de Automação da Braspress

O Gerente
Cezar Fritsch,

de Novo
Hamburgo,
recebeu o
troféu em
nome da
Braspress

Da direita para a esquerda: Flávio Benatti (Presidente da
NTC & Logística), Urubatan Helou (Diretor-Presidente da
Braspress), Paulo Romes Junqueira (Vice-Presidente da
ACIUB), Francisco Pelucio (Presidente do SETCESP e
homenageado), Ari de Souza (presidente do SETTRIM) e
Paulo Fernando Borges de Souza (Diretor da ACIUB)
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poder contribuir para o evento
que reuniu lojistas de várias
regiões do Brasil, que vieram abas-
tecer os estoques de suas lojas e
conhecer novas opções e fornece-
dores. Além disso, pudemos man-
ter contatos com clientes e pros-
pectar novos negócios que já
estão em andamento”, afirmou ele.

O setor calçadista representa
uma parcela importante nos negó-
cios da Braspress, que já se tornou
referência nesse tipo de operação.

“Prestigiamos mais uma vez o
setor, a exemplo de outros eventos
semelhantes voltados para lojistas
e fabricantes de calçados de que já
participamos anteriormente, como
COUROMODA e FRANCAL, entre
outros”, acrescentou.

César Tidei, gerente da filial de
Bauru, esteve na feira gerenciando
a equipe de colaboradores da área
comercial que atuou no evento.
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Evento em Birigui

A
9ª edição do “Pro-
jeto Comprador de
Birigui”, realizada
pelo SINBI— Sindi-
cato das Indústrias

do Calçado e Vestuário de Birigui e
SEBRAE – Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas contou com o patrocínio da
Braspress, que fortalece a sua
marca no setor calçadista.

O projeto contou com a parti-
cipação de 37 empresas vendedo-
ras da cidade de Birigui (SP), que
expuseram calçados infantis, femi-
ninos adultos, adultos esportivos e
meias, entre os dias 7 e 8 de feve-
reiro passado.

Segundo Urubatan Helou, Di-
retor-Presidente da Braspress, foi a
primeira vez que a Organização
patrocinou o evento e os resulta-
dos foram excelentes.

“Ficamos muito satisfeitos de

“Fiquei muito feliz de participar
dessa feira, que nos deu oportuni-
dades de estreitamento comercial
com resultados bastante promis-
sores, já que a feira foi um suces-
so”, afirmou ele.

Mais de R$ 2,6 milhões foram
arrecadados em negócios este
ano. Comparado com o ano ante-
rior, o “Projeto Comprador” teve
um aumento de 45% nas vendas
e a expectativa de negócios é de
R$ 8,6 milhões para os próximos
doze meses.

O presidente do SINBI, Nelson
Giardino, disse que ações como
essas fortalecem o contato da
empresa com o lojista, que, cada
vez mais, procura participar do
“Projeto Comprador de Birigui”,
pois, diferentemente de outros
eventos ligados ao setor, eles vêm
para fechar negócios.

“Muitas vezes, os comprado-
res que participam de ações nas
capitais procuram estreitar um
relacionamento com a empresa;
enquanto que, em Birigui, o intui-
to é comprar. O mesmo ocorre
com os expositores”, explicou o
presidente da entidade.

BRASPRESS patrocina
9º “Projeto Comprador”

Da direita para a
esquerda: Elói de
Paula Freitas
(Vendedor), Thiago
Augusto Izar Tidei
(Gerente), Patrícia
Neris Santiago
(Vendedora) e
Adalberto de Melo
Leite (Vendedor) da
filial de Araçatuba



Existem dois tipos psicológicos de

consumidores: reflexivos e sensitivos.

Os reflexivos são aqueles que decidem

suas compras por meio de conhecimentos

adquiridos e sedimentados namemória,

manifestados por intuição. Os sensitivos,

decidem suas compras pela sensação,

semmediação do pensamento
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Quanto ao valor dos fretes, namaioria das vezes, esta-
belece limite único de incidência sobre os valores que
compra, conhecimento a conhecimento, sem consi-
derar as diferentes agregações de valor por quilo das
encomendas. Portanto, não pensa em termos relati-
vos, apenas responde apaixonadamente à premissa
de que não pode exceder os limites que estabelece
(como despesa de fretes), visto que se arrisca a enca-
recer os preços de venda, reagindo com indignação
aos fretes que extrapolam tais limites.

No entanto, se aqui fazemos uma reflexão sobre
esse comprador, não podemos nos esquecer de que
ele reage emocionalmente àquilo que é objeto de
nossa análise, pois emprega valores próprios que, em
geral, coincidem na esmagadora maioria deles.
Decide, pois, por impulso, sem que prevaleça a lógica
em seus atos, mas sim juízos de valor que têm como
base abstrações de certo e errado, bom e mau.

Porém, podemos afirmar que, à reação emotiva
do lojista, corresponde a imperiosa necessidade de
obter resultado financeiro em seu negócio, apesar da
escassez de capital próprio, cujo efeito é um modus
operandi particular. Quer dizer, por essa razão, o lojis-
ta precisa girar rápido seus estoques, não podendo
praticar altas margens, que levariam ao efeito inver-
so. Daí decorre o grau de sensibilidade a serviço, con-
firmado pela pressa em receber encomendas que
precisam ser revendidas, de preferência, antes do
vencimento das duplicatas que deve pagar aos for-
necedores. O valor do frete, portanto, deve obedecer
aos limites acima citados, pois do contrário pode
comprometer a vantagem do giro rápido com mar-
gem exígua.

Como já dissemos, o comprador FOB tem percep-
ção direta dos serviços e, por isso, muda de transpor-
tadora muito mais rapidamente do que o comprador
CIF. Porém, quando qualquer destinatário recebe
encomendas (seja CIF ou FOB), essa percepção existe,
sem que, no caso do recebimento CIF, ele consiga
sozinho influenciar o comprador de frete da empresa
que lhe vende a trocar a transportadora, já que este
último considera fatores gerais quando escolhe seus
parceiros de transporte.

Curiosamente, ao aprofundarmos nas consequên-
cias desse raciocínio, percebemos que classificar as
compras de transporte em comercialização CIF* e
FOB** não corresponde bem à realidade observada
em certos clientes. Identificamos, por exemplo, a com-
pra de FOB industrial, cujas características se asseme-
lham mais à maneira reflexiva de comprar, apesar dos
conhecimentos serem FOB. Ora, o comprador de frete
neste caso é um profissional de compras e suprimen-
tos que reflete sobre os fatores de interesse referentes
aos custos (no caso de insumos de produção) e às des-
pesas referentes a consumíveis improdutivos de uso
administrativo. Ou seja, a reflexão comanda sua ação.

Diante dessas constatações, estamos considerando a
possibilidade de classificar os clientes como comercia-
lização reflexiva ou sensitiva.

A título de esclarecimento, é evidente que não nos
referimos à psicologia de pessoas, ou seja, como se
afirmássemos que determinado comprador de frete
FOB não raciocina e que certo comprador de frete CIF
nada sente. Referimo-nos sim aos papéis exercidos
por pessoas que se encontram em uma ou outra posi-
ção, supondo que, em termos gerais, elas são conduzi-
das a agir segundo as mesmas regras que classificam
os consumidores em reflexivos e sensitivos. É oportu-
no, portanto, afirmar que qualquer exagero nesse sen-
tido pode mais confundir que elucidar os conceitos
que ora colamos à comercialização de transporte.

Assim, reeditando nossas intenções primeiras, ao
identificar os diferentes critérios utilizados por com-
pradores de transporte para a escolha de transporta-
doras, provavelmente estamos a caminho de uma
classificaçãomais útil às relações com nossos clientes.
Entretanto, o mais importante é que hoje, na
Braspress, estamos na vanguarda das tecnologias de
CRM, uma vez que temos um sistema proprietário
cuja construção ocorreu por meio de experiências
coroadas de sucesso, justificadas pelo que já realiza-
mos. Em 2011, nossas receitas atingiram R$ 800
milhões — fruto do espírito empreendedor encarna-
do em nossa organização e de nossa disposição de
sempre compreender melhor nossos clientes.

Legendas:
CIF* (Cost, insurance and freigt) - Frete pago pelo remetente.
FOB** (Free on board) - Frete pago pelo destinatário.

*GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR É DIRETOR-COMERCIAL

C
ostuma-se distinguir consumidores por
tipos psicológicos: reflexivos e sensitivos.
Os reflexivos são aqueles que decidem
suas compras por meio de conhecimen-
tos adquiridos e sedimentados na memó-

ria, manifestados por intuição. Os sensitivos, diferen-
temente, decidem suas compras pela sensação:
impulsos que lhes adentram pelos sentidos e, portan-
to, sem mediação do pensamento.

Para ilustrar a diferença entre sensação e intuição,
podemos usar o seguinte exemplo: se pomos nossa
mão em água fervente, por impulso a retiramos, ou
seja, agimos sem mediação do pensamento. Porém,
emuma segunda oportunidade, antes de pôr amão na
água, recorreremos à memória. Nesse caso, intuímos
que a água, podendo estar fervente, queimará nossa
mão e, assim, nem a colocamos na água — decisão
que envolveu o pensamento. No primeiro caso, temos
uma sensação que ocorreu em um passo, isto é, por
meio dos sentidos; no segundo, temos uma intuição
que ocorreu em dois passos: a memória do que antes
sentimos e o pensar que impediu nossa reincidência.

Neste contexto, acreditamos fazer
sentido aproximar a dicotomia pensar—
sentir às maneiras diferentes de comprar
transporte. Recentemente, decidimos
classificar clientes como CIF e FOB; assim,
adotamos inicialmente o critério quanti-
tativo para implementar o que decidi-
mos, ou seja, classificamos clientes pela
quantidade maior de um ou de outro
tipo de frete. Todavia, o que de fato que-
ríamos era identificar os diferentes crité-
rios utilizados por compradores de trans-
porte para a escolha de transportadoras.

Com esse objetivo, a classificação
propriamente dita adotou os nomes de
Comercialização CIF e Comercialização
FOB. Segundo nossa análise, o compra-
dor de frete CIF atua de maneira similar à
do consumidor reflexivo. Ele, como pro-
fissional especializado em contratar
transportadoras, age privilegiando a aná-
lise dos diferenciais delas para, a partir
dessa análise, decidir por aquelas cujas
vantagens garantam o melhor custo-
benefício para a empresa que representa.

Ele faz uso de argumentos e tende, por assim dizer, a
fazer julgamentos baseados em critérios impessoais,
lógicos e objetivos, intuindo, por exemplo, que estru-
turas mais bem constituídas podem indicar serviços
de qualidade. Suas decisões são marcadas pelo acú-
mulo de conhecimentos que dão fundamentação às
decisões que tomam.

No limite, o comprador CIF tem percepção indire-
ta dos serviços prestados (depende das informações
que recebe de terceiros) e, por isso, intui sem ter a
sensação direta. Como suas necessidades dizem res-
peito a muitas áreas de distribuição, ele só pode
medir indiretamente os efeitos dos serviços que as
transportadoras lhe prestam, agindo por indícios que
mostram, por generalização, qual a eficiência delas.
Em suma, eles dependem das informações dos desti-
natários, que podem ou não revelá-las.

O comprador de FOB, a seu turno, imprime senti-
mento às decisões que toma. Quanto aos serviços,
sua sensibilidade é direta, isto é, ele mesmo tem a
sensação da qualidade dos prazos oferecidos, pois, se
for um lojista, é ele quem recebe as encomendas.

40 - BRASPRESS News

OPINIÃO

*GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR

Giuseppe
Lumare Júnior
analisa a
comercialização
CIF e FOB

PENSAR E SENTIR: MANEIRAS
DIFERENTES DE COMPRAR TRANSPORTE
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Urubatan Helou, Diretor-Presidente da Braspress, prestigiou a abertura da feira

O estande da
Braspress foi

muito visitado
no evento

“Temos muita satisfação em
sermos o patrocinador deste
evento calçadista, setor em que a
Braspress tem um importante
market share e no qual continua-
mos acreditando, depositando
confiança de que os negócios
cresçam a ponto de colaborar para
que o Brasil seja a 4ª economia do
mundo. Com isso, aumentando,
também, nossa participação de
mercado. E que, assim, todos pos-
samos crescer neste ano”, falou ele
no evento, demonstrando expec-
tativas positivas quanto ao cresci-
mento da economia brasileira.

Pedro Lacerda, presidente da
FIEMG, também fez referências a
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Feira de Calçados

Braspress é destaque na Feira
Moda Calçados de Uberlândia (MG)

A Feira de Uberlândia foi
realizada entre os dias 30 de

janeiro a 2 de fevereiro passado

A
Braspress partici-
pou da Feira Moda
Calçados de Uber-
lândia (MG), realiza-
da de 30 de janeiro

a 2 de fevereiro passado, com um
estande em que recebeu diversos
clientes e visitantes, distribuindo
500 brindes.

Urubatan Helou, Diretor-Presi-
dente da Braspress, prestigiou a
abertura da feira comparecendo
ao local no dia 30 de janeiro passa-
do, ao lado de outras autoridades
do município. A Organização foi a
patrocinadora máster do evento e
pôde exibir, ao público presente, o
vídeo institucional logo na frente

do pavilhão de exposições, monta-
do no Center Convention.

Para sua surpresa, Urubatan
Helou foi convidado pelo Pre-
sidente da FIEMG - Federação das
Indústrias do Estado de Minas
Gerais, Regional Vale do Paraíba,
Pedro Lacerda, a discursar na aber-
tura do evento.



Urubatan Helou em seu discurso,
mencionando que o empresário
foi um desbravador ao vencer fora
da terra natal.

“Temos vários empresários
vitoriosos em Uberlândia, mas
Urubatan Helou é um vitorioso
que venceu fora de sua terra natal
e que não esquece as suas raízes.
Ele também merece nossos agra-
decimentos por ter apoiado a ini-
ciativa da feira”, citou Pedro La-
cerda, encerrando seu discurso ao
desejar ótimos negócios a todos
os empresários que acreditaram
no evento.

O Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo de
Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira,
também fez referências a Uru-
batan Helou, dizendo que ele é
“um embaixador de Uberlândia”,

ao divulgar e acreditar nos negó-
cios realizados no município.

“Acreditando na cidade de Uber-
lândia, os empresários, assim como
Urubatan Helou, geram desenvol-
vimento para a nossa cidade e, con-
sequentemente, para todo o País”,
finalizou o representante do prefeito
de Uberlândia, Dr. Odelmo Leão.

O presidente do Sindicato das
Indústrias de Calçados de Uber-
lândia, César Cunha Campos, tam-
bém falou na ocasião, mencionan-
do que a exposição reuniu 130
marcas em 118 estandes.

“Os expositores divulgaram a
moda outono-inverno na segunda
versão da feira, com um cresci-
mento estrutural e institucional,
da primeira edição para a segun-
da, da ordem de 100% em todos
os quesitos”, destacou ele.
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Feira de Calçados

Temos muita satisfação em
sermos o patrocinador deste

evento calçadista, setor em que a
Braspress tem um importante

market share e no qual
continuamos acreditando,

depositando confiança de que os
negócios cresçam a ponto de
colaborar para que o Brasil seja
a 4ª economia do mundo. Com

isso, aumentando, também, nossa
participação de mercado.

E que, assim, todos possamos
crescer neste ano.
Urubatan Helou

“

”

Da esquerda para a direita: Denise de Paiva (Editora da Revista Braspress News), Carla Mendonça (Gerente Regional do
Triângulo Mineiro), Isabela de Andrade (Gerente de Marketing), Railene Oliveira (Assessora Comercial), Urubatan Helou
(Diretor-Presidente da Braspress), Gisele Ortiz (Assessora Comercial), Alessandra Júnia (Assessora Comercial),
Amelissandra Marques (Assessora Comercial) e Samira Soares Moreira (Gerente Comercial da BR Editora)
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O
projetoECO-Braspress
concluiu o 2º ciclo
com 87% de índice
de aprovação na
opacidade, quando

a equipe da unidade móvel visto-
riou 43 filiais, percorrendo, desta
vez, 13.155 quilômetros em 83
dias — cerca de 12% a mais do
que no 1º ciclo.

A unidade móvel de controle
de poluentes está equipada com
opacímetro, balanceador e alinha-
dor de rodas, e conta com duas
equipes para agilizar as vistorias
nas filiais da Braspress.

Segundo Urubatan Helou
Junior, Controller de Frota da
Braspress, o índice de aprovação
da opacidade melhorou conside-
ravelmente em todas as regiões
avaliadas, com o maior destaque
para a região Nordeste, que man-
teve o 1º lugar, juntamente com a
região da Grande São Paulo, que
também alcançou o índice de
100% da frota aprovada neste
segundo ciclo.

“Depois, seguiram-se a região
de São Paulo (Capital), que assu-
miu o 2º lugar, com 97,5%; a
região Sul, em 3º lugar, com
94,8%; a região Sudeste, com 92%,
em 4º lugar; a região Noroeste do
estado de São Paulo, que saiu do
último lugar, com 41% de aprova-
ção, e assumiu a 5ª colocação, com
91,8% de aprovação.

Já a região Sudoeste do esta-
do de São Paulo e o Paraná fica-
ram em 6º lugar, com 85,7%; e a
região Centro-Oeste/Triângulo Mi-
neiro, que melhorou a sua perfor-
mance em 8%, porém não o bas-
tante, assumiu a última colocação,
melhorando de 56%, no 1º ciclo,
para os atuais 62% de aprovação,
no 2º ciclo.

Na média, a aprovação do
Índice de Opacidade dos Veículos
Braspress alcançou melhoria de
87%, no 2º ciclo, contra os 75% de
aprovação no 1º ciclo”, explicou
Urubatan Junior.

De acordo com o Gerente
Nacional de Frota, Walter Júnior, a

média de aprovação dos cami-
nhões avaliados pela Controlar, no
município de São Paulo, no ano de
2010, foi de 81%, considerando-se
apenas 37% da frota e dos veícu-
los novos. Já a Braspress abarcan-
do todos os veículos novos e usa-
dos está com 87% de aprovação
em âmbito nacional e com 97% de
aprovação para os veículos que
rodam na capital paulista, além de
100% para a Grande São Paulo.

“Considerando que todo veí-
culo reprovado no teste de opaci-
dade consome 10% a mais de
combustível (Fonte: SAE Brasil) e
que o consumo médio de diesel
de cada veículo/mês é de 826
litros, podemos concluir que, com
esta melhoria — de 75% para os
atuais 87% de aprovação — a
Braspress consumia 20.336 litros
de diesel a mais por mês e jogava
a mais, na atmosfera, 53.215 kg de
CO2. No segundo ciclo, com esta
melhoria na emissão dos poluen-
tes, consumimos a mais 10.738
litros de diesel por mês, e joga- Walter Júnior, Gerente Nacional de Frota

Urubatan
Helou Junior
disse que o
índice de
aprovação
melhorou
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Projeto ECO-Braspress

tem melhoria de
2º ciclo

Equipe do veículo
ECO-Braspress

vistoria as filiais



mos, na atmosfera, 28.026 kg de
CO2 na atmosfera.

RESUMINDO:
• passamos de 75% de aprovação
para 87%, na opacidade;
• consumimos menos 9.598 litros
de diesel por mês;
• emitimos menos 25.189 kg de
CO2 na atmosfera.

“Os veículos, prosseguiu o ge-
rente de frota, que têm o seu abas-
tecimento próprio (interno) passa-
ram de 74,2% para 85,2% de apro-
vação na opacidade, enquanto que
os veículos que têm o seu abasteci-
mento terceirizado (externo), passa-
ram de 90,3% para 93,8% de apro-
vação na opacidade. Assim, pode-
mos verificar que ambos os veículos
(com ou sem abastecimento pró-
prio) melhoraram sensivelmente”.

Esse resultado positivo, na opi-
nião de Walter Júnior, deve-se a
controles mais eficazes na troca
dos óleos, filtros genuínos, recebi-
mento de diesel e drenagem da
água, além da própria manutenção
do sistema de injeção dos veículos.

Já algumas filiais tiveram o
índice médio do IQFB— Índice de
Qualidade da Frota BRASPRESS —
reduzido (o IQFB foi de 5,0, no pri-
meiro ciclo, para 3,5, no 2º).

“Isso leva-nos a entender que
ainda precisamos melhorar consi-
deravelmente a manutenção pre-
ventiva dos itens de conservação da
frota previstos nos checklists A e B.
Cerca de 14 de nossas filiais me-
lhoraram a nota do IQFB, no 2º ciclo,
em relaçãoao1º; 3 tiveramamesma
nota do IQFB entre o 1º e 2º ciclos.

No entanto, 26 tiveram a nota
do IQFB diminuída neste 2º ciclo.
Destacamos a Região Nordeste,
Região Sudoeste do estado de São
Paulo, estado do Paraná, Região
Centro-Oeste e Triângulo Mineiro
como as que melhoraram o índice
de IQFB entre o 1º e 2º ciclos. Já as
regiões da Grande São Paulo e
Região Noroeste do estado de São
Paulo pioraram o índice de IQFB”,
finalizouWalter Júnior.
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los além dos limites da configuração de processos –
daí as restrições que esses sistemas impõem na flexi-
bilidade organizacional. Algumas empresas, entre-
tanto, desenvolvem seus módulos proprietários e os
interligam a seus pacotes, embora isso tambémpossa
ser uma empreitada difícil.

Ora, é exatamente isso que a Braspress vem
fazendo, implementando um ERP de grande porte e
integrando-o ao seu sistema legado, o Datapress. A
fase é interessante e complexa ao mesmo tempo,
pois o Datapress também está passando por profun-
das transformações. A arte é saber organizar as
milhares de atividades que compõem toda essa
engenharia. Administrar a hora certa de fazer cada
coisa, escolher as melhores opções dentre as cente-
nas disponíveis, convencer e estimular as pessoas
para que entrem no barco com todo afinco e acredi-
tem na ideia de que é possível.

Durante os treinamentos do New Age, realizados
em duas etapas, no hotel em Bragança Paulista, os
Senhores Urubatan e Giuseppe foram perfeitos ao
concluírem que aquele evento era apenas o pontapé
inicial de uma grande jornada que todos os colabora-
dores deveriam enfrentar. Em nenhum momento
cobramos que os usuários saíssem daquele treina-
mento com 100% de domínio do novo sistema, pois
sabíamos da grande quebra de paradigma que está-
vamos proporcionando; sabíamos da necessidade de
tempo de absorção dos novos conceitos. Sabíamos
que não se tratava apenas de umamudança de tela, e
sim de umamudança na forma como as coisas seriam
feitas. Por isso, criamos os ambientes virtuais de trei-
namento, paralelos, videoaulas, suporte técnico e
mantivemos todo o grupo New Age à disposição dos
colaboradores para tirarem dúvidas.

Fechei o evento com uma frase: o nível de dedica-
ção aos treinamentos dos usuários será exatamente o
mesmo nível de sucesso que terão após o Go Live, ou
seja, quem se dedicar aos treinamentos terá pouca ou
nenhum dificuldade no uso do novo sistema. Agora,
com o sistema implantado e, principalmente, logo
nos primeiros dias de uso, pude ter a certeza de que a
equação acima estava absolutamente correta.
Tivemos exemplos de todos os tipos: usuários dedica-
dos = poucas dúvidas; usuários sem dedicação aos
treinamentos = centenas de dúvidas; e, claro, os inter-
mediários. Mas, voltemos a Davenport.

A configuração de processos tem sido, historica-
mente, desafiadora, já que tanto os pacotes, quanto
as organizações que atendem são complexos.
Fornecedores, normalmente, oferecem um conjunto
de opções pré-configuradas que uma empresa espe-
cífica pode selecionar. Por exemplo, que moeda usar
ou se a receita será alocada por unidades geográficas
ou por grupos de produtos. As escolhas são comple-
xas, e decidir quais opções uma empresa, em particu-

lar, necessita para ajustar sua organização e a manei-
ra de fazer negócio requer tanto decisões técnicas,
quanto empresariais e uma intensa comunicação
entre os gerentes técnicos e funcionais. Muitos execu-
tivos de negócio não entendem esses sistemas ou a
importância de não modificá-los substancialmente. A
ideia de que eles devem modificar sua maneira de
fazer negócio para atender às limitações de um siste-
ma de informações é, em geral, difícil de entender.
Mas, o não envolvimento do pessoal funcional, desde
a configuração de processos, praticamente assegura
que o sistema não atenderá aos objetivos de negócio.

Durante um ano, os consultores e key-users
(representantes das áreas) trabalharam sobre os
entendimentos de processos da Braspress, compa-
rando-os com os existentes no Oracle EBS e, neste
período, várias definições e decisões foram tomadas.
Esse conjunto formou a configuração do sistema, que
foi desenvolvida pelo consultor e validada/testada
pelo key-user. É sobre essas premissas que trabalha-
mos hoje. Claro que, se percebermos algum equívoco
de definição ou de decisão, ainda temos como corri-
gir, mas não é simples. Devemos identificar, esclarecer
e redefinir bem o que deve ser alterado, para que os
consultores possam elaborar um projeto (mesmo que
pequeno), deixando claro que atividades serão exe-
cutadas e os resultados previstos. Isso tudo coordena-
do pelo grupo gestor do New Age.

Como fomos fiéis ao lema “customização zero”,
nosso nível de adequação ao sistema é infinitamente
superior ao nível de alterações do sistema para a
Braspress. Só isso já justifica a baixa quantidade de
problemas técnicos que tivemos, mas também justifi-
ca a grande necessidade de entendimento do OEBS
por todos os usuários e potencializa a dedicação ini-
cial que todos tivemos que ter.

A estrutura do nosso projeto foi a mais adequa-
da para o nosso tipo de negócio. Com toda a minha
experiência, posso afirmar que o projeto New Age foi
o mais bem preparado e, por isso, foi o que gerou
menor transtorno técnico para os seus usuários. É
normal as empresas precisarem de algum tempo
para se adaptar aos novos conceitos e processos
quando da implementação de um ERP. Contudo, na
Braspress, tivemos poucos problemas técnicos (e
todos administráveis) e alguns problemas operacio-
nais, mas todos foram superados com a dedicação
dos colaboradores. Desde o primeiro dia de projeto,
todas as áreas foram ativadas e puderam usar a ferra-
menta. Algumas precisaram de um pouco mais de
tempo para se adaptar, outras se adequaram rapida-
mente e parecem não ter percebido a mudança de
sistema. Isto é motivo para comemorar.

*ANÍRIO NETO É DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

A fase que
se iniciou em

janeiro passado é
muito complexa,

segundo o
Diretor Neto
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ma, processo, informação e política de uso. Também é
consenso que os conceitos embutidos nesse novo sis-
tema exigem um pouco mais dos usuários. Devemos
estar mais preparados para o uso completo e correto
dessa poderosa ferramenta.

A necessidade inicial de restruturação de proces-
sos e reorganização das pessoas é absolutamente
normal. Todas as empresas que passaram, passam ou
passarão por um processo de implementação de ERP

A
Braspress está passando por uma
fase muito interessante, com a imple-
mentação do ERP Oracle EBS — um
projeto longo, trabalhoso e de alto
investimento.

Sem dúvida, a fase de implantação, que se iniciou
em 1º de janeiro deste ano, é a mais complexa. É a
que exige mais bom senso e discernimento para
entender os problemas e separar aquilo que é siste-

cência profissional para os dias atuais. O autor-espe-
cialista-professor Thomas Davenport, norte-america-
no, com várias experiências em implementações de
ERP, define:

Todas as organizações que implementam siste-
mas de gestão o fazem ao adquirir e implantar um
pacote. Empresas como a SAP e a Oracle fornecem
pacotes de aplicação que são um conjunto integrado
de módulos – um para contabilidade, um para recur-
sos humanos, e assim por diante. As organizações
configuram esses pacotes para se adequarem às suas
situações organizacionais. Devido à complexidade
dos pacotes, em geral, não é recomendável modificá-

sentem essa inquietação. As que permitem que o
pesadelo avance e tome proporções desnecessárias
acabam sucumbindo ao apelo de “voltar ao sistema
anterior” e jogam milhões de reais no lixo. As que são
fortes e confiam no projeto sabem que é apenas um
pesadelo e que este vai passar. Basta se concentrar,
insistir, persistir e ter um olhar adiante, tendo a certe-
za de que superará esse problema e prosperará com
os ganhos que a nova estrutura lhe dará.

Achar que passaríamos por um processo como
este sem um pequeno arranhão, sem nenhum desen-
tendimento, sem dúvidas, sem debates entre o antigo
e o novo, entre o melhor e o pior é, no mínimo, ino-

*ANÍRIO NETO

IMPLEMENTAÇÃO DE ERP NA BRASPRESS
OCORRE COMO O PLANEJADO



FILIAL DE MACAÉ (RJ)
� 1) Dimensões da filial:

a) Área total: 2.000 m²
b) Área construída: 1.168 m²
c) Área do terminal: 1.103 m²
d) Área do escritório: 155 m²

e) Número de docas: 7

� 2) Abrangência da filial: 80 km²
a) Número de cidades atendidas: 14

� 3) Número de colaboradores: 15
� 4) Quantidade da frota: 7 veículos

� 5) Início das atividades: 15/09/2009
� 6) Ranking de faturamento: 54º lugar

� 7) População da cidade: 936.000 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 1.126

FILIAL DE MONTES CLAROS (MG)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 2.860 m²

b) Área construída: 1.780 m²
c) Área do terminal: 940 m²
d) Área do escritório: 140 m²

e) Número de docas: 8

2) Abrangência da filial: 350 km²
a) Número de cidades atendidas: 180

� 3) Número de colaboradores: 12
� 4) Quantidade da frota: 18 veículos
� 5) Início das atividades: 26/08/1998

� 6) Ranking de faturamento: 63º lugar
� 7) População da cidade: 365.000 habitantes

� 8) Clientes atendidos: 1.163

Perfil

FILIAL DE JOINVILLE (SC)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 4.500 m²
b) Área construída: 1.378 m²
c) Área do terminal: 868 m²
d) Área do escritório: 221 m²
e) Número de docas: 11

� 2) Abrangência da filial: 180 km²
a) Número de cidades atendidas: 18

� 3) Número de colaboradores: 39
� 4) Quantidade da frota: 7 veículos
� 5) Início das atividades: 16/01/2004
� 6) Ranking de faturamento: 41º lugar
� 7) População da cidade: 515.250 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 1.664

FILIAL DE LONDRINA (PR)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 4.000 m²
b) Área construída: 2.300 m²
c) Área do terminal: 1.875 m²
d) Área do escritório: 425 m²
e) Número de docas: 17

� 2) Abrangência da filial: 120 km²
a) Número de cidades atendidas: 60

� 3) Número de colaboradores: 51
� 4) Quantidade da frota: 19 veículos
� 5) Início das atividades: 10/06/2000
� 6) Ranking de faturamento: 15º lugar
� 7) População da cidade: 1.606 milhão de habitantes
� 8) Clientes atendidos: 2.615
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permitir que reações inadequadas atrapalhem o bom
andamento das nossas vidas;

Motivação – ser perseverante diante de situações
que possam nos causar frustração;

Empatia – criar conexões afetivas, perceber seus
anseios e utilizá-las de maneira favorável aos seus
objetivos;

Habilidades Sociais – capacidade de compreen-
der as redes sociais, interagindo com facilidade; ser
capaz de liderar as situações; ser um bom negociador.

O autoconhecimento e a capacidade de gerir suas
próprias emoções exercemumpapelmuito importante
e decisivo no desenvolvimento pessoal. Na Inteligência
Emocional, assim como na Cognitiva, as capacidades
são sinérgicas. Mas, é a Inteligência Emocional que
influencia nomelhor desempenho pessoal.

Dentro da ciência da administração, é comum
encontrarmos, nos manuais e literatura especializa-
dos, características do administrador de sucesso que,
inevitavelmente, remetem-nos a aspectos – compe-
tências – eminentemente comportamentais, funda-
mentando ainda mais o conceito da Inteligência
Emocional como fator de sucesso.

Alguns autores (BOYATZIS, 1999; RHEE, 2000)
apontam, em seus estudos, que a Inteligência
Emocional está relacionada ao sucesso de muitos dos
executivos por estar baseada no conceito de autoge-
renciamento e gerenciamento do relacionamento
com os outros. Há pesquisas que apontam situações
em que, apesar do alto índice de quociente de inteli-
gência – QI – e grande nível de conhecimento espe-
cializado, muitos dos administradores fracassam pela
incapacidade de autogestão de suas emoções e, via
de consequência, de seus interlocutores. Compor-
tamentos como arrogância, falta de flexibilidade, ina-
bilidade para lidar com equipes e supervalorização de
suas capacidades intelectuais corroboraram para o
inesperado fracasso.

Avaliando do ponto de vista da organização, em
que o resultado é fruto do trabalho de uma equipe,
do grupo, há de se presumir que, em não havendo
um fator emocional que favoreça a inter-relação des-
sas pessoas, o resultado tende a não ser omesmo que
o de organizações onde se verifica um alto grau de
inteligência emocional.

Tal como na vida privada, qualquer profissional
está obrigado a se relacionar com outras pessoas. Em
qualquer empresa, as atividades obrigam ao relacio-
namento interpessoal e este está associado ao traba-
lho em equipe.

O modelo burocrático de gestão é, ainda, indis-
pensável do ponto de vista da administração de
massa. Porém, é um modelo estruturado a partir do
conceito do saber, o que o torna um sistema extrema-
mente pragmático, racional. Esta burocracia perpetua

alguns conceitos ligados estritamente às característi-
cas formais da organização, o que favorece o não aten-
dimento dos princípios da Inteligência Emocional.

E é exatamente por isso que o que deverá diferen-
ciar uma organização de sucesso é a humanização de
suas relações, a partir da aceitação de que o ser
humano, ser emocional por excelência, inevitavel-
mente levará para o trabalho aspectos não racionais,
que terão influência direta no desempenho de suas
atividades. O saber ser e o saber estar passam a ter
relativa importância no contexto organizacional. Ser
mais ou menos emocional implica em ter mais ou
menos sucesso.

Vários estudos evidenciam o clima organizacional
como reflexo da condução das relações interpessoais.
Caracteriza-se, pois, uma organização a partir da
Inteligência Emocional de seus gestores, que refletem
sobre seus liderados aspectos emocionais que inter-
ferirão no resultado do negócio.

Desta forma, passam a ser um fator evidente de
sucesso os aspectos comportamentais, que favore-
cem as relações interpessoais em detrimento, muitas
vezes, de grandes competências cognitivas que, por
si só, são incapazes de se concretizar sem um envolvi-
mento emocional, combustível fundamental à ação
humana e, por consequência, organizativa.

*DR. GUSTAVO BRASIL É DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

Da coleta à entrega, toda nossa operação é

umagrande engrenagem, cujos dispositivos

dependemdaação do homem. Sendo o

homemumser racional e emocional,

precisamos dotá-lo de conhecimentos

técnicos,mas tambémde condição

emocional que o estruture para

enfrentar as diversidades que um

negócio comoodaBraspress exige.
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O
crescimento exponencial da Braspress
trouxe consigo uma obrigatória revi-
são de sua abordagem gerencial. A dis-
persão geográfica, a diversidade cultu-
ral de cada região e a obrigatoriedade

de um alinhamento de todo o negócio Braspress
fazem com que nossa Organização busque, na indivi-
dualidade de seus gestores, aspectos comportamen-
tais que conduzam a equipe a uma sinergia comum.

Este é um desafio que vai além dos bancos esco-
lares. Questões ligadas à capacidade de comunica-
ção, relacionamento interpessoal, senso de urgência
tornaram-se primordiais à competitividade de nossa
Organização.

Nesse sentido, percebemos a oportunidade de
investimento nas potencialidades gerenciais e de
liderança, mormente aquelas que tratam das compe-
tências comportamentais.

Da coleta à entrega, toda nossa operação é uma
grande engrenagem, cujos dispositivos dependem

da ação do homem. Sendo o homem um ser racional
e emocional, precisamos dotá-lo de conhecimentos
técnicos, mas também de condição emocional que o
estruture para enfrentar as diversidades que um
negócio como o da Braspress exige.

Este é o foco com que enxergamos a contribuição
do RH para o bom resultado de nosso negócio. É por
meio do homem que nossa Organização se sustenta-
rá, perenizando seu sucesso.

Já não é novidade o fato de que, com a globaliza-
ção da informação, o acesso à tecnologia deixou de
ser privilégio de poucos, induzindo, assim, as empre-
sas a repensarem seus conceitos de competitividade.
E se a tecnologia já não é mais o grande fator compe-
titivo, o que o seria?

Estudos demonstram que a eficácia no gerencia-
mento das pessoas é fator determinante do sucesso
das empresas. A abordagem comportamental influen-
cia, de maneira decisiva, o desempenho organizacio-
nal, impactando diretamente no resultado do negócio.

O comportamento no trabalho é afetado direta-
mente pelos estados emocionais dos empregados
(WEISS & CROPANZANO, 1996) – o que justifica a busca
pelo entendimento de como algumas pessoas convi-
vem melhor do que outras no ambiente de trabalho,
consequentemente commaior e melhor resultado.

Sendo o ser humano um ser influenciável, cabe,
então, ao administrador (líder e gestor) a tarefa de
influenciar (ação espontânea e não coercitiva) as
pessoas em prol de um determinado objetivo
comum, a partir de fatores que, emocionalmente,
mantenham-nas motivadas, no ápice de suas capaci-
dades cognitivas.

A Inteligência Emocional, assim como conceitua-
do por Goleman, é a“capacidade de identificar nossos
próprios sentimentos e os dos outros, de motivar a
nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro
de nós e em nossos relacionamentos”.

As características da Inteligência Emocional, no
contexto organizacional, estão baseadas nos seguin-
tes componentes:

Autopercepção – autoconfiança, consciência das
emoções e saber compreender e manejar nossas pró-
prias emoções, de modo a adotar o comportamento
correto diante de cada situação;

Autorregulação – autocontrole, utilizar nossas
emoções de forma a favorecer o nosso dia a dia; não

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COMO
FATOR DE SUCESSO ORGANIZACIONAL

*DR. GUSTAVO BRASIL
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destacou o Diretor
de RH, Dr. Gustavo
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da área de TI. Aliás, essa gente maravilhosa nossa da
área de TI, que estão construindo esse fantástico ERP,
esse fantástico Datapress II. Eu quero dizer, hoje, para
vocês, o seguinte: se hoje existem terminais remotos
em cima da mesa, fomos nós que puxamos. Não é,
Senhor Milton? Puxamos por fio, furamos as paredes,
levamos o terminal. Fomos na cobrança, pusemos
dois terminais, criamos um departamento de emis-
são de conhecimento (fora do CPD), espalhamos os
terminais pela empresa.
Montamos um negócio chamado Disk-coleta,

chamamos a motorrádio (vocês não se lembram
disso, vocês não sabem o que é a motorrádio).
Motorrádio era um rádio portátil, muito interessante,
mas eles vendiam radiocomunicador — era aquele
velho sistema Ranger da II Guerra Mundial. O
Patrulheiro 3 era o upgrade do Ranger. Nós coloca-
mos na Serra do Japi e colocamos no Pico do Jaraguá
duas antenas repetidoras e os nossos 16 caminhões
de coleta e entrega, em São Paulo, já recebiam a
monitoração por voz.

O nosso cliente telefonava, pedia a coleta. A
nossa companheira, que está até hoje na nossa
empresa, a Romilda, anotava a coleta. Ela emais duas
pessoas anotavam a coleta, chamavam pelo rádio o
motorista. Tinha uma prancheta, ele anotava a cole-
ta. Dez, quinze, vinte minutos depois de solicitada a
coleta, estava o nosso caminhão lá, fazendo a coleta.
E, no dia que furasse uma coleta na nossa empresa,
isso dava um inquérito. Estou falando para vocês,
década de 1970! Esses rádios nós colocamos no final
da década de 1970 — a Braspress tinha pouco mais
de 2 anos.
Já avançávamos muito em relação aos nossos

concorrentes. Todomundo com caminhão demadei-
ra, com a carroceria aberta. A gente, já com os baús
pintados, com uma comunicação visual bonita.
Mudamos para o sistema Risc, que nos levou até

a década de 90. Um belo dia, eu recebo a revista Veja
e leio, na revista, uma propaganda da Oracle.
Arranquei aquilo e guardei. Depois, conversei com o
Giuseppe. Mas, deixa voltar um pouco na história. O
mercado já utilizava um banco de dados chamado
Dataflex e nós queríamos entender aquilo, muito
embora o nosso Cobol ainda estivesse surtindo
resultado. A companhia estava indo bem, os nossos
principais concorrentes não nos atrapalhavammuito
— atrapalhava no ponto de vista tarifário, mas não
atrapalhava no ponto de vista operacional, de agili-
dade operacional. Nós tínhamos rádio na frota, nós
emitíamos o conhecimento com mais rapidez, o
nosso manifesto saía mais rápido. Portanto, nós che-
gávamos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba
e em Porto Alegre mais cedo e, por conseguinte, dis-
tribuímos nossas mercadorias mais cedo e ganháva-
mos mercado na área operacional.
Mas, nós observávamos que nós precisávamos

ramento, naquela ocasião, era faturamento mensal.
Depois, mandávamos, para o cliente, em formu-

lário contínuo, numa época em que se pagava o frete
da transportadora deduzindo o Imposto de Renda na
fonte, como se carreteiros fôssemos. Os nossos clien-
tes já começavam a observar que aqueles dois mole-
ques, que não tinham coisa nenhuma na vida, já
tinham alguma coisa — tinham um sonho, tinham
um sonho de realizar alguma coisa. Mas, para você
poder realizar seu sonho e seus sonhos empresariais,
você não o faz sozinho, você faz em companhia de
pessoas tão oumais capazes que você. E, aí, a vida foi
pródiga e foi muito favorável a nós. Nos trouxe Pepe,
nos trouxe Giuseppe, nos trouxe Luiz Carlos — que
fizeram questão de estar aqui, hoje, para poderem
prestigiar esse evento e darem para vocês uma
demonstração clara da importância do passo que ora
nós estamos dando.
Não satisfeito com a Dismac, lá no começo da

década de 1980, nós entramos na linha Risc, quando
a Braspress se situava na Rua São Quirino, 260. Já a
partir dali, nós começamos a caminhar nos passos
que hoje nós estamos dando, que são da construção
da nossa própria inteligência.
O primeiro ERP da nossa empresa (lembro-me

como se fosse hoje, com uma clareza monumental)
foi escrito em Cobol, que era uma plataforma de
excepcional sucesso naquela época. E quem fez toda
a concepção do nosso primeiro ERP foi o Sr. Milton
Braga, que cuidava da parte financeira. Como era a
cobrança? Rudimentar? Para a época, já era um avan-
ço. Para hoje, jurássico. Mas, para a época, um avan-
ço, sem dúvida.
Nosso primeiro ERP (de uma empresa que não

tinha cinco ou seis filiais na ocasião; pouco mais de
450, de 500 funcionários) foi construído com uma
inteligência própria, mais barata? Não mais caro,
muito mais caro. Poderíamos ir ao mercado e contra-
tar, naquela ocasião, uma empresa de software que
vendia o software de emissão de conhecimento e de
faturamento da forma que necessitávamos. Não.
Preferimos fazer o seguinte: vamos conhecer o deta-
lhe da nossa operação. Vamos conhecer osmeandros
da nossa operação. Vamos fazer o que nós precisa-
mos fazer. E conseguimos fazer o nosso primeiro ERP.
Não me esqueço de uma coisa: na época, tinha-

se um conceito chamado de CPD — Centro de
Processamento de Dados. Era uma sala lá no primei-
ro andar. Se o pessoal da cobrança precisava saber
alguma coisa da cobrança, descia para o CPD; a emis-
são de conhecimento recorria ao CPD; a liberação
das rotas de entregas ocorria no CPD. Eu imaginava o
seguinte: esse negócio não tá certo, esse negócio
não tá dando resultado. Nós precisamos encontrar
alguma forma. Eu visitava as empresas para conhecer
melhor o assunto.

Eu quero dizer para vocês, para o pessoal, hoje,
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O desafio da inovação
C

erca de 350 colaboradores da Braspress
receberam capacitação para aderirem ao
novo projeto de TI (Tecnologia da
Informação) da Organização, denomina-
do “New Age”, em um hotel da cidade de

Bragança Paulista, em duas fases— nos dias 8 e 9 de
outubro e 5 e 6 de novembro passado.

A Diretoria da Braspress falou aos presentes em
ambos os eventos. Na ocasião, todos puderam
conhecer, também, o novo vídeo institucional da
Organização.

O primeiro a falar foi Urubatan Helou, Diretor-
Presidente da Braspress, que disse que a
Organização vai fazer uma grande transformação.
Emocionado, contou cada fase de evolução tecnoló-
gica da empresa na busca constante pela inovação.

“Nós vamos fazer uma grande mudança de pata-
mar do nosso negócio. Mas, para falar na mudança
desse patamar, nós precisamos voltar lá atrás, lá em
1977, quando eu fundei a empresa. Esse negócio de
tecnologia é um negócio muito sério. Ele é tão sério,
que não tem fim. Isso é igual a enxugar gelo— basta
a tecnologia ficar pronta, para já estar obsoleta. As
mudanças sãomuito rápidas; asmudanças sãomuito
frequentes — notadamente num país como o nosso,
que está se desenvolvendo de forma tão acelerada.

Lá em 1977, 6 meses após a fundação da empre-
sa, quando eu e o Petri fundamos a empresa, desco-
bri uma máquina de escrever de marca Ruf e tam-
bém descobri um sistema chamado Front Fit, onde
você emitia o conhecimento e, ao digitar namáquina
de escrever os dados do conhecimento, numa folha
atrás do conhecimento, ele compilava o manifesto e,
com isso, nós ganhamos de 1 hora e meia a 2 horas
na emissão de conhecimento.

Apareceu ainda um rapaz da Sharp, trazendo-me
uma máquina. Era uma máquina de calcular similar à
chamada Facit. Nós temos lá no museu da Braspress.
Era uma máquina similar àquela, só que não tinha
alavanca. Ela já era totalmente eletrônica, onde ela
tinha um papel laminado, e esse papel era japonês,
muito caro. Mas, você introduzia uma tarjeta. Já era o
primeiro sistema de mecanografia que existia. Você
colocava uma tarjeta, aonde continha as condições
tarifárias do cliente, aí você calculava, digitava nessa
máquina o peso da mercadoria, a linha a que ela se
destinava. A linha 1 era São Paulo e Belo Horizonte; a
linha 2 era São Paulo e Rio; e, depois, a máquina cal-
culava o frete do cliente. Aí, tirava-se aquele papel
laminado, pregava-se na nota fiscal, encaminhava-se
aquilo, já grampeado, para o emissor de conheci-
mento, ele emitia o documento e, pelo Front Fit, já
saía o manifesto; e, assim, chegávamos 2 horas na
frente dos nossos principais concorrentes.

Seis meses se passaram da fundação da empresa
e começamos a ser visitados por grandes organiza-
ções da época e outras tantas empresas que vinham
conhecer a expertise que aqueles dois moleques de
27 anos tinham encontrado para levar tamanha van-
tagem nas operações.

Um passo adiante: compramos uma máquina da
Dismac, chamada de 2064, que era montada em
Manaus. Substituímos, assim, a Ruf e a Front Fit pela
máquina. Já entramos numa era de processamento
de dados, porque nós já colocávamos, dentro desse
computador, os dados dos clientes. Emitíamos o
conhecimento, virávamos o manifesto e gravávamos
esse mesmo conhecimento no faturamento. O fatu-

Urubatan Helou,
Diretor-Presidente da
Braspress, contou no

evento toda a evolução
tecnológica da Braspress
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nem o seguinte: hoje, nós emitimos 50 mil
conhecimentos por dia. Imagine vocês se
nós fôssemos gastar 12 minutos para emi-
tir cada conhecimento. Pegamos o projeto,
1 milhão de dólares… Lixo, bobagem! Di-
nheiro a gente ganha outro; dinheiro foi
feito para isso.

Depois, apareceu um consultor na nossa
empresa. Conversamos com ele. O bom e
velho Cobol ainda estava nos atendendo.
Perguntei se ele não conhecia alguém que
pudesse nos ajudar, que conhecesse o banco
de dados Oracle. Já naquela ocasião, a Oracle
já tinha rompido com o representante e já
vinha para o Brasil com escritório próprio. Ele
nos indicou dois rapazes lá de Sorocaba: o
Décio e o Cassiano.

E aí, nós contratamos o Décio e o Cassiano. E, a
partir de janeiro de 2001, eles escreveram o nosso
software, todo o nosso ERP. Vieram para a empresa,
assumiram a diretoria de tecnologia da empresa e, a
partir do dia 1º de janeiro de 2001, nós emitimos o
nosso primeiro conhecimento em Oracle Delphi — o
banco de dados da nossa empresa—, que nos trouxe
até aqui e transformou a nossa empresa no que ela é
hoje: 6.000 funcionários, 103 filiais, 50 mil conheci-
mentos por dia, 1 milhão de conhecimentos por mês,
3 mihões e 300 mil volumes transportados por mês.

A ferramenta Delphi, o banco de dados Oracle,
que nos trouxe até aqui. Ocupamos o Brasil, ocupa-
mos as nossas fronteiras, ocupamos o nosso territó-
rio e somos, hoje, a única transportadora brasileira
privada de encomendas que atende 100% do territó-
rio nacional. Vocês querem saber o que émais impor-
tante do que isso? 95, 96% da última milha somos
nós que fazemos. Apenas de 3 a 4% nós terceiriza-
mos, com parceiros, no Centro-Oeste, interior de
Goiás, Pará, Manaus, Amazonas, e nos transforma-
mos na maior empresa de encomendas do país.

E, a partir do dia 1º de janeiro, entramos com o
primeiro módulo do Oracle Java — uma ferramenta
que nos leva à web, universaliza a nossa convivência
tecnológica. Nós estaremos falando para o mundo
universal. Por onde houver uma nuvem deweb, lá vai
estar a nossa empresa. E as nuvens de web só vão
desaparecer se for por vontade de Deus, com o fim
do planeta Terra.

Portanto, nós estamos universalizando os nossos
contatos através de uma ferramenta que faz com que
nós possamos navegar todos os nossos procedimen-
tos pela web. Estamos investindo R$ 43 milhões e,
somente nessa capacitação que ora estamos fazendo,
estamos investindo em torno de R$ 305 mil para que
vocês possam voltar às suas bases conhecendo o que
é o banco de dados Oracle, com a ferramenta Java,
construído numa plataforma nova, mas repensando

todo o modelo de procedimento. Na área comercial,
não teve umdetalhe que tenha escapado do Pepe. Na
área operacional, não tem um detalhe que tenha
escapado do Luiz Carlos. A mesma coisa na área
administrativa-financeira, com o Giuseppe, que, diga-
se de passagem, é o grande patrono desse projeto.

Vocês vão levar no coração, na cabeça, no peito,
o conceito; o conceito dessa nova ferramenta, por-
que o treinamento de vocês começa a acontecer já a
partir da próxima semana quando, em ato simulado,
vocês vão começar a desvendar os meandros desse
novo software, que entra em vigor em 1º de janeiro
do próximo ano em contas a pagar, contas a receber,
controladoria, manutenção de frota, departamento
pessoal, contabilidade, auditoria e outros tantos
setores da nossa Organização, para que nós possa-
mos estar, no dia 1º de janeiro de 2013, entrando
com nosso ERP pronto no ar. Com TMS, que é a área
operacional; com emissão de conhecimento, com
roteiros, CRM, etc.

Nós vamos conviver um ano na esfera adminis-
trativa-financeira com Java, para que nós possamos
entrar em 2013 já com a ferramenta integral e pron-
ta, já com a emissão de conhecimento. E aí, nós esta-
remos mudando para um novo patamar.

Eu falei para vocês de 6 mil funcionários. Eu falei
para vocês de 2.000 caminhões em operação (somen-
te próprios, 1.200), 103 filiais. As pessoas, às vezes, me
perguntam: ‘Meu, o que te move? Por quê? Você tem
62 anos, cara. Seu sócio tem 61.’ Na verdade, quando
a gente começou, ele era 5 anos mais velho do que
eu. Agora, ele fica mais novo. Deve estar fazendo ani-
versário em ano bissexto, mas é meu irmão. Melhor
irmão é aquele que você escolhe. O que é que move
esses caras, meu? O que move esses caras? Eu não
vivo de dinheiro, eu vivo de realização. O Luiz Carlos,
o Pepe, o Giuseppe estão, também, com essa mesma
filosofia. Trouxemos gente nova para vir e somar com
esses três. Veio o Dr. Gustavo, o Neto. Tem uma outra

Os colaboradores
ouvem atentos
as palavras de
Urubatan Helou
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mudar. E nós continuamos pensando, fazendo con-
jectura sobre banco de dados. Foi quando eu vi essa
propaganda na revista Veja e levei para o Giuseppe.

Ele pegou o carro e foi na Brigadeiro Faria Lima.
Quando chegou lá, viu que não era Oracle, era um
representante da empresa, que existia no Brasil, que
explicou para o Giuseppe o que era aquela ferramen-
ta. O Giuseppe chegou e falou: ‘Urubatan, é o cami-
nho, é isso aí! E melhor, Urubatan: nós temos tempo
para produzir esse negócio. O Senhor Milton Braga já
tinha feito o nosso primeiro ERP, junto com uma
empresa chamada NCP.

O Senhor Milton fez a concepção e a NCP escre-
veu o Cobol. E, ao longo desse processo, nós contra-
tamos um japonês, o Sérgio. Nós contratamos o japo-
nês para dar continuidade, para ser a interface entre
a Braspress e a NCP. E esse japonês conhecia tudo do
Cobol. E nós já conhecíamos o que era Oracle, e o
Giuseppe já tinha sinalizado de que aquele negócio
seria uma grande ferramenta. Para nós, seria o banco
de dados que nós precisávamos. E nós já tínhamos
um japonês, gente! Imagina quem tinha um japonês
naquela época. E contratamos a Oracle, contratamos
o banco de dados… e vamos fazer, em cima da pla-
taforma da Delphi, que é a ferramenta que nos trou-
xe até hoje.

Nós estávamos na Sublimação 33. Fizemos uma
sala separada para ele, pusemos ar-condicionado,
uma mesa grande para ele poder fazer o planilha-
mento dos nossos softwares. Já estávamos no final
da década de 1980, começo da década de 1990. Já
tínhamos passado 12, 13 anos… nós ainda operáva-
mos a nossa coleta pelo rádio — era, ainda, um bom
e velho sistema Ranger que, depois, teve um upgra-
de do P3. Precisamos mecanizar isso. Precisamos
automatizar isso.

Entrei na sala do Luiz Carlos. O Luiz Carlos desco-
briu, lá, umcasal, umpessoal que tinha um software de

coleta e que rodava esse software em umas cinco ou
seis outras transportadoras. E isso era comumagrande
desenvoltura. Estamos lá, sentados com o casal, falan-
do sobre o software que nós queríamos comprar dele
ou alugar. Para colocar na nossa coleta, para facilitar a
vidadaRomilda, porque tododia omesmocliente liga-
va e ela perguntava qual era o seu endereço.
Estávamos reunidos para ver o software. Ele mostrou o
software e, aí, nós falávamos para ele: ‘meu rapaz, por
que você não faz assim?’Ele olhava para gente e falava:
‘Puxa vida! Émesmo!’E amulher dele anotava. ‘Por que
você não faz assim?’E puxa! É verdade! E a gente ainda
pagava para ele. Saí da sala, chamei o Luiz, falei: ‘nós
estamos dando expertise para esse cara. Ele vai fazer
um upgrade do sistema dele e ainda vai colocar nos
concorrentes’.

Por isso, vamos construir nosso próprio software,
porque é praxe da nossa empresa trabalhar a nossa
própria inteligência. Fizemos isso no passado, com o
Senhor Milton Braga, que era nosso Diretor Adminis-
trativo–Financeiro, que fez a parte operacional. Vamos
fazer agora e fizemos. Muito bem, vamos voltar para o
japonês. Nós tínhamos um japonês, cara! Que você
quer? E pensamos: ‘Dá para fazer. Quanto vai custar
isso? Um milhão de dólares?’ Quero falar para vocês:
isso é dinheiro! O dinheiro é bobagem, o dinheiro a
gente ganha. E dinheiro é para gastar. Vamos investir
US$ 1 milhão, assim como nós estamos investindo,
hoje, R$ 43 milhões no Projeto ‘New Age’.

‘Japonês, você vai ficar cercado aqui. Você não vai
sair daqui para nada’. Nós pegamos, pusemos uma
porta de uns 3 cmde altura na parte de baixo e, por ali,
a gente passava a pizza para ele. ‘Você não sai daí,
japonês. Pelo amor de Deus! Você continua aí.’O japo-
nês escreveu o software e a gente levava pessoas.
Chegava cliente nosso e visitava. Nós colocamos, na
porta, um negócio chamado Oracle. Um display, por-
que isso também pressupunha status. Uma empresa
daquele tamanho com Oracle, enquanto estavam
todos no Dataflex! Nós já pensávamos em Oracle. E o
japonês fez o software, desenvolveu o software e o
software ficou pronto. Investimos US$ 1 milhão no
software, chamamos a empresa toda e vamos testar o
software. E vamos emitir o nosso conhecimento
agora… e pusemos o formulário. O sistema era o do
computador já. Ainda estávamos no Risc e 12minutos
para emitir um conhecimento.

O japonês escreveu o software com a cabeça de
quem conhecia o Cobol. E era o seguinte: para emitir
o conhecimento, você digitava o peso, virava uma
tela; você digitava o remetente, virava uma tela; você
digitava, virava uma tela. E, nesse conceito (inclusive
o Cobol), era mais rápido do que o banco de dados,
porque ele continha aquela inteligência toda, ali,
segregada naquele momento. Ele não precisava ir no
banco de dados buscar a informação. Vocês imagi-
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são paramim, são para esse conceito. O conceito que
o velho César nos deixou. Só que ele era um pouco
mais polido do que eu. O velho César (referindo-se
ao Diretor Regional, falecido recentemente) costu-
mava dizer o seguinte: ‘Tira o pé do chão!’. E isso nós
fazemos todo dia. Não é com arroubos, é com plane-
jamento, é com tecnicidade, é buscando aquilo que
nós queremos fazer, assim como este momento. Para
chegarmos neste momento, nós planejamos. E isso é
realizar, é não ter medo de dizer o seguinte: vamos
investir R$ 43 milhões.

Quando a gente fala em investimento de R$ 43
milhões, a grandemaioria de vocês sabe como é esse
negócio de investimento. Eu sou de uma época que
a gente comprava um automóvel na concessionária.
Fazia o cheque, vinha um certificado de propriedade.
Vem até hoje. Aí, você olha o certificado e olha para
o automóvel. É tangível. Nós estamos investindo no
intangível, mas ele é intangível para os leigos, para os
cegos, porque é esse intangível que vai dar a tangibi-
lidade, que é sufocar os nossos concorrentes.

E quando nós pudermos comemorar isso, nós
estaremos comemorando não com seis mil vagas de
trabalho. Talvez com o dobro disso, talvez em outro
patamar de negócios. E aí, a nossa gente vai estar
feliz. Aí, as nossas pessoas estarão todos muito feli-
zes, porque todo dia, de manhã, todas as pessoas,
toda a população da Braspress pode levantar de
manhã e dizer: ‘Que maravilha! Eu vou trabalhar!’ E
isso eu repito todo dia, porque, quando acabar o
expediente, vai poder chegar no relógio de ponto e
dizer o seguinte: ‘Que maravilha! Eu vou voltar para
casa!’ São as duas coisas mais importantes na vida do
cidadão. Para que, a partir desse trabalho, ele possa
sustentar a casa e ter a casa para voltar.

Porque não imaginem vocês que nós trabalha-
mos para a Braspress. Ninguém trabalha para a
Braspress. Cada um de nós trabalhamos para nós
mesmos. Nós trabalhamos para que nós possamos
ter qualidade de vida, termos saúde, termos alegria,
porque é isso que o ser humano precisa. O ser huma-
no nasceu para ser feliz. Muito obrigado, gente. Bom
trabalho para vocês”, encerrou Urubatan Helou.

FALA DO
VICE-PRESIDENTE,

MILTON DOMINGUES PETRI

“Bom dia a todos os presentes.
Em nome do nosso Diretor-Presidente, Urubatan

Helou, quero cumprimentar, aqui, toda a nossa dire-
toria presente. Em nome dos nossos diretores, eu
quero cumprimentar, aqui, todos os gerentes que
estão aqui conosco hoje. Em nome de todos os
gerentes, eu quero cumprimentar a todos os encar-
regados que, aqui, também estão presentes. Em

nome dos encarregados, eu quero cumprimentar a
toda nação Braspress.

Acho que o nosso espírito está todo emanado
aqui, com todas as pessoas que trabalham conosco
— desde o mais nobre diretor ao mais humilde cola-
borador.

Quando nós completamos 30 anos, foi divulgada
uma frase que, quando vejo, fico muito feliz de ler
aquela frase. ‘Essa é uma história que foi construída
juntos.’ Juntos construímos essa história — tudo isso
que o Urubatan acabou de relatar. Essa é a história da
nossa Organização.

Este ano, ela completa 35 anos. É uma história. Ao
longo dessas histórias, como o próprio Urubatan
falou, muita gente está conosco desde o início.
Muitas pessoas com 25 anos. E é com esse pensa-
mento que o Urubatan acabou de relatar é que nós
construímos tudo isso.

Milton Petri, Diretor
Vice-Presidente da

Braspress, disse que a
Organização está

caminhando para ser
uma instituição
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geração chegando: Urubatan Junior, Tayguara,
Juliana. Vocês, da tecnologia, aliás… quando eu vejo
essa miscigenação de faixa etária, isso me redobra a
vontade de continuar realizando, porque nós não
temos nada para comemorar hoje. A nossa comemo-
ração, gente, ainda está para vir.

Nós ainda vamos comemorar, porque, a partir do
momento que nós universalizarmos a nossa conver-
sa tecnológica, o nosso papo tecnológico, nós pode-
mos universalizar os nossos negócios. Hoje, são 6 mil
colaboradores. É muito mais fácil, agora, chegar a 12
mil do que chegar aos 6, que nós demoramos 35
anos para chegar. A base está pronta, o alicerce está
pronto e, aí, nós teremosmuito a comemorar. Porque
não é mais o dinheiro que nos move, não é o dinhei-
ro que me impulsiona. Nem a mim e nem ao Petri.

Hoje, o que nos move é a vontade de realizar e
passar por cima, como um trator, em cima de cada
um dos nossos concorrentes e fazer, mostrar a esses
concorrentes que a nossa gente é mais brava, que a
nossa gente é mais capaz, que a nossa gente é mais
competente. E eu digo a nossa gente porque eu
quero dizer para vocês o seguinte: os nossos prédios,

os nossos caminhões, até mesmo esses nossos soft-
wares — isso não vale absolutamente nada, porque
isso você compra com dinheiro e, se você não tem
dinheiro, você vai no banco, pega emprestado e
compra de novo.

O que eu não consigo comprar e adquirir é o cora-
ção, pela confiança. E dizer para vocês terem certeza
de uma coisa: nós estamos trabalhando muito. O que
move esse pessoal que está todos os dias conosco, na
Matriz, é a vontade de realizar e fazer bem feito, por-
que fazer por fazer… Eu quero dizer para vocês o
seguinte: fazer errado custa até mais caro.

Quem faz a diferença é a nossa gente, e nós esta-

mos celebrando esse momento para construirmos
um software investido em R$ 43 milhões para con-
templarmos dois públicos — o primeiro público que
nós queremos contemplar é o público externo, que
são os nossos clientes. A partir do momento que nós
tivermos essa ferramenta, toda ela pronta, nós tere-
mos procedimentos mais ágeis do que os nossos
concorrentes. O segundo público que nós vamos
contemplar é o nosso público interno. Enfim, essa
plataforma vai nos levar a um novo mundo. Eu não
tenho dúvida nenhuma disso. Além disso, nós esta-
mos em um país que está criando musculatura, que
está crescendo, que está gerando emprego, que está
mudando seu IDH, que está mudando a renda per
capita. Hoje, nós somos a 7° economia do mundo
(pelos índices oficiais, no final de 2011, o Brasil pas-
sou para a 6ª posição). Se não acontecer nenhum aci-
dente de percurso em 10 anos, em 15 anos, nós sere-
mos a 4° economia do mundo. Nós seremos, para o
mundo, o que a Alemanha é hoje.

E é dentro desse conceito e desse cenário que
nós temos uma Organização, hoje, com 103 filiais,
2.000 caminhões, mais de 6.000 funcionários e
entrando com uma ferramenta que possa universali-
zar as suas ligações com o mundo exterior. Nós
somos a empresa, hoje, mais presente no país, e esta-
remos mais presentes ainda. E essa presença gera
uma relação. Relação gera negócio, negócio gera
faturamento, faturamento gera dinheiro, dinheiro
gera mais filiais, mais caminhões. Mais filiais e mais
caminhões gerammais emprego e, assim, nós vamos
construindo o que nós queremos construir. Vamos
construir com a nossa gente. Vamos construir com os
nossos 6 mil colaboradores de gente fantástica.
Através do Facebook, tenho visto a grandiosidade
dessas pessoas, o carinho que essas pessoas têm
pela Organização, o conceito que eles têm pelo
nosso negócio. E, aí, redobra a certeza de que nós
estamos no caminho certo e podemos continuar
investindo e trabalhando, diuturnamente, para levar
a nossa companhia ao patamar que nós desejamos.

Estamos fazendo nossa lição de casa. E, se crise
vier, nós vamos superar, porque nós temos gente
capaz para fazer isso. Vocês querem ver como é que
se supera a crise? Tem um envelope pregado embai-
xo da cadeira de cada um. Pode levantar. Levanta
para pegar, fica mais fácil. Levantem para vocês
pegarem o envelope. Abram o envelope e vejam o
que tem dentro. O que tem dentro desse envelope?
Olha. Todo mundo já sabe o que tem dentro desse
envelope. Dentro desse envelope, tem aspirina; aspi-
rina para te curar a dor de cabeça de crise. E você
sabe como é que você contrapõe a crise?
Trabalhando. É o que nós estamos fazendo. O nosso
pessoal faz isso sempre, todo dia.

E isso nós estamos fazendo. Esses aplausos não

Uma das salas dos treinandos do New Age
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que essa coisa que o Urubatan começou, falou,
explicou sobre a Braspress e que o Petri, agora, rela-
ta de uma forma emocionante e com o coração
explica muito o sucesso desta empresa. Eu conside-
ro que a Braspress tem algumas marcas. A principal
delas considero a ousadia empresarial. A segunda,
que impulsiona esse processo dele, é a paixão pelo
negócio. Nunca vi, em 26 anos de casa. Nunca vi,
nesses 26 anos que eu estou trabalhando
praticamente do lado do Urubatan e do Petri… eu
nunca vi o Urubatan pensar em algo que excluísse a
Braspress de alguma maneira. Todas as vertentes
que o Urubatan adota são vertentes que levam ao
negócio. Ele pensa na Braspress 24 horas por dia e a
gente percebe isso; e é uma presença espiritual. A
alma desses dois está dentro da empresa.

E, para a nossa felicidade e daqueles que estão
chegando, esse processo está sendo passado para a
questão sucessória que, mais dia, menos dia, vai
acontecer. Mas, diferente na Braspress, porque os
filhos estão vindo com a alma, estão lá, com seus
corpos, nos ajudando; com as suas inteligências,
nos ajudando e fazendo melhorar muito a empresa,
muito mesmo. Eu considero que tudo que o
Urubatan falou ao meu respeito, aqui, tem o impul-
sionamento do jovem, porque trouxe a alma. O
espírito está dentro do negócio, que é bom para a
empresa.

A Fundação Roberto Marinho tem a frase que
diz que o homem é eterno enquanto seu trabalho
permanece, e esse trabalho ele vai permanecer. A
gente percebe que a estrutura que essa empresa
vem construindo, ao longo do tempo, vem se solidi-
ficando cada dia mais.

Sabemos que o treinamento é cansativo. Todos,
aqui, deixaram suas casas, no fim de semana, para
ter um processo cansativo, embora gostoso tam-
bém, porque vem para o hotel, todo mundo se
encontra. Mas, é um processo cansativo, é uma tem-
pestade de informações que nós estamos jogando
para cima de vocês. Mas, como disse o Urubatan: na
verdade, nós estamos aqui passando o conceito do
processo. O New Age, ele é um avanço e, como tam-
bém disse o Urubatan, universaliza as nossas infor-
mações no momento que nós temos processos
semelhantes aos que rodam em tantas outras
empresas pelo mundo afora.

Cada um desses itens que vocês estão assistindo,
de fato, participei dele, calçado pela presença sem-
pre muito bem enriquecida, tecnicamente enriqueci-
da do Tayguara e de todos os funcionários que estão
ali conosco, na Matriz, ajudando a desenvolver o
New Age. Digo para vocês que o momento em que a
gente colocar esse sistema para rodar, com o concei-
to de integração que ele tem, sem dúvida nenhuma
todos nós, aqui, estaremos crescendo e dando um
salto profissional. Não é somente a empresa que

ganha. E isso precisa ser visto por cada um de vocês.
A empresa ganha, sim. A empresa vai continuar

crescendo e esse é o objetivo mesmo. Mas, cada um
de nós vai melhorar, também, como profissional.
Vocês, hoje, estão recebendo essa enxurrada de
informações, mas esse é só o pontapé inicial. Aqui, é
só a largada. O jogo, mesmo, é a partir de segunda-
feira, quando cada um de vocês fizer os exercícios
que devem ter sido falados. O projeto foi bem elabo-
rado e, com certeza, será bem executado.

Tenho muito respeito por aqueles que foram
citados aqui. Gostava muito do nosso japonês, o
Sérgio. Aprendi muito com ele. Gostava demais do
Cassiano e do Décio, com quem também eu desen-
volvi aprendizados. Enfim, todos fizeram o trabalho
deles, mas a Braspress tomou uma dinâmica dife-
rente na área de TI. A verdade é que nós não medi-
mos esforços e eu não tenho dúvidas de que nós
estamos num caminho muito seguro. Portanto,
considerando todos esses aspectos, sabedores que,
agora, são de que esses processos estão na empre-
sa, são vivos e estão sendo oxigenados… Todo pro-
cesso, quando ele muda, ele muda no fluxograma.
Todo mundo aqui tem acesso a isso e passará a ter
acesso a isso. É preciso, portanto, considerando isso,
absorver o conceito que está sendo colocado e
começar o jogo na segunda-feira. O jogo mesmo,
para valer.

As pessoas vão melhorar, a empresa vai melhorar
e não tem outro caminho: todo mundo trabalhando,
todomundo fazendo a parte que lhes cabe fazer por-
que o dia 1º de janeiro virá. Só cabe a responsabilida-
de de cada um nesse negócio, que envolve a respon-
sabilidade de todos. R$ 43 milhões é um investimen-
to maciço feito em cima da área de TI, mas depende
da ação de vocês.

A Braspress é feita assim: pelos prédios, pelos
caminhões, pelo computador, pelos processos que
estão aí, mas ela precisa da ação profissional e res-
ponsável de cada um. Mas, eu não tenho dúvida de
que a coisa vai acontecer, por aquilo que eu tenho
escutado. Quero parabenizar ao Neto, ao Dr.
Gustavo e a toda equipe que organizou esse evento,
como o outro. De fato, como eu disse da outra vez,
vocês deram um show de organização. Parabenizo,
também, mais uma vez, os key-users, que são aque-
les funcionários que deixaram suas funções e foram
escrever a Braspress diante daqueles processos, para
os técnicos escreverem o New Age. E, ainda sim, não
deixaram as suas funções. Se desdobraram, todos
eles. Quero parabenizar a todos. Não se preocupem
com o volume de informações. Vocês vão conseguir
triturar isso lá, nas suas filiais, fazendo o dia a dia e
conhecendo o novo projeto New Age que, segura-
mente, trará uma nova fronteira de desenvolvimen-
to para a Braspress. Muito obrigado!”, finalizou
Giuseppe Coimbra.
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Sabe que essa nossa reunião é uma rara oportu-
nidade de a gente estar aqui, conversando com os
nossos gerentes; nesse momento certo de nós estar-
mos fazendo esse treinamento em todos os motivos.

Quero também, aqui, dar os parabéns, em nome
do Neto, aos 150 funcionários da TI que têm se
dedicado, 24 horas por dia, no desenvolvimento
desse novo programa. Como disse o Urubatan, nós
já tivemos o japonês, nós já tivemos o casal, já tive-
mos os irmãos lá de Sorocaba. E, hoje, nós temos o
Neto. Dada a importância na nossa empresa, nós já
tínhamos três diretores, que é a diretoria operacio-
nal, a diretoria comercial e a diretoria administrati-
vo-financeira. E, hoje, temos 5 diretores: temos um
diretor de RH e também o diretor de TI, dada a
importância que temos hoje. Agora, quando o
Urubatan fala em perenizar, eu acho que a nossa
empresa está caminhando para ser uma instituição.
Ela vai ser. Falando nisso, até, inclusive, eu quero
aqui, também, dar os parabéns aos futuros adminis-
tradores da nossa Organização. Quero falar do futu-
ro. Quero falar, aqui, do Urubatan Helou Junior.
Quero falar do Tayguara Helou e da Juliana Petri,
que são o futuro que está vindo fazer parte da pere-
nização da Braspress.

Quando o Neto começou a trabalhar conosco, eu
percebi a importância de termos um diretor de TI.
dentro da Organização. Parabéns! É disso que a nossa
empresa precisa. Bom, senhores, vejam vocês: fazer
tudo isso daí que o Urubatan relatou, que faz parte
da nossa empresa, isso daqui foi fácil fazer. O difícil,
pessoal, é falar depois do Urubatan. Eu vou dizer uma
coisa para vocês: é muito difícil. Muito obrigado.

É muito gratificante estar com vocês, aqui, e eu
costumo falar uma coisa: o que faz qualquer empre-
sa é o conhecimento; o que faz qualquer empresa é
o cliente. A exigência do cliente e tudo isso que a
empresa está fazendo o Urubatan citou muito bem.
Isso daí é a exigência dos nossos clientes. Então, nós
trabalhamos, os nossos patrões são os nossos clien-
tes e a empresa dá toda a ferramenta. Ela dá frota
nova, ela fornece treinamento ao funcionário, ela for-
nece terminal novo e nós temos que aproveitar isso.
Aproveitar tudo isso daí para não deixar os nossos
concorrentes nos atropelarem.

Já vi muita empresa que, no passado, eu via aqui-
lo lá como se fosse um mundo inabalável. E essas
empresas acabaram vindo por água abaixo, por um
único motivo: porque não houve um empenho, uma
dedicação. Isso é o que nós fazemos todo dia. Imagine

vocês aminha sorte: todos, aqui, conhe-
cem o Urubatan. Muitas pessoas ainda
não tinham visto o Urubatan fazer uma
palestra. Imagine vocês: estou com ele
já… já até perdi as contas, de quantos
anos… a sorte que eu tenho.

E eu agradeço isso. Agradeço
todos os dias da minha vida quando
levanto de manhã cedo. Eu agradeço a
sorte que eu tive de ter uma pessoa,
de estar ao lado de uma pessoa como
o Urubatan. Pelo que conhecemos, o
tempo que estamos juntos, não existe
uma coisa mais cativante. Ele mesmo
cita: é quando ele vai numa filial, é
recebido com sorriso, com braços
abertos — isso é uma coisa muito gra-
tificante. É isso que nós queremos, é o
sorriso de todomundo, de todos aque-
les que trabalham na Braspress. Não
existe uma coisa mais gratificante do
que um sorriso. Bom, pessoal, muito
obrigado por ter me aturado esse tem-
pão todo. Muito obrigado”, finalizou
Milton Petri.

FALA DO DIRETOR
ADMINISTRATIVO-FINANCEI-

RO, GIUSEPPE COIMBRA

“Estendo os cumprimentos a
todos vocês. Quero dizer para vocês

Giuseppe Coimbra,
Diretor Administrativo-
Financeiro, lembrou
que cada profissional
vai crescer junto com
a Organização
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radores diretos, sendo 4 no
administrativo; 4 na área comer-
cial; e 15 colaboradores na área
operacional, entre encarregado,
coleta, emissão, atendimento,
fiscalização, pendência, confe-
rentes e ajudantes.

A Regional Ceará/Piauí com-
preende uma região com grande
potencial exportador e predomi-
nância no setor calçadista, princi-
palmente na região do Cariri, onde
se situa nossa filial de Juazeiro do
Norte. Essas indústrias atendem,
em maior escala, a região Sudeste
e Sul do País. Porém, também
mantêm negócios na região Norte
e Nordeste, em menor escala.

Em Fortaleza, existe grande
concentração de indústrias de
confecções, moda praia, lingeries,
surf, calçados, infanto-juvenil, en-
tre outros.

De acordo com Márcio
Ribeiro, em Teresina o mercado é
mais diversificado. Porém, não
menos importante, pois se trata
de uma Capital e existe potencial
de crescimento no estado. “Pela
sua extensão territorial, o estado
do Piauí impõe algumas dificulda-
des peculiares, mas existem
empresas potenciais em cidades
cuja distância chega a mais de
200 km da capital, nas quais já
estamos desenvolvendo um
trabalho comercial. Por isso, acre-
dito num crescimento maior do
que o registrado no ano passado”,
justificou o Regional.

INFRAESTRUTURA
DAS FILIAIS

Em Fortaleza, a Braspress inau-
gurou, recentemente, a maior e
melhor estrutura do transporte de
encomendas na capital cearense:
umTerminal de 15mil metros qua-
drados de área total, 7.400 metros
quadrados de área construída, no
sistema cross-docking, com 104
docas simultâneas de carga e des-
carga e mais 1.600 metros quadra-
dos para a área administrativa,
além de 1.218 posições de porta-

paletes, distribuídas em três pisos.
Em Teresina, a filial ocupa uma

área total de 6.000 metros quadra-
dos, sendo 2.065 metros quadra-
dos de área construída e 1.500
metros quadrados de plataforma.
Já em Sobral, a filial tem: 5.000
metros quadrados de área total,
sendo 1.500 metros quadrados de
plataforma, com 18 docas.

Terminal de Fortaleza
foi inaugurado no dia 8

de agosto passado

Márcio A. Ribeiro, Gerente Regional comanda
uma equipe de 169 colaboradores

são comercial, vendedores inter-
nos e externos; e 85 colaboradores
na área operacional, entre encarre-
gados, motoristas, ajudantes, con-
ferentes, atendimento, coleta, fis-
calização, monitoramento, frota,
manutenção predial, emissão, con-
troladoria, chapelaria e pendência.

Em Juazeiro do Norte são,
atualmente, 22 colaboradores dire-
tos, sendo 4 na área administrativa;
4 na área comercial, entre vende-
dores externos e internos; e 14
colaboradores na área operacional,
entre encarregado, pendência,
atendimento, emissão, fiscalização,
coleta, conferentes e ajudantes.

Em Sobral, são 15 colaborado-
res, sendo 7 no operacional; 4 no
comercial; e 4 no administrativo.

Em Teresina, são 23 colabo-

Robinson
W. Araújo de
Sousa, Gerente
de Juazeiro
do Norte
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A
ssumi a Regional
Ceará/Piauí em 10
de outubro passa-
do. Desde então,
tenho trabalhado

no sentido de conhecer o merca-
do, as estruturas das filiais de
minha Regional: Fortaleza, Sobral,
Juazeiro do Norte e Teresina. Visi-
tei vários clientes e, meu objetivo
neste ano de 2012 é atuar forte na
conquista de maior participação
de mercado para a Braspress em
toda essa região”.

A afirmação foi feita pelo Re-
gional Márcio A. Ribeiro, que tem
perspectivas positivas de cresci-
mento a partir de um balanço que
fez de 2011: a Regional cresceu
38,9% na comparação entre 2010
e 2011, mesmo enfrentando algu-

permite-me crer que temos con-
dições de crescer acima desta
expectativa em 2012. Nossa Re-
gional recebeu todo o incremento
necessário em estrutura, pessoas e
ainda o está recebendo, especial-
mente em Fortaleza, com a
ampliação do terminal e estrutura
de gestão e manutenção de frota.
Agora, precisamos é dar a resposta
a tudo isso com muito trabalho e
mudança de atitude”.

169 COLABORADORES

A Regional Ceará/Piauí totaliza
169 colaboradores e está, atual-
mente, com o seguinte quadro: em
Fortaleza, são 109 colaboradores,
sendo 7 da área administrativa; 17
da área comercial, entre supervi-

CEARÁ E PIAUÍ:CEARÁ E PIAUÍ:
perspectivas de
crescimento são positivas

mas situações particulares envol-
vendo gestão emudança de estru-
tura. E, agora, acredita que irá
superar esse índice.

SegundoMárcio Ribeiro, omer-
cado do Nordeste vive um
momento muito oportuno para o
desenvolvimento econômico: “Exis-
tem indústrias localizadas em cida-
des próximas de nossas filiais, e
mesmo no interior dos estados do
Ceará e do Piauí, que precisam ser
contatadas e negociadas. Temos,
também, um aumento significati-
vo no consumo, devido à estabili-
dade econômica do País e a gera-
ção de empregos, em razão da
proximidade da Copa das Con-
federações, em 2013, e da Copa do
Mundo, em 2014”.

“Tudo isso, avalia o Regional,

“
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FILIAIS DA REGIONAL CEARÁ/PIAUÍFILIAIS DA REGIONAL CEARÁ/PIAUÍ

FILIAL TERESINA:
23 colaboradores

FILIAL SOBRAL:
15 colaboradores

FILIAL FORTALEZA:
109 colaboradores

FILIAL JUAZEIRODONORTE:
22 colaboradores

TOTAL DE
COLABORADORES: 169

Filial de SobralFilial de Teresina
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Em Juazeiro do Norte, a filial

ocupa 1.500 metros quadrados de
terminal, sendo 1.200 metros qua-
drados de plataforma, com capaci-
dade para 10 docas. “A filial vive um
momento de mudanças e restrutu-
rações internas. Porém, comgrande
expectativa de crescimento para
2012, com amanutenção dos clien-
tes atuais e conquista de novos
clientes nas cidades vizinhas de
Barbalha, Crato, Russas e Iguatu”,
acrescentou Márcio Ribeiro.

Segundo o Regional, ainda é
grande a quantidade de volumes
de entrega armazenados nas filiais,
aguardando pagamento dos im-
postos. “Em Fortaleza, nos picos de
movimentação, chegamos a ter
mais de 2.000 notas fiscais paradas,
aguardando a liberação. Contudo,
estamos trabalhando no sentido de
alinhar, com a Secretaria da Fazen-
da do Estado, formas de aprimorar
os processos com o uso da tecnolo-
gia, visando o ganho de tempo e
recursos. Infelizmente, ainda é
grande a demanda de tempo para
comunicar, acompanhar e cobrar os
pagamentos dos impostos. Que-
remos fazer todo o possível para
atender bem nossos clientes e for-
necedores, mantendo sempre a
política correta junto aos órgãos fis-
cais competentes”, explicou ele.

CARREIRA NA BRASPRESS

Márcio Ribeiro ingressou na
Braspress, em julho de 2001,

como vendedor em São Paulo,
atuando no polo confeccionista
da cidade, que compõe os bairros
do Brás, Pari, Bom Retiro e centro
da cidade.

Depois, assumiu a Supervisão
Comercial em agosto de 2005 e,
em fevereiro de 2006, foi promovi-
do a Gerente Comercial da filial de
São Paulo – período em que,
segundo ele, teve a oportunidade
de aprimorar muito seus conheci-
mentos e ajudar na preparação
dos profissionais de vendas da
Organização.

Em julho de 2007, assumiu a
Gerência Nacional de Cargas Aé-
rea (Aeropress), ficando na função
por 9 meses para, então, ser trans-
ferido para Minas Gerais como
Regional do Estado; e, depois,
mais recentemente, assumiu a
Regional Ceará/Piauí.

Ele é casado com a Senhora
Renata Vicalvi e tem três filhos:
Gabriela, de 16 anos; Matheus, de
12 anos; e Maria Eduarda (Madu),
de 3 anos.

“Faço questão de agradecer
muito a minha esposa, que soube
entender toda a evolução de
minha carreira dentro da Braspress
e tem me acompanhado em todas
as fases dentro da Organização,
mesmo tendo de abrir mão de suas
oportunidades profissionais. Sem o
apoio dela, meu sucesso não teria
se concretizado. E agradeço a Deus
por ter a Gabriela, o Matheus e a
Madu emminha vida”, finalizou.

Filial de Juazeiro do Norte

Márcio Deivid Caetano, Gerente de Teresina

Simone Gerardi, Gerente de Fortaleza

Francisco Feijão, Gerente de Sobral
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bandeiras do TRC pelos membros
da Comissão, nos próximos meses,
são: tecnologia, infraestrutura, eco-
nomia, estatuto do motorista, con-
corrência, mercado e EURO 5.

Segundo a Coordenadora da
COMJOVEM, Ana Carolina Ferreira
Jarrouge, os convidados mostra-
ram que todos têm perspectivas
otimistas de crescimento para
2012, mesmo com todos os proble-
mas enfrentados, como as restri-
ções de abastecimento e a alta
carga tributária.

A Vice-Coordenadora da
COMJOVEM, Juliana Petri, foi quem
sugeriu esse tipo de encontro, que
deu oportunidades aos próprios
empresários de fazerem perguntas
entre si, além das formuladas pelos
cerca de 30 jovens presentes.
“Agradecemos a presença desses
renomados empresários, quedeixa-
ram suas atividades diárias para nos
dedicar um pouco de seus conheci-
mentos”, afirmou ela.

ESTATUTO DO MOTORISTA

Complementandoo assuntodo
Estatuto do Motorista, Urubatan
Helou disse que a questão precisa
ser mais bem estudada: “O TRC é
um setor que é dividido em várias
especialidades. Cada especialidade
tema sua peculiaridade. Aquilo que
não impacta para as empresas de
carga geral pode impactar para as
empresas de lotação ou para as
empresas de transporte de grandes
massas. Isso pode trazer um impac-
to muito grande, como também
nas operações das empresas de
carga fracionada e vice-versa. Eu
acho que não pode se adotar uma
medida linear, tem que se ver isso
por especialidades de empresas”,
acrescentou ele.

Público presente ao
evento realizado na
sede do SETCESP,
em São Paulo
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Evento da COMJOVEM

SETCESP, que discutiu as principais
bandeiras do TRC e as perspecti-
vas para 2012 ao lado de outros
convidados, como Antonio Juliani,
da Malibu Express/Flash Courier;
Jacinto Júnior, da Rodoviário
Ramos; e Manoel Souza Lima, da
Argos Transportes.

BANDEIRAS DO SETOR

Dentre todos os assuntos discu-
tidos durante a reunião, os que
seguirão sendo debatidos como

Empresários discutem bandeiras do TRC
na Comissão de Jovens Empresários

Da esquerda para a
direita: Urubatan
Helou (Braspress),
Manoel Souza Lima
(Grupo Argos), Ana
Carolina Ferreira
Jarrouge (COMJOVEM
São Paulo), Antonio
Juliani (Malibu
Express/Flash Courier)
e Jacinto Júnior
(Rodoviário Ramos)

precisamos que a lei 11.442 tenha
todos os seus itens regulamenta-
dos, porque é o principal marco
regulatório do nosso setor. E, assim,
criar algumas barreiras de entrada,
para que o nosso setor não possa
ser invadido, às vezes, por empresá-
rios inescrupulosos”.

Esta declaração foi feita por
Urubatan Helou, Diretor-Presidente
da Braspress, no dia 1º de fevereiro
passado, no evento realizado pela
COMJOVEM - Comissão de Jo-
vens Empresários e Executivos do

A
cho que o setor tem
inúmeras bandeiras,
mas nós precisamos
im ed i a t amen t e
resolver a questão

do Estatuto do Motorista; até por-
que esta questão não pode conti-
nuar parada e não pode continuar
como está. Nós precisamos criar
marcos regulatórios para a ativida-
de demotorista no Brasil. Não pode
continuar do jeito que está, até por-
que isso se transforma, também,
em concorrência predatória. Nós

“
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Rh em foco

Urubatan Helou fez uma explica-
ção sobre a crise que assola vários
países e a sua relação com o Brasil.
Mas, de forma geral, ele se mos-
trou otimista quanto à economia
brasileira, neste ano: “Precisamos
acreditar no Brasil e continuar
investindo, em nossa empresa, ca-
da centavo que ganhamos, ge-
rando novos empregos e aumen-
tando a capacidade econômica
para que, daqui a vinte anos, o País
passe da 6ª posição para a 4ª eco-
nomia mundial”, acrescentou.

O vice-presidente da Rodoviá-
rio Ramos, Jacinto Júnior, também
se mostrou otimista e disse que
“não há PIB sem transporte e que o
Brasil tem fôlego para segurar a
economia, mesmo com todos os
problemas que o setor enfrenta,
inclusive de infraestrutura”, citando,
ainda, que esse é o verdadeiro
“paradoxo da Logística”.

Já o empresário Antonio Juliani,
da Malibu Express/Flash Courier, fez
severas críticas à sociedade: “En-
tendo que a Europa precisa fazer
várias reformas para sair da crise,
mas aqui, noBrasil, tambémprecisa-
mos fazer várias reformas. Mas, a
população é muito passiva, confor-
mada com a situação. Por isso,
defendo que se saia da passividade
e que se entre na proatividade para
resolvermos os problemas”, afirmou.

E-COMMERCE

Com referência ao E-Commerce,
Urubatan Helou também se mani-
festou no evento, dizendo que há
uma tendência do consumidor final
de não ir mais às lojas. “Temos que
olhar para esse tipo de transporte
com muita atenção. No momen-
to, não é nossa prioridade na
Braspress, pois realizamos somente
transporte de Encomendas B2B, ou
seja, de pessoa jurídica para pessoa
jurídica. Mas, num futuro próximo,
poderemos, também, atender esse
mercado, numa outra empresa do
Grupo H&P. Não é nossa prioridade,
mas, também, não é o último proje-
to”, finalizou ele.

buscar as soluções para o estatuto
domotorista”, afirmou na reunião.

ACREDITAR NO BRASIL

Outro assunto discutido foram
as perspectivas para 2012, quando

O empresário Manoel Souza
Lima, da Argos Transportes, tam-
bém concorda com essa opinião:
“Não podemos colocar tudo junto;
cada especialidade tem as suas
características. Por isso, as entida-
des, através das comissões, têmque

Não podemos colocar tudo junto; cada
especialidade tem as suas características.

Por isso, as entidades, através
das comissões, têm que buscar as

soluções para o estatuto do motorista.
Manoel Souza Lima

“
”

Urubatan Helou foi taxativo: ‘’Precisamos acreditar no Brasil e continuar investindo’’
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ambiente, melhorando, portanto,
a qualidade de vida da população.

“A ideia é continuar ampliando
a utilização de soluções de trans-
porte como uso sustentável dos re-
cursos naturais, como o gás, ado-
tando o sistema em outras unida-
des de nossa frota, contribuindo
com a qualidade de vida da socie-
dade”, acrescentouUrubatanHelou.

Até o final deste ano, ele acre-
dita que outros veículos a gás
serão testados. “A matriz energéti-
ca precisa mudar. Não é possível
ficar somente no diesel; temos
que buscar outras alternativas. E,
até o final de 2012, acredito que

outros caminhões a gás serão tes-
tados pela Braspress”.

O Diretor-Presidente da Organi-
zação também tem boas expectati-
vas quanto ao uso do carro elétrico.
“Tenho acompanhado algumas
experiências, no Brasil e no Canadá,
ainda no começo. Mas, acho que as
dificuldades com esse tipo de veí-
culo vão ser minimizadas com o
passar dos anos”, encerrou ele.

Urubatan Helou Junior,
Controller de Frota da Braspress,
tem acompanhado de perto o
projeto e espera ver mais cami-
nhões da Organização rodando
com GNV, até o final do ano.

“Buscamos a inovação, pois,
quem sai na frente, conseguemais
vantagens. Por isso, estamos nos
dedicando ao assunto e espera-
mos aumentar a frota com o GNV”,
afirmou ele.

Urubatan Helou Junior disse,
ainda, que a média desse veículo,
dentro da cidade de São Paulo, em
condições de trânsito e trafegabili-
dade normais, tem sido em torno

de 3,5 a 4 km/m³ de gás; 12,5 km/L
de diesel, com uma substituição
média de 84% do diesel pelo gás.

PARCEIROS DA INICIATIVA

O projeto da Braspress faz
parte de uma parceria que a
Organização mantém com a Eco-
motors – uma empresa que integra
soluções, fazendo toda a implanta-
ção, desde o comodato do sistema
de abastecimento de GNV (gás
natural veicular) no veículo, até a
instalação dos sistemas de geren-
ciamento do motor e armazena-
mento do gás no caminhão.

A Ecomotors é uma empresa
do Grupo MDCPAR e está assu-
mindo todos os custos dessa
implantação na Braspress.

Segundo o gerente de Novos
Negócios da empresa, Luciano
Vilas Boas Júnior, na realidade toda
a parte de instalação dos sistemas
é realizada no veículo por meio de
um contrato de comodato.

“Quando a Braspress implantar

QUADRO COMPARATIVO ENTRE DUAS FROTAS MB 1215 C
DA FILIAL SÃO PAULO ENTRE 01/10/11 E 25/02/12

FROTA 247 FROTA 249
MODELO MB 1215 C MB 1215C
COMBUSTÍVEL GÁS e DIESEL DIESEL
FILIAL SAO SAO
KM RODADO 6093 7857
LITROS DIESEL CONSUMIDO 490,59 2243,88
M3 DE GÁS CONSUMIDO 1320 -----------
CONSUMO Km/ Litro 12,42 Km/litro Diesel + 3,502 KM /

4,616 Km / m3 Gás LITRO DIESEL
R$ (DIESEL ) / KM R$ /km = 0,1417 R$ / Km 0,5027
R$ (GÁS) / KM R$ / Km = 0,2600 R$ / km 0,0000
R$ (combustível) / KM R$ / Km = 0,4017 R$ / Km 0,5027

Obs:

01 - Considerando litro Diesel R$ 1,760 e m3 gás R$ 1,20 = o veículo “Diesel / Gás” tem
uma economia de R$ 0,1010 por quilometro = 20% ( considerando somente combustível);
02 - Os parâmetros obtidos no teste de Opacidade, estão 96 % abaixo do que o permitido
por Lei para este veículo.
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Meio ambiente

Braspress inicia testes
com caminhão a gás

O caminhão a gás natural vem sendo
testado desde o final do ano passado

A
Braspress, tradicio-
nal empresa de
Encomendas, mais
uma vez sai na
frente ao iniciar

testes com um caminhão a gás
natural na distribuição em São
Paulo – o BRASPRESS ECO 2 –

adotando, assim, uma ação de
Sustentabilidade, visando con-
tribuir para a qualidade do meio
ambiente.

Segundo o Diretor-Presidente
da Braspress, Urubatan Helou, o
objetivo do projeto é a redução
dos níveis de emissão de gases na

atmosfera e a redução dos custos
com combustível.

“Estamos adotando um proje-
to-piloto, com a instalação de um
sistema adicional no veículo mode-
lo MBB 1315 Atego, o qual permite
o consumo de, pelo menos, 80% de
gás natural e de 20% de diesel –
uma solução diferenciada que,
com certeza, jogará menos resí-
duos poluentes na atmosfera”,
explicou Urubatan Helou.

O veículo tem uma imagem
diferenciada, destacando-se os
fatores de que é uma unidade
movida a gás natural e de que dei-
xará de jogar poluentes no meio
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O evento contou com a pre-
sença dos Diretores da Braspress
Urubatan Helou (Diretor-Presi-
dente), Milton Domingues Petri
(Diretor Vice-Presidente) e Taygua-
ra Helou (Controller), bem como
do presidente do Grupo Argos,
Manoel de Souza Lima, que ouvi-
ram, ao lado de 300 outros líderes
empresariais, as falas do governa-
dor de São Paulo, Geraldo Alckmin;
do prefeito de Barueri, Rubens
Furlan, e do secretário de Negócios
Metropolitanos de São Paulo,
Edson Aparecido, entre outros.

VEÍCULOS PIRATAS

O governador Geraldo Alckmin
abriu o fórum com uma apresenta-
ção sobre“Gestões Metropolitanas:
seus problemas e potenciais”.

Fórum de Barueri

A
Braspress foi uma
das colaboradoras
do Fórum Econô-
mico de Barueri,
evento realizado

pelo LIDE - Grupo de Líderes
Empresariais, presidido por João
Doria Jr., no dia 3 de dezembro pas-
sado, em Barueri, na região metro-
politana da Grande São Paulo.

Segundo Urubatan Helou, os
debates promovidos pelo LIDE
contribuem para a construção do
desenvolvimento do país. “Even-
tos desta natureza têm a sua
importância, pois reúnem os gran-
des nomes do Brasil, promovendo
a integração entre empresas, orga-
nizações, entidades privadas e
representantes do poder público,
buscando as soluções dos proble-
mas da sociedade”, afirmou ele.

Na sequência, o secretário de
Estado, Edson Aparecido, abor-
dou “A construção de valores
econômicos regionais para a
geração de empregos e prosperi-
dade” e, no final, respondeu a
algumas perguntas, inclusive a
uma feita por Urubatan Helou
sobre a existência de 1,8 milhão
de veículos piratas na região
metropolitana de São Paulo, que
desrespeitam as leis não pagan-
do os impostos.

Na ocasião, o Secretário Edson
Aparecido respondeu dizendo
que é necessária a elaboração de
um novo plano diretor para a
região metropolitana que aumen-
te a fiscalização e rediscuta o esta-
tuto da metrópole entre o Estado
e os municípios, incentivando o
uso do transporte de massa, e não
o individual.

O Secretário Edson Aparecido
também respondeu a uma per-
gunta do transportador Manoel
de Souza Lima sobre as restrições
de circulação de caminhões em
vigor na cidade de São Paulo e em
municípios metropolitanos.

“Precisamos ter uma visão de
10 a 15 anos paramelhorar o abas-
tecimento da metrópole, utilizan-
do tecnologias urbanas que deem
solução para os problemas urba-
nos, antes que eles se agravem
ainda mais”, explicou o secretário,
na oportunidade.

Os painéis de discussão conta-
ram com a presença de outros
grandes nomes da política e do
empresariado brasileiro como
palestrantes. Entre eles, os cofun-
dadores da Amil, Edson de Godoy
Bueno e Jorge Ferreira da Rocha;
Viviane Senna, presidente do
Instituto Ayrton Senna; e Luiza He-
lena Trajano, presidente do Con-
selho do Magazine Luiza.

BRASPRESS & LIDE

Da direita para a esquerda, Tayguara Helou, Urubatan Helou,
Manoel Souza Lima e Milton Petri

a tecnologia em outros veículos de
sua frota, será viável fazermos toda
a estrutura de abastecimento,
desenvolver a pós-venda e instalar
sistemas de telemetria; além, é
claro, da colocação dos tanques
com o GNV”, explicou o gerente.

Luciano Júnior explicou, ain-
da, que os ganhos ambientais do
motor flex diesel-gás são enor-
mes. “O gás natural é o hidrocar-
boneto com a menor cadeia car-
bônica e, quanto menor, mais
limpa é a queima. Desta forma, a
queima de gás natural é menos
agressiva ao meio ambiente que
a de qualquer outro combustível.
Os ganhos ambientais serão uma
marcada redução na emissão de
fumaça negra/material particula-
do – redução que pode superar
90% –, além de reduzidas emis-
sões de todos os outros poluen-
tes. E, ainda por meio do cuidado-
so controle de combustão, tere-
mos mínima emissão de CO2”,
destacou ele.

A Ecomotors utiliza sistemas
DSA e é uma empresa que, há 15
anos, desenvolve sistemas de
gerenciamento para motores e
que fez o sistema DSA DualFlex, o
qual equipa o propulsor do cami-
nhão em testes.

A CONVERSÃO É SIMPLES

De acordo com o Diretor de
Engenharia da DSA, Daniel Sofer, o
caminhão pode andar 100%movi-
do a diesel, mas não 100% a gás.
“O motor não foi modificado,
mantendo a ignição por compres-
são. Ou seja, o curso de compres-
são de cada pistão promove o
aquecimento do ar naquele cilin-
dro, atingindo uma temperatura
suficiente para que se inicie a
combustão do diesel, mas que
seria insuficiente para o início da
combustão do gás natural. Por
isso, já que não houve mudanças
no motor, a combustão do gás é
iniciada pela injeção de pequena

quantidade de diesel (chamada de
injeção piloto), que pode chegar a
menos de 5% da energia utilizada
na combustão. Os números dos
testes comprovam isso, já que, na
média (incluindo períodos de
baixa exigência ao motor, como
marcha lenta), atingiu-se quase
85%”, explicou o Diretor.

Dentre as vantagens do con-
ceito, ele citou o fato de o motor
sempre poder operar a diesel, com
o toque de um botão. “A conver-
são é de extrema simplicidade,
mantendo a originalidade do
motor, pois não há qualquer furo,
usinagem ou alteração ao mesmo;
e ainda permite uma desconver-
são, no caso de venda do veículo,
por exemplo, igualmente simples”,
finalizou ele.

Os motoristas da Organização
que dirigem o veículo receberam
treinamento de forma prática e
continuam recebendo orientações
diárias até que se tenha tornado
rotineiro o uso do sistema.

Meio ambiente

O veículo
tem uma
imagem

diferenciada
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A história, os diferenciais e as operações
locais da Organização foram apresentados

O grupo percorrendo as instalações no terminal

ção para um setor mais forte”,
acrescentou ele.

Para Juliana Petri, o encontro
também foi extremamente im-
portante: “O evento foi de funda-
mental importância, pois propor-
cionou ao público jovem repre-
sentativo do TRC um acesso à
sinergia entre tecnologias e ope-
rações de transporte, que estão
disponíveis somente em grandes
centros europeus, americanos e
japoneses”, disse a Gerente de
Automação.

Ana Carolina Ferreira Jarrou-
ge, coordenadora da COMJOVEM
São Paulo, esteve presente na
ocasião e disse que o encontro foi
uma imersão em tecnologia de
ponta.

“Pelo pouco que conheço da
Braspress, pude conferir, de perto,
o quanto investem em tecnologia.
Não tinha conhecimento desse
tipo de automação, até porque
atuo na Transportadora Ajofer,
num segmento de transporte
muito diferente, que não utiliza
esse tipo de equipamento”, expli-
cou ela.

Questionada sobre que tipo
de experiência levou do encon-
tro, disse que tirou lições sobre a
organização e a otimização de
tempo: “Percebi que se trata de
uma empresa bastante moderna,
que está sempre na vanguarda
no uso da tecnologia para au-
mentar a sua produtividade e
rentabilidade”.

Aproveitou, ainda, para agra-
decer pela oportunidade do apren-
dizado: “Agradeço a Braspress e
seus dirigentes por sempre esta-
rem de portas abertas para a
COMJOVEM. Com certeza, os
jovens puderam vivenciar situa-
ções que não conheciam e esta
troca de experiências é funda-
mental para nosso crescimento
profissional”, finalizou.

Guilherme Juliani, da Flash
Courier, foi outro integrante da
comitiva satisfeito com a visita:
“Excelente tecnologia que, de
certa forma, transmite para nós a
qualidade e o nível de investi-

mento da companhia, além de ser
uma oportunidade rara de conhe-
cermos os processos de uma
empresa que é referência na logís-
tica no Brasil”, afirmou.

André Eleutério da Silva, da
TBB Cargo, também prestigiou as
instalações: “Não conhecia essa
tecnologia e fiquei satisfeito de
aprender com quem entende e
nos possibilita poder copiar boas
ideias. Aproveito para agradecer
pela visita e deixar meus parabéns
para a Braspress”.

Outro convidado, José Ro-
berto Bueno, do Grupo Bueno,
disse que não pretende automa-
tizar a empresa, pois atua em
outro setor, o de carga de lota-
ção. “O volume que transporta-
mos de carga fracionada, por
enquanto, não justifica esse
investimento, mas fico feliz em
saber que uma empresa brasilei-
ra tem essa tecnologia de ponta
para distribuição de carga fracio-
nada”, finalizou.

O grupo que fez a visita foi recepcionada por Tayguara Helou (Controller)
e Juliana Petri (Gerente de Automação)

As pessoas conheceram o mais moderno terminal da América Latina
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Rio de Janeiro

COMJOVEM visita o maior SORTER da
América Latina na BRASPRESS RIO

U
m grupo de 17 pes-
soas da COMJOVEM
— Comissão de Jo-
vens Empresários e
Executivos de São

Paulo e do Rio de Janeiro —
conheceu o maior SORTER — Sis-
tema Automatizado de Encomen-
das da América Latina —, instala-
do no terminal da Braspress no
Rio de Janeiro.

Tayguara Helou, Controller, e
Juliana Petri, Gerente de Au-
tomação da Braspress, recepcio-
naram os convidados, no dia 19
de outubro passado, nessa intera-

ção entre uma estrutura dotada
de tecnologias futurísticas e os
empresários, que terão a respon-
sabilidade de representar o TRC -
Transporte Rodoviário de Cargas -
no Brasil.

“A visita às instalações da
Braspress, no Rio, foi a materializa-
ção de um sonho que tínhamos
desde a reativação da COMJOVEM,
em 2004, que possibilitou aos
jovens um benchmarking direto
entre as empresas, além de poten-
cializar a integração dos partici-
pantes”, afirmou Tayguara Helou.

Segundo o Controller da

Braspress, os visitantes tiveram a
oportunidade de conhecer um
pouco mais sobre a história e os
diferenciais da Companhia, as
operações locais e o funciona-
mento domaior terminal automa-
tizado do setor na América Latina.

“Não medimos esforços para
colaborar com a integração e a
profissionalização do TRC. Dessa
forma, construiremos uma nova
identidade empresarial brasileira,
focada no crescimento sustentá-
vel da nossa economia, pois
investir na participação e capaci-
tação humana é, de fato, a solu-

A visita ao
SORTER foi

realizada no dia
19 de outubro

passado



Assim deverá ser o caminho de vocês, jovens profissionais, cujo
sucesso será proporcional ao tamanho de seus sonhos; portanto,
sonhe alto. Os desafios e eventuais dificuldades farão parte do

aprendizado e irão servir para o fortalecimento de suas
experiências profissionais e pessoais.

Luiz Carlos Lopes
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Parte do grupo de estudantes que prestigiaram a apresentação
de Luiz Carlos Lopes (terceiro a direita), ao lado do

Coordenador de Logística, Professor Luciano Gimenez
e de Manoel Messias, Gerente de Franca

Finalizando a palestra, foi rea-
lizada uma demonstração de
baixa de entrega, como parte de
alguns dos projetos-piloto que
estão em fase de validação, além
da apresentação do vídeo institu-
cional da Braspress, cuja tecnolo-
gia, processos e pessoas fazem
parte do DNA da Organização.

rículo de todos os profissionais
que tencionam o sucesso em
suas carreiras.

Performance que lhe confere
uma carreira de sucesso, já que
essa é a marca da Organização,
em que o futuro e seus resultados
são frutos das oportunidades,
aliadas à competência, que dela
fazem parte.

Luiz Carlos destacou na oca-
sião: “Assim deverá ser o caminho
de vocês, jovens profissionais,
cujo sucesso será proporcional ao

tamanho de seus sonhos; portan-
to, sonhe alto. Os desafios e even-
tuais dificuldades farão parte do
aprendizado e irão servir para o
fortalecimento de suas experiên-
cias profissionais e pessoais”,
acrescentou aos presentes, como
contribuição na formação desses
jovens talentos.

“
”
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Semana da Logística

Diretor de Operações da
Braspress, Luiz Carlos Lopes,
profere palestra em Franca (SP)

O
Diretor de Opera-
ções da Braspress,
Luiz Carlos Lopes,
proferiu palestra
na ETEC (Escola

Técnica Estadual) “Dr. Júlio Car-
doso”, ligada ao Centro Estadual
de Educação Tecnológica “Paula
Souza” (CEETEPS), no dia 26 de
outubro passado, para cerca de
100 alunos dessa instituição, ins-
talada em Franca (SP), como parte
da Semana da Logística, a convite
do Professor de Logística da esco-
la, Luciano Gimenez.

O tema e o objetivo da palestra
focaram a complexa rotina lo-
gística da Braspress, especializada
na distribuição de Encomendas,
que envolve, diariamente, uma
frota de mais de 2.000 veículos,
6.000 colaboradores, 103 filiais em
todo o Brasil, gerando mais de 1
milhão de entregas mensais.

Diante de um público jovem e
em formação no curso de Logís-
tica e Administração de Empresas,
o Diretor Luiz Carlos enfatizou a
importância de oportunidades
como a desse encontro, que apro-
ximam os profissionais experien-
tes no segmento dos jovens talen-
tos em formação, ávidos para
ingressarem em um mercado em
crescimento, promissor e carente
de bons profissionais.

Afirmou, ainda, aos estudan-
tes que é característica do setor
uma natural integração com o
mundo, com prováveis oportuni-
dades e transferências para outras
cidades e/ou países, já que uma
das missões da Logística é a inte-

O Diretor de Operações,
Luiz Carlos Lopes,

proferindo palestra
em Franca

gração de mercados.
Explanando sobre sua própria

carreira, mencionou estar Diretor
de Operações da Braspress nos
últimos 12 anos, que ingressou

na empresa ainda muito jovem,
percorreu filiais, ocupou vários
cargos gerenciais e que continua
buscando seu crescimento, pois a
ambição deve fazer parte do cur-



Na Braspress desde o dia 13 de março
de 2006, quando começou como Auxiliar de
Limpeza, Carla foi promovida para a função
de Auxiliar Operacional em 2007. E depois,
em 2008, para o cargo atual.

“Entrei na Organização através da
indicação de uma amiga, que me disse
que a Braspress incentivava seus colabo-
radores a buscarem crescimento profis-
sional. Quando fui selecionada, fiquei
muito feliz, mas, também, sabia que não
seria fácil, pois tudo era novo para mim.
Por isso, dediquei-me o máximo que
pude e, em 2 anos, recebi duas promo-
ções. Hoje, estou muito satisfeita com o
que faço e busco, a cada dia, me aper-
feiçoar, buscando mais conhecimento e
realização profissional”, contou Carla,
que tem 29 anos.

No dia a dia, na parte da manhã, ela
ajuda a equipe operacional na separa-
ção das notas fiscais, geração de rotei-
ros e atendimento ao telefone. Na
parte da tarde, dedica-se aos serviços
da área Administrativa-Financeira no
lançamento no sistema e pagamento
de fornecedores, bem como no
fechamento e pagamento aos agre-
gados, separação de faturas e poste-
rior envio aos clientes.

“Acredito que a minha experiên-
cia na Organização está dentro da
filosofia da Braspress, pois recebi oportunidade
para crescimento profissional. E, a cada dia, a
empresa cresce mais e seus colaboradores também
podem crescer; bastam empenho e dedicação”,
acrescentou, mencionando, ainda, que procura
sempre fazer o melhor, perseverando em meio às
dificuldades que surgem e aprendendo com elas.

Nas horas de folga, ela se dedica inteiramente à
família: “Considero a família o bem mais precioso
que Deus me deu: meu esposo Jocemar e meus
filhos – Igor (12 anos) e Isaque (1 ano e 7 meses),
finalizou. Disse, ainda, que também gosta de pas-
sear e de ir à igreja.

CARLA OLIVEIRA PADILHA MORAIS
Assistente Administrativa-Financeira na filial de Passo Fundo (RS).

Carla considera a família o bem mais
precioso que Deus lhe deu
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EXEMPLOS DEPROFISSIONAISA SEREMSEGUIDOS

EXEMPLOS DEPROFISSIONAISA SEREMSEGUIDOS

Antonia trabalha na filial de Paracatu desde sua inau-
guração, em 11 de agosto de 1998, quando começou no
cargo de Auxiliar Especializada. Depois, em 1º de maio de
2007, foi promovida a Assistente Administrativa-
Financeira. E, em 1º de agosto do ano passado, foi promo-
vida, novamente, para o cargo atual.

“Minha rotina começa às 7h40, quando chego na
filial e vou até o terminal desejar um bom dia para os
meus colegas. Depois, começo minhas atividades, verifi-
candominha agenda e colocando empauta as tarefas de
maior prioridade. Em seguida, faço as programações via
sistema e realizo os pagamentos do dia commuita aten-
ção”, explicou a Supervisora, que cuida de toda a parte
Administrativa, Recursos Humanos, Departamento
Pessoal, das faturas CIF e do sistema de ponto dos cola-
boradores de Paracatu.

Antonia diz, ainda, que consegue transmitir à sua
equipe de 7 colaboradores toda a filosofia da
Organização: “Com a determinação de nosso gerente,
colocamos emprática a filosofia da Braspress, seguindo
as normas de busca constante pelo aprimoramento e
atenta a todos os detalhes da filial”.

Ela acredita que fazer qualquer trabalho que for
direcionado, sempre da melhor maneira possível, é o
melhor caminho: “Acredito que ninguém sabe demais
que não possa aprender. Pois, somente assim, vou

agregar novos conhecimentos e novas oportunidades poderão surgir”,
acrescentou a profissional, que tem o curso técnico de Contabilidade e
cursa o 4º período do curso superior de Tecnologia em Gestão de RH.

Para vencer as dificuldades do dia a dia, Antonia procura semear, na
Organização, a ideia da diversidade como a possibilidade de conviver e
aprender com as diferenças, mesmo sendo difícil conviver com diversos
pensamentos, crenças e posturas.

Nos finais de semana, gosta de reunir a família e ir para a cozinha
preparar uma boa comida mineira. Tem como hobby fazer caminhadas
e dançar. Tanto é que participa de um grupo de dança de salão.

Antonia também tem conhecimentos no setor Operacional, pois já
chegou a substituir o Chefe Operacional quando ele saiu de férias, e faz
parte da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
“Aproveito a oportunidade para parabenizar a Diretoria pelas novas
filiais inauguradas nos últimos anos e pela implantação do Projeto New
Age, bem como por fazer parte da família Braspress”, finalizou a soltei-
ra, de 49 anos.
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ANTONIA RODRIGUES GALVÃO
SupervisoraAdministrativa-Financeira na filial de Paracatu (MG).

Antonia começa a
rotina de trabalho às
7h40, desejando um
bom dia aos colegas



BRASPRESS News - 83

Denise da Silva Cambraia é cola-
boradora da Braspress desde 18 de
fevereiro de 2008 e, aos 45 anos de
idade, ela ocupa o cargo de Auxiliar
de Limpeza na filial de Patos de
Minas (MG).

Responsável por toda a limpeza
da filial, ela faz as faxinas nos escri-
tórios, na cozinha, nos banheiros,
serve os famosos cafezinhos e se
compromete a manter tudo sem-
pre limpo e organizado.

“Adoro trabalhar para a
Braspress. Aqui, a gente se sente
em casa. Eles disponibilizam
todos os equipamentos de que
preciso e concedem produtos de
qualidade para que eu possa rea-
lizar minhas tarefas. Tudo isso
fora a convivência com os meus
colegas de trabalho, que émuito
boa; todos me tratam bem e
commuito carinho”, afirmou ela.

Ela é casada há 15 anos com
o pintor Jorge Luiz e tem uma
filha, Jeniffer Cristina, de 24
anos, formada em técnico de
enfermagem: “Graças à
Braspress, que me deu esta
oportunidade, consegui pagar
o curso da minha filha; e, hoje,
me sinto realizada”, comentou.
Ela também tem uma neta, a
pequena Amanda, de 5 anos.

Nas horas de folga, a
Auxiliar de Limpeza gosta de estar perto de
sua família, recebê-los em casa, dar atenção
para a sua netinha e fazer as tarefas do lar.

“Também gosto muito de cozinhar; tenho
prazer em preparar pratos para a minha famí-
lia quando os recebo em casa. Depois da lim-
peza, cozinhar é um dos meus hobbies predi-
letos”, finalizou.

DENISE DA SILVA CAMBRAIA
Auxiliar de Limpeza na filial de Patos de Minas (MG).
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Nas horas de folga, Denise
gosta de estar com a família

RONALDOADRIANODOS REIS
Encarregado Administrativo-Financeiro na filial de Pato Branco (PR).
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Ronaldo é casado com Angela e tem
uma filhinha de 5 anos, Ana Júlia. Iniciou na
Braspress em 16 de novembro de 2005
como Auxiliar de Emissão. Depois disso,
teve várias promoções, passando para
Conferente, depois Encarregado Opera-
cional e, recentemente, a partir de janeiro
deste ano, passou para o cargo de En-
carregado Administrativo-financeiro.

“Confesso que, neste novo desafio, ainda
estou me acostumando e montando uma
rotina de trabalho que facilite para que as
atribuições fluam normalmente e correspon-

dam às expectativas”, afirmou ele.
Atualmente, cursa o 2º período de

Manutenção Industrial na Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, depois de 10
anos sem estudar. Agora, não pretende
parar mais.

“Terminando este curso, pretendo iniciar
Administração, pois pretendo crescer ainda
mais dentro da Organização. E, para que isso
aconteça, buscarei me qualificar, para ser
merecedor desse crescimento”, acrescentou.

Com muita dedicação e ajuda dos cole-
gas, Ronaldo disse que, para cada problema,

existe uma solução: “Geralmente,
quando converso commeus colegas,
sempre digo que, para que o traba-
lho seja bem feito, reconhecido e
para que haja crescimento profissio-
nal, você deve fazê-lo porque gosta,
e não tratá-lo apenas como uma
obrigação; para que seja um traba-
lho de alta qualidade, dentro da filo-
sofia da Braspress”.

“Nesses 6 anos de Companhia,
somente tenho a agradecer as opor-
tunidades que me foram confiadas,
especialmente ao Sr. Wanderlei
Costa, nosso regional do Paraná
que, quando iniciei minha faculda-
de, me apoiou muito; e, recente-
mente, a dois novos amigos que
me ajudaram e ainda ajudam
muito nessa minha nova função, o
Sidnei e o Júlio, da filial de Curitiba,
onde fiz um treinamento rápido de
3 dias, porém muito proveitoso”,
destacou ele.

Nos finais de semana, Ronaldo
costuma curtir a família, saindo
para jantar fora. E, quando tem
tempo, também gosta de jogar
futebol.

Recentemente, Ronaldo foi
promovido para o cargo atual
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Capacitação atinge 1.955
colaboradores da BRASPRESS

H
erbete Nairo da Silva
(ex-ajudante de ex-
portação), Josué da
Silva Rosa (ex-aju-
dante de tráfego),

Gelvani Silva Santos (ex-ajudante
de tráfego) e Michael Jackson
Máximo de Lima (ex-arrumador)
foram promovidos a Técnicos
Eletrônicos com a ajuda da capaci-
tação oferecida pela Braspress, por
meio do curso de Auxiliar de
Eletricista, realizado no SENAI.

O grupo é um exemplo da
capacitação promovida pela Or-
ganização no ano de 2011, que
atingiu cerca de 1.955 colabora-
dores, quase um terço do total
do quadro efetivo, totalizando
25.130 horas/aula.

Esse projeto de capacitação
visa a formação dos colaboradores
da Organização, oferecendo-lhes a
oportunidade de fazerem carreira
na própria Brapress, e contou com
o apoio da Gestora de Automação,
engenheira Juliana Petri, e equipe.
Os funcionários promovidos já
estão trabalhando nesse setor.

Outro importante curso, o de
Condução Eficiente, foi fornecido
aos motoristas da Organização,
com a colaboração da Conces-
sionária De Nigris e Mercedes-
Benz. Realizado aos sábados, o
treinamento visou a formação de
bons condutores e atingiu os
profissionais da filial de São
Paulo e dos CAOBs — Centros de
Apoio Operacional da Braspress

— de Tamboré (Barueri) e da
Cantareira.

Capacitação Dirigida para
Gerentes, Gestão e Formação de
Cipeiros (funcionários da CIPA —
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes); Abordagem Familiar
na Recuperação do Dependente
Químico, Projeto New Age,
Orientação Dirigida a Profissionais
da Área Comercial, Capacitação
Técnica para o SORTER — Sistema
Automatizado de Encomendas e
Manuseio de Produtos Farma-
cêuticos, Capacitação Mecânica,
Direção Defensiva e Capacitação
Técnica para Encarregado de Frota
foram alguns dos cursos minis-
trados durante o ano passado,
entre outros.

Um dos vários
treinamentos
realizados
envolveu a
equipe de
motoristas

formação de novos motoristas,
treinamento de ajudantes, arru-
madores e conferentes, bem
como a implantação de ações
que buscam a qualidade de vida
de nossos colaboradores e de
seus familiares.

“A formação de novosmotoris-
tas visará à preparação de nossos
colaboradores interessados em se
candidatar às vagas de motoristas
urbanos, viabilizando, assim, tra-
balharmos as vagas de motoristas
exclusivamente com a população
interna”, explicou ele.

Destacou, ainda, que o pri-
meiro projeto em conjunto foi
desenvolvido na Semana da Mu-
lher, entre os dias 5 e 10 de
março, envolvendo a realização
de palestras na Matriz da Orga-
nização, em São Paulo, e ações na
Unidade do Parque Novo Mundo.
Também estiveram presentes, na
cerimônia da parceria, Duglacy
Antunes da Silveira (Diretor do
SEST/SENAT), Sérgio Ricardo G.
Pereira (Coordenador) e Maria
Inês Pereira da Rocha (Coor-
denadora) - todos da Unidade do
Parque Novo Mundo, bem como
Maria José Malacrida (Coorde-
nadora do Capit-1).
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BRASPRESS firma parceria
com o SEST/SENAT

A
Braspress firmou
parcer ia com o
SEST/SENAT — Ser-
viço Social do Trans-
porte e Serviço Na-

cional de Aprendizagem do Trans-
porte — para vários projetos que
serão desenvolvidos em conjunto
com a Organização e as entidades,
ininterruptamente.

O documento foi assinado no
dia 16 de fevereiro passado entre
o Diretor de Recursos Humanos
da Braspress, Dr. Gustavo Brasil,
e a Diretora da Unidade do
SEST/SENAT Capit-1 da Vila Ja-
guara, de São Paulo, Francisca de
Oliveira Biagioni.

Na ocasião, o Dr. Gustavo afir-
mou que o objetivo da parceria é
suprir as necessidades dos colabo-
radores da Organização no tocan-
te à capacitação e qualidade de
vida e, assim, contribuir para a
capacitação dos mesmos; conse-

quentemente, também do TRC —
Transporte Rodoviário de Cargas
— e do próprio SEST/SENAT.

Já a Diretora do Capit-1, Fran-
cisca Biagioni, disse que as entida-
des estarão à disposição para
conhecer as necessidades da
Braspress e aperfeiçoar as relações
de saúde, cidadania e capacitação
da mão de obra, principalmente
focando a condução econômica e
a segurança.

PARCERIA DE
LONGO PRAZO

“Estaremos, nos próximos me-
ses, desenvolvendo esse trabalho
conjuntamente, orientando o trei-
namento e o desenvolvimento ho-
lístico do profissional e do ser hu-
mano”, acrescentou ela.

Segundo o Dr. Gustavo, a par-
ceria envolverá vários programas
ao longo do ano. Entre eles, está a

Da direita para a
esquerda: Sérgio
Ricardo G.Pereira, Dr.
Gustavo Brasil,
Simone Benassi,
Maria J. Malacrida,
Francisca de Oliveira
Biagioni, Duglacy
A.da Silveira e
Maria Inês Pereira
da Rocha



tativas frustradas de diminuir ou
interromper o uso. A questão es-
sencial, de fato, está no fracasso do
dependente em se abster do uso
da substância, apesar das evidên-
cias do mal que ela vem causando,
uma vez que se encontra aprisiona-
do pelo vício e, muitas vezes, pela
vergonha de assumi-lo; não conse-
gue se livrar da dependência quí-
mica. Como consequência, as ativi-
dades sociais, ocupacionais ou
recreativas são seriamente prejudi-
cadas, abandonadas ou reduzidas,
em virtude da dependência ou uso
abusivo da substância.

É preciso quebrar esse ciclo
vicioso, que afeta a todos. A cons-
cientização é o primeiro passo,
além de imprescindível no âmbito
da prevenção.
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de que os sintomas de depen-
dência são similares entre as
várias substâncias, variando na
quantidade e gravidade de tais
sintomas, entre uma e outra
droga. Os sintomas psíquicos e
sociais decorrentes da dependên-
cia do fumo, por exemplo, são
absolutamente menores do que
aqueles da dependência do álcool
— e deste para as demais subs-
tâncias, tais como o crack, a cocaí-
na, o ecstasy, a maconha, etc.

A dependência química pode
estar ligada a fatores genéticos
(hereditários) e/ou físicos, dos
quais não se tem controle externo.
Mas, também, há fatores compor-
tamentais ligados ao meio. Dentre
os inúmeros fatores associados à
dependência química, a família
ou, mais precisamente, as atitudes
dela, com propósitos educativos,
parecem ser um fortíssimo fator
de intervenção e influência, princi-
palmente em relação à prevenção

da dependência. Dessa maneira, o
meio familiar pode ser um impor-
tante elemento de proteção ou, ao
contrário, de facilitação dos com-
portamentos de risco, do abuso
ou de uma possível dependência
de drogas. Muitos motivos podem
ser atribuídos quando se trata da
família como um fator de risco,
como a falta de suporte e estrutu-
ra, uso de drogas pelos próprios
pais, falta de limites, entre outros
comportamentos característicos e
inerentes à dinâmica familiar.

Outro aspecto de grande rele-
vância é o modelo cultural que
interfere nos modos de subjetiva-
ção dos indivíduos. A cultura, por
meio da mídia fortemente pene-
trante no pensamento do ser
humano contemporâneo, influi

do, simplesmente, “eu não bebo”.
Mesmo com as campanhas sobre
a proibição de bebidas alcoólicas
impostas pelo governo, com o
objetivo de inibir o consumo,
constata-se, no inconsciente
coletivo, que qualquer atitude
normativa e de aconselhamento,
nesse sentido, é pejorativamente
tida como inadequada, retrógra-
da e aborrecedora.

E, por fim, temos o indivíduo.
Este que,mesmo sofrendo as inter-
ferências domeio, temo seu ponto
de vista e é responsável pelas suas
escolhas. Ou seja, não desconside-
ramos, aqui, os fatores acima des-
tacados, mas a parte mais impor-
tante desse vir a ser continua sem-
pre sendo o individuo, que, pelo
seu discernimento, pode dizer sim

sobremaneira na elaboração de
escalas de valores. Um exemplo
dessa distorção é a veiculação de
comerciais de TV que retratam
usuários de drogas como pessoas
interessantes, glamorosas, bem-
sucedidas sexualmente, artistas
famosos; algumas vezes, com des-
taque social e/ou econômico.
Deste modo, os conceitos de
certo/errado que devem ser ensi-
nados ao jovem em formação aca-
bam sendo deixados de lado,
interferindo na sua concepção de
mundo e na definição dos valores.

Não podemos deixar de con-
siderar que, em nossa sociedade,
o apelo para beber é absoluta-
mente inegável. Não se vê, social-
mente, uma pessoa convidando
outra para“ir lá em casa tomar um
chazinho” ou para comemorar
algum sucesso em uma confeita-
ria. Entre os jovens, causa muita
estranheza a pessoa recusar um
copo de bebida alcoólica alegan-

ou não às drogas. Ao escolher
experimentar a droga, ele assume,
passivamente, o risco pela sua
escolha e as consequências de seu
uso, colocando em risco as outras
dimensões da sua vida.

Sabendo-se que o ser humano
se comporta de forma distinta em
relação às pressões, procurar
entender as reações das pessoas
às diversas situações é o primeiro
passo para afastá-las dos subterfú-
gios, que quase sempre as levam
ao desastre em relação às emo-
ções. Se, em um primeiro momen-
to, há um alívio e uma negação; no
instante seguinte, a sensação de
vazio leva-as ao aumento das
doses, em um movimento inces-
sante, que leva a um triste fim.

O dependente pode até ex-
pressar um desejo persistente de
reduzir ou regular o uso da subs-
tância, mas sempre reluta em deci-
dir deixá-la de vez. E, com frequên-
cia, já devem ter havidomuitas ten-

A dependência química pode estar ligada a fatores genéticos
(hereditários) e/ou físicos, dos quais não se tem controle externo.

Eliziane Jacqueline dos Santos

“ ”
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DEPENDÊNCIA QUÍMICA:
A consciêntização é o primeiro passo

A
dependência quími-
ca, muito mais do
que um comporta-
mento isolado, é o
reflexo da somatória

de pequenas coisas às quais uma
pessoa é submetida — tanto na
vida pessoal, como nas relações de
trabalho. Não se podem dissociar
as coisas; o ser humano é único em
sua formação psíquica e social.

A Braspress, que tem como
foco principal o ser humano e o
conceito de bem-estar em todas as
dimensões da vida social, ao iden-
tificar situações de profissionais
que se encontram na roda-viva da
dependência química, procura
ajudá-los com orientação psicoló-
gica e encaminhamento adequa-
do para tratamento com profissio-
nais especializados nesses casos.

Além de buscar
apoio e parceria com
o SEST/SENAT, enti-
dade que também
prioriza ações de
qualidade de vida no
trabalho para o seg-
mento de transpor-
tes, a Braspress acredi-
ta que, no fundo, todo
o ser humano precisa
de apoio e de uma
chanceparasereerguer.

Mesmo sabendo
que o tratamento de
um dependente quí-
mico exige esforços
tanto do empregado,
quanto da empresa e
que deve haver um
compromisso de a-
ceitação das dificul-
dades que o próprio
vício impõe à vonta-
de do indivíduo, esta
é uma oportunidade
de sedimentar a con-
cepção de Respon-
sabilidade Social, cu-
jo compromisso com
o público interno
também faz parte
das políticas de ges-
tão da Braspress.

Podemos até a-
creditar que nem sem-

pre conseguimos 100% de resulta-
dos, mas o primeiro passo foi dado
a partir do acolhimento e do es-
tabelecimento dos compromissos
de ir em busca de outros cami-
nhos para se viver bem— tanto na
Braspress, como nas demais
dimensões da vida humana.
Entretanto, para que as nossas
ações produzam resultados positi-
vos, faz-se necessário contextuali-
zar a dependência química, seus
sintomas sociais e as formas de
intervenção possíveis.

A Dependência Química é um
conjunto de fenômenos que en-
volvem o comportamento, a cog-
nição e a fisiologia corporal, e é
consequência do consumo repeti-
do de uma substância psicoativa,
associado ao forte desejo de usá-
la, juntamente com a dificuldade
em controlar sua utilização persis-
tente, apesar das suas consequên-
cias danosas. Na dependência,
geralmente há prioridade ao uso
da droga em detrimento de outras
atividades e obrigações socioocu-
pacionais, inclusive o trabalho.

A tolerância é o primeiro crité-
rio relacionado à dependência,
pois é entendida como a necessi-
dade de crescentes quantidades
da substância para se atingir o
efeito desejado ou, quando não se
aumenta a dose, é entendida, tam-
bém, como um efeito acentuada-
mente diminuído por meio do uso
continuado damesma quantidade
da substância. O grau em que a
tolerância se desenvolve varia
imensamente entre as substân-
cias. Estudos científicos apontam
que existe um padrão de uso repe-
tido da substância que, geralmen-
te, resulta em tolerância, abstinên-
cia e comportamento compulsivo
de consumo da droga, variando
de indivíduo para indivíduo.

Quando encontramos indiví-
duos com suspeita de dependên-
cia química, o ideal é que se bus-
que um diagnóstico preciso. Um
diagnóstico de dependência
pode ser aplicado a qualquer
classe de substâncias, dado o fato

* ELIZIANE JACQUELINE DOS SANTOS, PSICÓLOGA

A tolerância é o primeiro critério relacionado à dependência,
afirmou a psicóloga Eliziane dos Santos
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Braspress cuida de seu lixo tecnológico

A
tecnologia avança
e a Braspress acom-
panha esse desen-
volvimento. Por seu
desempenho em e-

voluir tecnologicamente e, ao
mesmo tempo, cuidar do meio
ambiente, a Organização já con-
quistou diversos certificados, co-
mo o de Garantia Estendida, o
Certificado Verde e o Certificado
de Empresa Amiga do Meio
Ambiente.

As trocas constantes de com-
putadores, impressoras, cabos de
rede, baterias de notebooks, entre
outras, geram o famoso lixo ele-
trônico. A principal dúvida é: qual
é a melhor forma de jogá-los fora?

É cada vez mais difícil se desfa-
zer de equipamentos eletrônicos
que são substituídos por outros
mais avançados. O descarte inade-

quado desses objetos que, ao
serem trocados, na maioria das
vezes, tornam-se obsoletos é
devastador para o meio ambiente,
pois esses componentes eletrôni-
cos inutilizados possuem uma
grande quantidade de substâncias
tóxicas que poluem os lençóis freá-
ticos, podendo causar sérias doen-
ças ao ser humano e consequên-
cias irreversíveis ao meio ambiente.

O lixo tecnológico é constan-
temente jogado em aterros sanitá-
rios que não possuem a menor
infraestrutura para armazenar
esses equipamentos. E um dos
principais motivos para esse pro-
blema é a falta de conscientização
de grande parte das organizações.
A ausência de leis que indiquem
onde e como deve ser feito o des-
carte e os projetos em pauta,
esquecidos pelas autoridades, difi-

cultam ainda mais a resolução
desse problema ambiental.

Segundo o Diretor de RH, Dr.
Gustavo Brasil, o descarte de lixo
eletrônico da Braspress é coor-
denado pelo SESMT (Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Se-
gurança e em Medicina do Traba-
lho), responsável por promover a
saúde e a integridade do trabalha-
dor dentro das empresas.

“Descartamos nossos resíduos
eletrônicos somente quando
estão sem condições de serem
reutilizados. Caso contrário, quan-
do existem equipamentos que
foram substituídos, mas que estão
aptos para reuso, são doados para
instituições infantis de caridade”,
afirmou o diretor.

Durante o ano de 2011, as doa-
ções foram feitas para o Centro de
Assistência Social “Nossa Senhora

Da esquerda para direita: Rubens Lorente (distribuidor Furukawa Klint), - Robson Barbosa
(Furukawa), Tatiane Gonçalves da Silva (Furukawa), Anírio Neto (Diretor de TI), Fabio Neri
(Interface) e Marco Aurélio Garcia (Analista de Rede)



da Piedade”, que tem como objeti-
vo acolher crianças e adolescentes
que passam por problemas fami-
liares. Foram entregues, aproxima-
damente, 500 equipamentos, en-
tre computadores e peças indivi-
duais, que são reaproveitadas para
amontagem de novasmáquinas e,
posteriormente, utilizadas em pro-
jetos educacionais promovidos
pela instituição.

Um dos descartes da Braspress
dos eletrônicos obsoletos, como,
por exemplo, telefones celulares e
fixos, televisores, computadores,
rádios, teclados, entre outros, ocor-
reu no dia 7 de dezembro passado.
A empresa de reciclagem Ultralix
Ambiental foi contratada para
fazer a retirada desse material.

Os equipamentos foram entre-
gues à empresa Starpel Comércio
de Componentes Eletrônicos Ltda.,
que será responsável pela destrui-
ção e posterior reciclagem de
1.500 kg de eletroeletrônicos des-
cartados. Por isso, a Braspress rece-
beu um Certificado de Destinação
desse lixo eletrônico.

materiais de rede substituídos
pela Braspress foram recolhidos
pela interface e entregues de
volta ao fabricante, para o rea-
proveitamento de matéria-prima
por outras indústrias, visando o
desenvolvimento sustentável das
organizações.

Outro método importante de
proteger o meio ambiente é pre-
servar todos os tipos de equipa-
mento tecnológico, para que
tenham uma vida útil maior e não
sejam jogados fora por falta de
manutenção ou mau uso.

Por esse motivo, a Braspress
recebeu, também, um Certificado
de Empresa Amiga do Meio Am-
biente, oferecido pela Econo-
micLuz, em parceria com a organi-
zação não governamental Rede
Ambiental de Teresina/PI. A entre-
ga foi realizada no dia 13 de janei-
ro passado, quando o Gerente da
filial, Márcio Caetano, representou
a Organização.

A conquista foi alcançada com
a instalação de filtros capacitivos
na unidade deTeresina, que prote-
gem os fios da rede elétrica e aju-
dam a reduzir o consumo de ener-
gia, visando preservar o funciona-
mento dos equipamentos.

“A Braspress ainda não tem
uma nova programação para o
próximo descarte, pois não está
com nenhum tipo de resíduo ele-
trônico acumulado. No entanto,
engajada na luta por sua crescen-
te contribuição com a sustentabi-
lidade, compromete-se a preser-
var o meio ambiente e se respon-
sabiliza em implantar, em seus
processos, o uso consciente de
produtos eletrônicos, tendo como
principais objetivos a redução de
consumo, a reutilização e a re-
ciclagem de todos os equipa-
mentos utilizados na Organiza-
ção”, finalizou o Diretor, Dr. Gus-
tavo Brasil.
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A Braspress doa equipamentos e peças para
reutilização em entidades assistenciais

Outra forma de descarte utili-
zada pela Braspress é a devolução
de seus resíduos eletrônicos para
os fabricantes. A iniciativa susten-
tável da Furukawa junto à Interface
Soluções Tecnológicas — fornece-
dores da Braspress — de realizar o
próprio descarte de seus produtos
rendeu à Organização o Certifi-
cado de Garantia Estendida e o
Certificado Verde, entregues ao
Diretor de TI, Anírio Neto, no dia 1º
de dezembro passado.

Segundo o Diretor Neto, o
Certificado de Garantia Estendida
é disponibilizado pelos fabrican-
tes de todos os cabos de rede uti-
lizados pela empresa e por todas
as filiais e diz respeito aos 25 anos
de garantia de trabalho prestados
para a transportadora.

Já o Certificado Verde, do
programa Green IT, é promovido
pela Furukawa, no qual todos os

Da direita para a esquerda: Thais Fonseca, Emilia Margion,
Dr. Gustavo Brasil, Carlos Ferreira Alves, Aline Cristina, Jéssica
Alves e Suzana Alcides na entidade que recebeu as doações
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Dr. Gustavo, boa tarde.

Primeiramente, agradecemos a resposta rápida
da qual fomos atendidos.

Gostaria de parabenizar sua empresa por manter
processos robustos e condizentes com nossas leis tra-
balhistas.

Boas práticas foram observadas em nosso proces-
so de auditoria.

Que nossa parceria seja duradoura e que possa-
mos continuar gerando ótimos resultados, com pers-
pectiva de crescimento para nossos negócios!

Em nome da GEVISA S/A, segue meu agradeci-
mento e coloco-me à disposição para quaisquer
outros esclarecimentos que possam surgir.

Abraços,

Rodrigo Marchi, Auditor da GEVISA S/A

Prezado Sr. Giuseppe, boa noite!

No domingo, ao final do evento, nos cruzamos
próximo à recepção do hotel, onde me questionou
sobre minhas impressões do encontro. Pude falar-lhe
muito rapidamente, mas, agora, ouso, nestas linhas,
expor um pouco mais do meu sentimento a respeito
do Projeto New Age.

Recentemente, lendo reportagens sobre as pro-
fundas e aceleradas transformações sociais, econômi-
cas e culturais que o mundo vem enfrentando nas
últimas três décadas, transformações essas influen-
ciadas, principalmente, pelas consequências da
“famosa” globalização, causadora de redefinições
geopolíticas e de um ritmo avassalador de avanço
tecnológico e científico, recebi a informação de que
70% dos processos de transformação nas empresas
tendem a fracassar. Fiquei surpreso.

Alguns fatores críticos foram eleitos como justifi-
cativa para tal desastre. Em primeiro lugar, não consi-
derar a cultura organizacional, que é formada por
valores éticos e morais, princípios, crenças e costu-
mes, sem falar nos anseios dos seus fundadores.

A palavra “mudança” afeta diretamente a cultura
das Instituições, certo que não se faz possível arrancar
uma cultura da empresa e implantar outra em seu
lugar e, para tanto, a rapidez deste processo é direta-
mente proporcional à atenção dedicada a ele.

Posteriormente, foi relacionada a falta de envolvi-
mento do corpo operacional, que entendo como
sendo os verdadeiros “executores”do que foi planeja-
do nos bastidores. O baixo nível de envolvimento
deste grupo operativo o torna mais resistente a
mudanças. Somos seres humanos e nos faz bem estar
por dentro do que está sendo planejado.

Assim, pude, desta forma, associar esta leitura à

realidade que foi nosso encontro, onde estavam reuni-
dos desde o Presidente e sua Diretoria, passando pelo
corpo gerencial e encontrando encarregados opera-
cionais, de frota e administrativos – financeiros, ou
seja, criadores, desenvolvedores e executores – todos
juntos, em um único objetivo, o sucesso do New Age.

Sr. Giuseppe, eu não tenho dúvida alguma de que
atingiremos o objetivo esperado, pois o fundamento
principal para uma rápida e salutar transformação é a
“disseminação” desta transformação – desde o mais
elevado cargo, até a base da pirâmide. E, para tal, o
primeiro passo da jornada já foi dado.

Novos tempos!
Com respeito,

André de Abreu,
Gerente da Filial de Caxias do Sul (RS).

Denise, querida,

Adorei o mimo da Braspress. Por favor, agradeça
ao Urubatan Helou o bom gosto e a originalidade.
Aproveito e desejo a você, ao Urubatan e a todos da
família Braspress um final de ano com muito amor,
paz e saúde – ingredientes fundamentais para recar-
regar as baterias e superar os obstáculos e comemo-
rar as conquistas do ano que vem.

Grande beijo!

Solange Hette,
Repórter e Redatora da

revista Negócios em Transporte

Caro amigo Urubatan, um abraço.

Fico-lhe imensamente grato por ter feito, graciosamente, o
transporte dos livros para Marília e Londrina.

Eles se destinam a algumas bibliotecas e instituições de
idosos. Portanto, além de me fazer um favor, você praticou um
ato humanitário e de caráter social.

Mais uma vez, obrigado!

Com amizade e carinho,

Aristóteles de Carvalho Rocha, o Rochinha,
Ex-presidente do SETCESP – Sindicato das Empresas

de Transportes de Carga de São Paulo e Região
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Caro Urubatan,

Brilhante a ideia e atitude de estampar, nos veículos, as
imagens de sua estrutura e filiais.

Sem dúvida, trará um colorido especial não só à frota, mas
a todos os lugares em que ela trafegar. Tomara que deixem,
pois há políticos que acham que caminhão rende mesmo é
parado nas garagens.

Além disso, como você mesmo já declarou, mostra a pujan-
ça da Braspress e de todo o segmento de transporte.

Um abraço,

Sérgio Casagrande,
Vice-presidente do Grupo Apisul

Giuseppe,

Parabéns! Parabéns, mesmo, para você!
Afinal, a orquestra pode ter os melhores músicos

para afinar e executar os instrumentos, mas, para se
ter e ouvir as músicas e as melhores sinfonias, é
necessário ter, indiscutivelmente, um excelente e
grande maestro.

Um forte abraço, que Deus te proteja e o ilumine
sempre.

Henrique Coimbra,
Gerente da Filial de Ribeirão Preto (SP).

Prezada Denise,

Mais uma vez, sua colaboração contribuiu para o
sucesso de nossa campanha para um Natal mais
digno e tão importante para as crianças das obras
sociais creche “Terezina Zonfrilli”, situada na cidade
Vinhático, no Estado do Espírito Santo.

Doar é um ato de amor e ultrapassa os limites
geográficos da nossa Cidade, do nosso Estado, e
alcança rincões tão longínquos do nosso país, muitas
vezes ignorados por todos nós.

A Congregação das Filhas de Nossa Senhora do
Monte Calvário agradece a sua preciosa doação e
compartilha com você a alegria daquelas crianças ao

receber o produto da generosidade de todos os que
se dispuseram a abraçar esta causa.

Agradeço e espero contar com o seu apoio nas
próximas campanhas. Sua ajuda sempre tornará a
vida dos carentes um pouquinho melhor.

Peço ao bom Deus que retribua com muitas bên-
çãos e graças para você e a sua família.

Muito obrigada,

Irmã Maria Eni Queiroz de Oliveira,
Diretora-Administrativa do

Hospital Santa Virgínia, São Paulo (SP).

Giuseppe, agradeço pela referência.
Sua presença foi importantíssima; mostrou a

grandeza do projeto para a companhia.
Seu apoio é o motor deste projeto.

Muito obrigado.
Bom dia.

Anírio Neto,
Diretor de Tecnologia da Informação

Boa tarde, Giuseppe.

Expresso, aqui, em nome dos colaboradores da
filial de Uberlândia, presentes no evento, nosso agra-
decimento em poder fazer parte desta magnífica
empresa que é a Braspress.

Com toda certeza, estaremos empenhados, trei-
nando diariamente para o sucesso do New Age.

Grata,

Carla Mendonça,
Gerente Regional do Triângulo Mineiro

Olá, Urubatan.

Obrigado pelo brinde recebido.
Li seu bilhete e esteja certo de que os apoiarei

sempre, pois a competência da Braspress me dá toda
retaguarda que preciso.

Parabéns pela equipe-chave de profissionais de
1º linha que você montou e que tem consigo.
Entendo que isto seja um diferencial absoluto do
sucesso da Braspress.

Grande abraço, guerreiro.

Tadeu Antonio Martignon,
Gerente de Logística da Microservice
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Rodoviário de Cargas. Na verdade, não desmerecen-
do as demais, mas a receita da Braspress é provenien-
te somente do transporte. Portanto, podemos nos
considerar em Primeira Colocação, como, também,
estar em terceiro em Patrimônio Líquido.

Méritos de uma administração ousada, visionária
e inconformada de nossa Diretoria, tendo como forte
exemplo a sua pessoa.

Tudo isso nos remete a sermos, dia a dia, melhores
e nos doarmos incansavelmentemais por esta gloriosa
e magnífica Organização chamada Braspress, da qual
temos orgulho e plena satisfação de fazermos parte.

Parabéns e sucesso pela conquista.

Cezar Fritsch,
Gerente da Filial de Jaraguá do Sul (SC).

Denise,

Estou em Cuiabá. Esta semana tentei falar com
você e não consegui. Quero aproveitar o ensejo e
dizer que a revista ficou maravilhosa. Gostei muito
das minhas fotos. Maravilha.

Obrigado.

Neurivan Ferreira,
Gerente Regional do Centro-Oeste

Cara Denise,

Recebemos, aqui na Vipal, o cartão de Natal e os
presentes da Braspress.

Gostaria de agradecer a lembrança e o carinho da
empresa.

De nossa parte, receba os votos de um lindo e fra-
terno Natal, e um ano de 2012 radiante.

Juliana Antoniolli
Analista de Marketing da Borrachas Vipal S.A.

Urubatan,

Legal, conte sempre comigo.

Gostaria de lhe dizer que estou vivendo um
momento muito bom na Braspress.

A vida é um aprendizado. Estou aprendendo
todos os dias e agradeço a Deus por nossos caminhos
terem se cruzado.

Obrigado por ter criado este império e, se depen-
der de mim, vamos continuar multiplicando.

Rondon Wendler,
Gerente Regional de Minas Gerais

Sra. Denise e Sr. Gentil,

Segue agradecimento do grupo da Fraternidade Espírita
Irmão Hugo, que fizeram as sacolinhas de Natal – São José do
Rio Pardo.

Sem a colaboração de pessoas para fazerem as sacolinhas e
sem a parceria da Braspress e pessoas maravilhosas como
vocês, não poderíamos atender a essas crianças e famílias
carentes.

O meu muito obrigado!

Lúcia Helena,
Fraternidade Espírita Irmão Hugo, São Paulo (SP).

Ilmo Sr. Urubatan Helou,

Venho, por meio desta, lhe cumprimentar. É uma
honra, para mim, estar trabalhando em sua
Companhia nesses 3meses em que estou na empresa.

Desejo-lhes, nesta semana que antecede o Natal,
ao Senhor e à sua família, muitas felicidades e saúde!

O Senhor é um destes visionários que chegou lá:
“Visão é a arte de enxergar coisas invisíveis.”

Que, no próximo ano, possamos continuar coope-
rando e crescendo juntos. Que os desafios se transfor-
mem em oportunidades de crescimento emuitas rea-
lizações para a família Braspress.

Desejo-lhes um Ano Novo repleto de vitórias e
sucessos contínuos e que o espírito natalino seja de
honras ao mestre Jesus Cristo!

Feliz Natal e Boas Festas!

Cesar Augusto ,
Gerente da Filial de Passo Fundo (RS).

Urubatan,

Se minha sensação foi de orgulho ao ver esta ho-
menagem efetivada ao nosso querido César e, tenho
certeza, eternizada, imagino qual foi a sua!

As frases “vamos tirar o pé do chão”, “vamos que va-
mos”,“assim vocême tira do ramo”ficarampara a história.

Sinto-me orgulhoso de ter feito parte da vida des-
te grande amigo seu, mesmo que tenha sido somente
um pedaço dela!

Márcio A. Ribeiro,
Gerente Regional do Ceará e do Piauí
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Sr. Urubatan,

Com meus cordiais cumprimentos, venho, por meio desta,
agradecê-lo pela sua grandiosa colaboração e apoio para a
campanha “Feijoada do Henrique – Leninha Praia Clube”, even-
to realizado no dia 13 de novembro; e “Solidariedade Natalina”,
evento realizado no dia 27 de novembro, com o objetivo de
levar aos mais carentes condições mínimas de cidadania.
Informo-lho de que será possível atender mais de duas mil
crianças carentes de nossa cidade.

Sua parceria vem reafirmar nossos laços de amizade e
somar nossas forças.

Colocando-me à disposição sempre que necessário, despe-
ço-me com votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Hélio Ferraz Baiano,
Vereador da Câmara Municipal de Uberlândia (MG)

Olá, Denise.

Por favor, agradeça ao Urubatan pela cachaça.
Muito perfumada, muito boa.

Só que é feita emBotelhos, não emUberlândia! Rsrs.

Muito obrigado. Já tomei duas doses com a patroa.

Boas festas!

Ralfo Furtado,
repórter da revista Carga Pesada

Oi, Denise, tudo bem?

Obrigada pelo presente de final de ano. Gostei
muito da cachaça! Experimentei e aprovei.

Beijos e boas festas para você e sua família.

Carmen Ligia Torres,
Jornalista Colaboradora

do jornal Valor Econômico

Urubatan e Petri,

Hoje é dia de refletir sobre como é uma honra
pertencer ao quadro de colaboradores da Braspress!

Isso nos impulsiona a fazer o nosso melhor, nos
dedicando mais hoje do que ontem, e também a
valorizar e defender a empresa que Deus escolheu
como canal para providenciar nosso sustento e o de
nossas famílias.

É interessante pensarmos nisso hoje, 24 de
novembro de 2011, data em que completamos 14
anos da filial de Presidente Prudente.

Que Deus os abençoe e os capacite a continuarem
sendo destaque como profissionais e como pessoas.

Um grande abraço,

Eduardo Freitas,
Gerente da Filial de Presidente Prudente (SP).

Sr. Urubatan, boa tarde!

Recebi o exemplar da revista Maiores & Melhores
do Transporte e, ao ler sua carta comentando nosso
desempenho, fiquei honrado por fazer parte do seu
grupo de líderes.

Por outro lado, sei que Caxias do Sul e região pos-
suem ummercado em expansão e que devemos con-
tribuir para uma colocação ainda melhor no cenário
nacional de transporte de cargas, concordando ple-
namente com suas linhas.

Tenha certeza, Sr. Presidente, que este ano de
2012 será de superação em Caxias do Sul, assim como
já foi no ano que está por findar, tendo em vista o
labor incansável dos colaboradores desta unidade,
tanto comercial como operacional, de forma amelhor
atender nossos parceiros internos e externos.

Parabenizo o Senhor e a sua Diretoria, que não
medem esforços para oferecer melhores e novas ins-
talações, bem como inovadoras ferramentas de traba-
lho para a plena condução de nossas atividades, dife-
renciando-nos das concorrentes de mercado.

Receba um forte e cordial aperto de mão!

André de Abreu,
Gerente da Filial de Caxias do Sul (RS).

Bom dia!
Prezado Presidente,

É com imensa satisfação e orgulho que recebo a
revista Maiores & Melhores do Transporte, onde a
Companhia figura entre as cinco maiores do setor

Cartas
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agradecer a Braspress e, principalmente, aos Senhores,
pela oportunidade e continuidade de trabalho, pelo
qual completei 10 anos neste último domingo.

Muito aprendizado, duas graduações, experiência
profissional e chances de crescimento emminha carrei-
ra – foram dádivas que a Braspress sempreme ofereceu!

Desejo a vocês e, consequentemente, à Braspress,
toda a bênção de Deus, e que 2012 seja repleto de con-
quistas e continuidade de investimentosmaciços. E que a
cada dia nos distanciemos mais de nossos concorrentes.

Novamente, agradeço.

Renato Venâncio,
Encarregado da Tesouraria, São Paulo (SP).

Feliz Ano Novo!

Obrigada pela reportagem, ficou ótima. E, também,
pela agenda. Será de grande utilidade.

Umbeijo eum forte abraço, comcarinhoeadmiração,

Romilda Nunes Ramos,
Gerente de Coletas, São Paulo (SP).

Senhores, bom dia.

Nos aproximamos, mais uma vez, do final de um
ano de trabalho. Não poderia deixar de salientar o quão
válido foi, paramim, estar trabalhandona Braspress, em
termos de crescimento pessoal e profissional.

Gostaria de expressar meus sinceros agradeci-
mentos, especialmente aos senhores Diretores e
ao senhor Urubatan, pelo apoio que tivemos e
pelas orientações que sempre nos servem como
lição para irmos aprimorando nossa forma de agir
e trabalhar.

Em nome da filial de Joinville, desejamos a todos
um feliz Natal e que, em 2012, estejamos ainda mais
afiados para levar a Braspress a posições cada vez
mais altas.

Um forte abraço e sucesso a todos,

Tiago Lacerda
Gerente da Filial de Joinville (SC).

Meu querido Urubatan,

Estive na filial, na quarta-feira, 4 de janeiro. Você
estava entrevistando alguém e acabei não conse-
guindo lhe falar.

Minha mudança para Jacareí aconteceu há um
mês. Tudo correu de acordo com o esperado.

A equipe deTI temme dado uma grande assistên-
cia e acompanhamento. Ontem, o telefone foi instala-

do; o notebook e a impressora já haviam sido. Hoje,
esteve aqui o Abner trocando um equipamento cha-
mado 3G para darmaior velocidade aosmeus acessos
ao nosso sistema.

Acredito que, até o final da próxima semana, eu já
possa prestar um atendimento completo. Mais alguns
ajustes e estarei operando melhor que antes, assim
que estiver tudo em funcionamento. Aviso quando
estiver tudo em funcionamento e, a partir de então,
estarei aguardando sua visita.

Às vezes, custo a acreditar que as coisas estejam
caminhando tão bem; até minha forma física tem
acompanhado essa performance. Estou me sentindo
bem melhor.

A você, que tem sido minha estrela-guia, o meu
muito obrigada por tudo, pela vida, pelo amor, pela
alegria da continuidade de meu trabalho, por autori-
zar todo esse conforto do qual já começo a usufruir
nas atribuições deminha função. Sou, sem sombra de
dúvida, a mulher mais feliz dessa cidade.

Muita saúde, paz e prosperidade nesse ano de
2012. Que sua vida seja abençoada por Deus em
todos os momentos, com muita força, amor e fé.

Caro Urubatan,

Acabo de assistir ao vídeo institucional da
Braspress, que me foi encaminhado.

Ficam, aqui, os meus parabéns à sua área de mar-
keting pela beleza do material.

Uma belíssima amostragem de estrutura, tecno-
logia e compromisso com a sustentabilidade.

Um abraço,

Sérgio Casagrande,
Vice-presidente do Grupo Apisul

Olá pessoal,

Relativamente à Microservice, o time elencado que nos
atende faz a diferença.

Quero muitíssimo agradecê-los pelo atendimento persona-
lizado e carinhoso que é fornecido à Micorservice

Boas festas e próspero 2012.

Tadeu Martignon,
Gerente de Logística da Microservice

Estimado Amigo Urubatan,

Obrigado pelas cachaças Âmago da Tradição e pelas mini
agendas personalizadas LIDE/BRASPRESS, que você gentil-
mente me enviou.

Forte Abraço,

João Doria Jr., presidente da LIDE
Grupo de Líderes Empresariais
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Prezado Urubatan,

Feliz 2012!

Novamente, agradeço pela remessa da Braspress
News, por meio da qual pude constatar que 2011 foi
de muito trabalho e sucesso para a Braspress.

Quando afirmas que: “Basta dinheiro para com-
prar ferramentas que a empresa precisa, mas fazer
delas meio eficazes para cumprir a missão da
Organização depende das pessoas”, estás a indicar
que a valorização das pessoas se encontra no DNA
dessa empresa, e isso significa que 2012 deverá ser
ainda melhor.

Abraços e conte comigo no Rio Grande do Sul,
sempre que precisares.

Carlos Emilio Jung,
Sócio da Siqueira Castro Advogados

Boa tarde, Sr. Urubatan.

Primeiramente, gostaria de agradecer a confiança
que o senhor vem depositando em mim. Pode ter
certeza que continuarei trabalhando forte, com
muita dedicação, seriedade, honestidade e amor.
Posso garantir que o alicerce da filial de Uberaba está
sendo reconstruído e já estamos no fim do processo.
Lembro que, sem a ajuda da Senhora Carla, não con-
seguiria reorganizar a casa com projeção tão positiva.

Procuro espelhar e filtrar cada palavra dita por
pessoas inteligentes como o Senhor e nossa
Diretoria, pois sou privilegiado e sinto muito orgulho
em fazer parte da Organização há 4 anos.

Um feliz Natal e próspero Ano Novo para o senhor
e toda a sua família, recheado de amor e saúde. Que
em 2012 possamos engrandecer mais a nossa
Braspress.

Conte sempre com a filial de Uberaba, pois sem-
pre estaremos trabalhando com muita seriedade e
dedicação.

Fica com Deus.
Boas festas!
Com carinho, o meu abraço.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Abreu,
Gerente da Filial de Uberaba (MG).

Carla, bom dia !

Realizei visita no segmento de calçados nesta
semana, onde fomos elogiados pela participação e
parceria junto aos fornecedores e compradores.

Os clientes que estão utilizando concorrentes
locais (ônibus), estarão verificando programação de
seus envios para centralização junto a Braspress, visto
já operar conosco demais regiões.

Os clientes elogiaram bastante a organização da
Braspress na Feira de Calçados de Uberlândia, ressal-
tando que realmente somos diferenciados no merca-
do, e que estarão nos prestigiando.

Railene Oliveira Souza,
Assessora Comercial em Uberlândia (MG).

Caro Urubatan,

Acabo de ler sua entrevista ao SETCESP Notícias
(fevereiro de 2012) e aproveito para parabenizá-lo
pela mesma.

Saber um pouco mais da história, da dedicação,
das conquistas e, principalmente, do seu “mote” atual
é algo que ajuda a nos motivar também.

Um forte abraço,

Sérgio Casagrande de Oliveira,
Vice-presidente – Grupo Apisul

Sr. Urubatan e Sr. Petri,

Boa tarde!

Sempre, primeiramente, agradecendo a Deus por
tudo o que acontece em nossas vidas, venho também

Cartas



Cartas

novos estados comparado à edição anterior), a gera-
ção de negócios no montante de R$ 2.668.306,06
milhões, um aumento de 45% nas vendas, compara-
do a ultima edição e uma expectativa de R$
8.615.932,00 milhões para os próximos meses.

Encaminhamos junta uma cópia do DVD retratan-
do momentos e ações do projeto que trouxe toda a
gratificação e resultados apresentados durante o
evento e esperamos contar com esta parceria mais
uma vez na próxima edição do Projeto.

Sem mais, agradecemos a vossa atenção e apre-
sentamos nossos votos de elevadas considerações.

Atenciosamente,

Sr. Nelson Giardino,
Presidente do SINBI – Sindicato das

Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui;

Elines Rodrigues Araujo,
Coordenadora do Projeto, Birigui (SP).

Prezado Gustavo,

Grato por sua gentil mensagem. Conforme comuni-
quei ontem à Edilene, foi muito bom ter recebido a visita
de nossos amigos da Braspress.

É uma pequena retribuição pelo carinho e atenção
com que nos receberam por ocasião da visita de estudos
realizada com os alunos do MBA GETRAM à matriz de
São Paulo, conforme registrado na revista Braspress
News - Mar/Abr/Mai 2010.

A Câmara Interamericana de Transportes está sem-
pre de portas abertas a todos os seus amigos, parceiros e
entidades filiadas.

Ficamos contentes quando constatamos o cresci-
mento profissional de nossos ex-alunos. A família
GETRAM, como a chamamos, completa neste ano seu
10º aniversário de existência e soma mais de 400 espe-
cialistas formados. Nos cursos que realizamos em parce-
ria com a Universidade de Miami (E-learning + Módulo
presencial de 1 semana), já alcançamos o expressivo
número de 393 formados.

Na data de ontem, ofereci aos funcionários da
Braspress/Brasília um desconto de 30% no MBA GETRAM.

Com o nosso cordial abraço.

Roberto Galhardo Gomes, Cel. R1 e
Diretor-Executivo da Câmara Interamericana de

Transportes, Confederação Nacional do Transporte

Ao Excelentíssimo (a) Senhor (a)

Urubatan Helou,
Diretor – Presidente

Isabela de Andrade
Gerente Nacional de Marketing

Prezado (a) Senhor (a),

É com grande satisfação que o SINBI – Sindicato
das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, em
nome dos empresários participantes do 9° Projeto
Comprador de Birigui, presidente e diretores desta
entidade agradecem a empresa Braspress, pelo apoio
e patrocínio que proporcionou a realização deste
importante evento.

Somente com a ajuda de um parceiro tão impor-
tante e com a confiança depositada nesta entidade,
conseguimos realizar projetos de qualidade e que
beneficiam as empresas do setor calçadista em geral.

Vossa colaboração proporcionou ao polo, resulta-
dos importantes como: a vinda de 97 compradores de
diversos estados brasileiros: AM, DF, SE, SP, RJ, CE, RS,
MG, PE, PI, GO, PR, MA, SC, BA e ES (participação de
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Caro Amigo Urubatan,

Fiquei muito emocionada ao saber de sua lembrança aos
primórdios de nossa luta, tendo citado a mim como uma das
primeiras mulheres a fazer parte de nosso grupo.

Não há como imaginar que uma vida sem trabalho possa
trazer qualquer espécie de conforto e você me proporcionou
todas as chances de aperfeiçoar a minha obra através do meu
trabalho.

Temos hoje mulheres de alta competência conosco, as
novas revelações, as vencedoras do presente e do futuro.
Parabéns a todas elas!

Carinhosamente

Romilda Nunes Ramos, Gerente de Coletas


