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polo de desenvolvimento logístico nos preparati-
vos para a Uberlândia de amanhã.

Aliás, nessa região atuamos em três filiais sob
a responsabilidade da Gerente Regional Carla
Gomes M. Tavares, que também figura em outra
reportagem.

Dentro desse espírito de comemorações, que-
ro destacar, ainda, o Prêmio “Mérito Lojista Bra-
sil 2011”, que recebemos da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas (CNDL) pelo terceiro
ano consecutivo e o primeiro lugar na pesquisa
de recall, quando a Braspress foi a preferida na
cidade de Linhares, no Espírito Santo, também
pelo terceiro ano consecutivo.

Comemorações ainda foram realizadas em
todas as nossas filiais pelo Dia Internacional da
Mulher, no mês de março passado. Em São Paulo,
estive presente salientando as conquistas da mu-
lher ao longo dos anos e sua atual importância
na sociedade brasileira. Muitas delas, além de
passarem o dia se dedicando à Organização, du-
rante a noite exercem o papel de mães e espo-
sas, cuidando da casa dos filhos e mantendo seu
lar em funcionamento contínuo para garantir o
bem-estar de seus familiares.

Na ocasião, prestei homenagem a todas as
mulheres lembrando, em especial, da primeira
mulher que veio trabalhar conosco e que ainda
está nos ajudando: a nossa querida Romilda, Ge-
rente de Coletas em São Paulo.

Também tive a honra de ministrar duas pales-
tras para importantes plateias: os 400 estudantes
da FAAT – Faculdades Atibaia, de Administração
–, no dia 10 de março passado, e para 320 alunos
da UNINOVE – Universidade Nove de Julho –, no
campus da Vila Maria, zona Norte de São Paulo
(SP), no dia 10 de maio passado, quando abordei
a Logística Brasileira e a minha história de em-
preendedorismo, detalhando o perfil de nossa
Companhia. E deixei claro a esses jovens que so-
mente a capacitação tem lugar no mundo dos ne-
gócios globalizado em que vivemos atualmente.

Outras palestras que quero destacar foram as
realizadas pelo nosso Controller, Tayguara He-
lou, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, entre
os dias 5 e 6 de junho passado, a convite do
Banco BTG abordando o modelo institucional da
Braspress e o setor de transporte rodoviário de
cargas brasileiro.

Faço menção, ainda, a outros importantes te-
mas, como a capacitação de nossos colaboradores;
a parceria mantida com o SEST/SENAT – Serviço
Social do Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte –, que já mostra os
primeiros resultados; a doença que mata silencio-
samente: o tabagismo; nosso apoio ao piloto Ru-
bens Barrichello na Fórmula Indy e nosso Sistema
Web de Conservação de Frota, entre outros.

Boa leitura!

Urubatan Helou,
Diretor-Presidente do Grupo H&P

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

C
hegamos aos 35 anos da Braspress
escrevendo todos os dias a nossa his-
tória e com gana de crescermos ainda
mais para mantermos a consolidação
na liderança dos serviços de transpor-

te de encomendas em todo o Brasil.

Hoje nossa estrutura é composta por 104
filiais espalhadas em todas as capitais e princi-
pais cidades dos estados e do Distrito Federal,
uma frota própria de 1.200 veículos e mais 1.000
agregados, 6.363 colaboradores e 2 mil funcio-
nários terceirizados – o que nos permite atender
a 500 mil clientes, com uma média mensal de
1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) despa-
chos com eficiência, pontualidade e segurança.

Por isso, neste dia 1º de julho convoco a to-
dos os nossos colaboradores, clientes e parceiros
para comemoramos, juntos, essa importante
conquista, que se constitui em um dos marcos de
nossa Organização.

Sem falar que somos referência no mercado
de Logística. Mas queremos ser, também, para os
que virão depois, pois, ao mesmo tempo em que
celebramos o passado, perseveramos no presen-
te todos os dias, construindo o futuro da
Organização.

A todos que estiveram conosco nessa jorna-
da, quero agradecer a contribuição de cada “ti-
jolinho” compartilhado com muito trabalho e
afinco. Para mim, parece que o tempo não pas-
sou assim tão rapidamente se não fosse a altera-
ção na minha aparência, que mostra, infalivel-
mente, a minha dedicação e empenho diários.

Procuro olhar para frente, continuando a in-
vestir cada centavo que ganhamos nos novos
planos, como na inauguração de mais seis filiais,
na abertura de uma nova empresa de Logística e
na construção de uma megaterminal em Gua-
rulhos, na região metropolitana de São Paulo –
uma conjunção de acontecimentos que evocam
a nossa evolução e mostram a paixão que temos
pelo nosso trabalho.

Ao mesmo tempo, minha memória se volta
para o ano de 1977, quando, com uma Kombi, um
caminhão F-350 e duas linhas telefônicas – que
valiam muito dinheiro naquela época – fundei a
Braspress num galpão de 230 metros quadrados
na Rua São Quirino, 50, na Vila Guilherme, em
São Paulo, e vejo quanta coisa mudou.

A sociedade foi fundada com o meu sócio,
Petri, que se mantém ainda hoje, mas elevado à
condição de irmão, o irmão que não tive, mas
que a vida me proporcionou.

Passamos por diversas crises, fizemos recuos,
vi grandes empresas abandonarem o mercado,
enfrentamos 13 planos econômicos da história
brasileira, inflação elevada, recessão e sete moe-
das diferentes.

O Brasil de hoje, no entanto, é outro. Vive-
mos a expectativa de construirmos uma nação
que, dentro de 20 anos, poderá ser a 4ª maior
economia do mundo, pois acreditamos que esse
contexto trará uma nova realidade ao povo bra-
sileiro – em que, com certeza, a Braspress terá
um papel e uma contribuição maiores a cumprir.

Nesta edição histórica de aniversário, deta-
lhamos nossas conquistas nessa caminhada nar-
rando os fatos numa cronologia, mas também
com a ajuda dos depoimentos dos colaboradores
que estão conosco há mais de 20 anos em dife-
rentes funções e em diferentes cidades.

Nesta edição, homenageamos outro impor-
tante líder do TRC – Transporte Rodoviário de
Cargas –, Oswaldo Dias de Castro, meu amigo de
longa jornada, com quem já aprendi diversas
lições que muito me ajudaram nesses últimos 40
anos de vida empresarial.

Nossas ações de Responsabilidade Social são
mais uma vez compartilhadas com vocês, como a
colaboração que fizemos com o Lions Clube Rio
Doce, de Colatina, no Espírito Santo, ao trans-
portamos solidariamente 40 cadeiras de rodas;
também ao realizarmos outros transportes soli-
dários para o Hospital do Fogo Selvagem de
Uberaba (MG); FIEMG – Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais –, de Uberlândia; Lar
Espírita “Pedro e Paulo”; Centro Espírita “Auré-
lio Agostinho” e Lar Espírita “Chico Xavier”, to-
dos de Uberaba (MG), bem como ao apoiarmos
as comemorações do centenário do bairro de
Vila Guilherme como maior empregador dessa
região da zona Norte paulistana.

Também compartilhamos com nossos leitores
as boas notícias vindas de minha terra natal:
Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que mostram
como a cidade cresceu nos últimos 8 anos, com a
administração de meu amigo de infância, o pre-
feito Dr. Odelmo Leão, e como continua sendo
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BRASPRESS NEWS – O senhor preside o Gru-
po Arex?

Oswaldo Dias de Castro – Sim, o Grupo reúne,
além da Golden Cargo, a Atemoc Imobiliária, que admi-
nistra os bens imóveis remanescentes do Araçatuba e
Exata, e os que alugamos para a Golden Cargo: outra
Atemoc, que compra, constrói e vende armazéns; e as
cinco fazendas próprias e outras arrendadas com gado
de corte que ficam noMato Grosso do Sul.

BRASPRESS NEWS – O que o senhor tem feito
no seu tempo livre?

Oswaldo Dias de Castro – Tenho frequentado
mais a NTC&Logística, o SETCESP – Sindicato das
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e
Região – e a CNT – Confederação Nacional do Trans-
porte –, participado das reuniões ordinárias, onde
tenho cargos de diretor. Tenho tido mais tempo para
meus netos e de viajar também.

BRASPRESS NEWSS – Como era a NTC quando
o senhor se associou?

Oswaldo Dias de Castro – A NTC ocupava umas
salas num prédio de gradinhas da Rua Major Sertório,
no centro de São Paulo, mas já tinha um terreno na
Vila Mariana e fui eu que inaugurei a sede própria.

BRASPRESS NEWSS – O senhor era um dos
poucos empresários com curso universitário na déca-
da de 1970, não é?

Oswaldo Dias de Castro – Sim, sou formado em
Ciências Contábeis e Atuariais e logo fui convidado a
participar da diretoria e designado a atender as
empresas nas questões de seguro. O setor tinha
outras demandas, como a ameaça de incorporação
das empresas pelo capital estrangeiro e a falta de
regras para disciplinar o setor. Em 1978, assumi a pre-
sidência para substituir Denisar Arneiro, que decidira
morar nos Estados Unidos. A NTC era a entidade que
defendia o setor junto ao governo e eu dei continui-
dade ao trabalho iniciado pelo Denisar.

BRASPRESS NEWS – E quais foram suas con-
quistas?

Oswaldo Dias de Castro – A primeira foi a
Portaria DG-05, do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER), que criou o cadastro
das empresas e dos autônomos. O objetivo do gover-
no, na época, era manter as empresas sob controle,
temendo que repetissem no Brasil o bloqueio que os
caminhoneiros do Chile fizeram nas estradas. O
Conselho de Segurança Nacional tinha a lista com o
nome de todo mundo.

BRASPRESS NEWS – Nessa época o frete era
tabelado?

Oswaldo Dias de Castro – Era o que mais atraía
as empresas à NTC. O Conet – Conselho Nacional de

Estudos de Transportes e Tarifas – atualizava as tabe-
las de frete por especialidades. Mas, tínhamos tam-
bém a Intersindical, que estimulava os associados a
procurarem os deputados e autoridades de suas
regiões para apoiarem o setor.

BRASPRESS NEWS – E como era o relaciona-
mento do senhor com o governo?

Oswaldo Dias de Castro – O setor ganhou apoio
do Presidente da República, João Baptista Figueiredo
(1979 a 1985), que sancionou a Lei nº 7.092, de
23/03/1983 e a regulamentou em 28/06/1984 pelo
decreto nº 89.874, protegendo as empresas contra o
capital externo. Sempre que pedíamos éramos recebi-
dos pelo presidente e pelosministros. Quando oThiers
(Fattori Costa) assumiu a NTC, o presidente compare-
ceu comuma comitiva de seteministros. E, antes de ele
deixar a Presidência da República, nós fomos a Brasília
em comitiva agradecer o apoio que recebemos.

BRASPRESS NEWS – E como foi a conquista da
ConfederaçãoNacional deTransportesTerrestres (CNTT)?

OswaldoDias deCastro – A CNTT, Confederação
Nacional dos Transportes Terrestres, que antecedeu a

CNT, até então era dominada pelo setor de passagei-
ros. Os sindicatos das empresas rodoviárias de cargas
eram filiados às federações de passageiros. Como os
autônomos tinham federação própria de nível nacio-
nal, a Fencavir, decidimos criar a nossa, a Fenatac.
Mas, a CNTT não queria aceitá-la, mas acabou ceden-
do e oferecendo apenas direito a voz, e não a voto.
Insistimos e conquistamos o direito, mas um voto era
insuficiente para eleger alguém.

BRASPRESS NEWS– E o senhor foi o primeiro
presidente da Fenatac?

Oswaldo Dias de Castro – Eleito, sim, mas logo
após a criação, que foi do Thiers, que era presidente
da NTC. Depois, criamos federações estaduais e regio-
nais e, na eleição seguinte, conseguimos emplacar o
nome de Camilo Cola, dono da Viação e da
Transportadora Itapemirim, na CNTT. Na eleição

Ao chegar às fronteiras da Bolívia, Peru
e Venezuela, decidimos criar rotas para
os países vizinhos e desenvolvemos o
Projeto Pacífico, em 1995, detalhado
no livro “A Caminho do Oeste”.

“

“
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ENTREVISTA

A pós vender duas empresas do Grupo Arex, o
líder do Transporte Rodoviário de Cargas,
Oswaldo Dias de Castro, de 75 anos, adminis-

tra bens imóveis, acompanha o trabalho dos filhos no
comando da transportadora remanescente e tem
tempo para a classe, os netos e as viagens.

A revista Braspress News presta uma homena-
gem a este importante líder do setor de transpor-
tes com esta entrevista feita pela jornalista Valdir
dos Santos:

BRASPRESS NEWS – O que o levou a vender as
empresas?

Oswaldo Dias de Castro – É um pouco difícil
dizer, mas as regras que cerceiam a atividade de
transporte influenciaram na decisão, como a possibi-
lidade de bloqueio on-line, pela justiça, de contas
bancárias de sócios e de executivos das empresas, e

da qual fomos vítimas eu e minha mulher; a cobrança
demulta e de ICMS das empresas de transporte sobre
o valor dos produtos e não do frete; as barreiras inte-
restaduais, questões burocráticas e despreparo dos
fiscais; e os atritos que persistem entre embarcadores
e transportadores no recolhimento do seguro faculta-
tivo e que, em caso de acidentes, tornam os acordos
cada vez mais difíceis. O conflito se instala porque o
Código Comercial atribui à transportadora a respon-
sabilidade sobre a carga e a carta das seguradoras
(DDR) isenta o transporte do seguro.

BRASPRESS NEWS – O que o senhor acha da lei
nº 12.619/2012, que regulamenta a atividade de
motorista?

OswaldoDias deCastro – Acho um passo neces-
sário no disciplinamento do transporte rodoviário de
cargas, mas é uma preocupação a mais para as
empresas, que precisam se adaptar, negociar com os
clientes alterações nos prazos de entrega ou aumen-
to do valor do frete e correr risco de prejuízo ao dei-
xar caminhões parados para não exceder o tempo de
direção. Como podemos controlar um motorista que
está atolado em uma estrada no Norte do país? Não
podemos mais colocar dois motoristas num cami-
nhão porque temos que pagar 30% a mais pelo
tempo que ele dorme no veículo!

BRASPRESS NEWS – O senhor ficou desiludido
com o transporte?

Oswaldo Dias de Castro – Eu não estou desiludi-
do porque construímos uma empresa, ganhamos
dinheiro e contribuímos para o desenvolvimento das
regiões por onde operamos por quase 60 anos, mas as
regras mudaram e, hoje, para crescer, não se podem
mais aplicar as mesmas regras do passado, tudo ficou
mais difícil.

BRASPRESS NEWS – O senhor ainda tem uma
transportadora?

Oswaldo Dias de Castro – Após as negociações
do Araçatuba e da Exata, acabei ficando sócio majori-
tário da Golden Cargo, uma empresa bemmenor, que
fatura um terço do Araçatuba e opera num segmento
específico, e é tocada por meus dois filhos, Oswaldo
Jr. e Liliam, e onde participo das reuniões de um con-
selho informal. Mas, enfrenta os mesmos problemas
para crescer. Com a queda de preço de um tipo de
insumo, passamos a utilizar autônomos e a reservar a
frota própria, com rastreadores para os defensivos
mais caros e mais visados.

OSWALDO DIAS DE CASTRO:
um guerreiro do TRC

Oswaldo Dias de Castro é o presidente do Grupo Arex

*Valdir dos Santos
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ENTREVISTA

seguinte, elegemos Thiers Fattori Costa, quemudou o
estatuto e o nome da entidade, retirando a palavra
“terrestre” para abrigar os setores aquaviário e aéreo.
O novo estatuto previa o rodízio dos presidentes para
contemplar todos os segmentos de transporte, mas
isso não funcionou porque a federação dos caminho-
neiros cedeu a vez para o representante de passagei-
ros (que se mantém no cargo desde 1997).

BRASPRESS NEWS – A NTC&Logística perdeu
essa força que tinha no passado?

Oswaldo Dias de Castro – Hoje eu acho que a
NTC é uma entidade esvaziada, embora seja a única a
agregar diretamente as empresas em nível nacional.
A estabilidade da moeda e a abertura de mercado
liberaram o frete, esvaziando o setor de controle de
tarifas. Mesmo assim, tem conseguido se manter com
recursos próprios.

BRASPRESS NEWS – O senhor continua fre-
quentando a entidade como membro vitalício do
Conselho Superior, como ex-presidente?

Oswaldo Dias de Castro – Sempre lutei para que
as entidades se aproximassem dos associados e
temos que estimular a atividade associativa para nos
mantermos atualizados. Em recente palestra à
Comissão de Jovens Empresários, aconselhei preparo
técnico, participação sindical e controle da empresa,
mesmo com a gestão profissional. Não conheço
empresa que tenha sobrevivido depois de deixar o
comando integralmente nas mãos de terceiros.

BRASPRESS NEWS – Fale umpouco do Expresso
Araçatuba, que completou 60 anos em abril último,
dos quais 57 emmãos da família Dias de Castro.

Oswaldo Dias de Castro – Os que conhecem
nossa história sabem que foi marcada pelo pioneiris-
mo e desbravamento de áreas pouco exploradas. En-
quanto a maioria se dedicava às rotas Sudeste e Sul,
de maior demanda de cargas, o Araçatuba avançou
no sentido Oeste. A empresa foi criada em 1952, em
Araçatuba (SP), abriu filiais em Bauru, São Paulo e em
Andradina, interligando a capital às cidades em dire-
ção a Mato Grosso (na época, ainda não havia o esta-
do de Mato Grosso do Sul).

BRASPRESS NEWS – A empresa especializou-se
na região Centro-Oeste, ampliando a distribuição de
cargas para além das capitais dos estados e do
Distrito Federal?

Oswaldo Dias de Castro – Abrimos filiais em
cidades onde não havia transportadora que não fosse
de âmbito local, estimulamos o consumo e as indús-
trias passaram a vender mais. Seguindo em frente,
conquistamos Rondônia e toda a região Norte.

BRASPRESS NEWS – E a conquista da Rota do
Pacífico, como foi?

OswaldoDiasdeCastro – Ao chegar às fronteiras
da Bolívia, Peru eVenezuela, decidimos criar rotas para
os países vizinhos e desenvolvemos o Projeto Pacífico,
em 1995, detalhado no livro A Caminho do Oeste.
(Segundo descrição no livro, uma caravana partiu de
Corumbá (MT), passou por Porto Velho (RO), cruzou a
fronteira da Bolívia, seguiu para La Paz, atravessou os
Andes, o deserto de Atacama e chegou aos portos de
Ilo, Matarani e Iquitos, no Peru; e Arica e Iquique, no
Chile. O retorno foi feito pelo Peru, até chegar a Assis
Brasil, no Acre; e, daí, para Porto Velho (RO), tendo cru-
zado de novo a Cordilheira e a Amazônia peruana.
Uma segunda expedição foi realizada em 1996, pros-
pectando outra rota de Cuiabá e Cáceres (MT) para
Santa Cruz de La Sierra e Arica, no Chile, retornando a
PortoVelho. Outras foram realizadas até que, em 2001,
começou uma rota regular, com viagens periódicas
pela rota do Pacífico). A criação dessa rota não teve
qualquer ajuda do governo brasileiro, nem mesmo os
mapas foram fornecidos. A Bolívia e o Peru deram
todo o apoio e asfaltaram as estradas, e uma ponte foi
construída na fronteira brasileira com o Peru.

BRASPRESS NEWS – Essa vocação de explora-
ção do desconhecido começou com seu pai, Ricardo
Dias Alves?

Oswaldo Dias de Castro – Em 1938, aos 27 anos,
meu pai saiu com seu caminhão Ford para explorar
lugares não atendidos pelas linhas de trem que faziam
o transporte de café, o principal produto agrícola do
interior paulista. A linha Noroeste adentrava o Mato
Grosso, até Corumbá, na divisa com a Bolívia, e um
ramal descia até Ponta Porã, na fronteira com o
Paraguai. Em 1942, elemudou-se com a família de Lins
para Araçatuba e, três anos depois, já tinha dois cami-
nhões e viajava dois dias para vencer os quase 600 km
de estradas de terra até São Paulo, transportando pro-
dutos agrícolas para a zona cerealista da capital e
retornava a Araçatuba com produtos industriais.
Associou-se, depois, aos irmãos Agostinho e Joaquim
e fundou, em 5 de abril de 1952, o Expresso Araçatuba.

BRASPRESS NEWS – E quando os filhos ingres-
saram na empresa?

Oswaldo Dias de Castro – Foi em 1961, com a
saída dos meus tios, e nós já éramos formados. Eu tra-
balhava em banco. Comecei com 16 anos, no
Noroeste, depois no Lawndres e Caixa Econômica
Estadual. Tinha 21 anos; o Antonio, 23; e Eraldo, 18, e
passamos a dividir o comando da empresa com o pai.

BRASPRESS NEWS – E fizeram uma bela história.
Oswaldo Dias de Castro – Está tudo nestes dois

livros: Caminho do Oeste do Brasil ao Pacífico sobre
rodas, relatando as conquistas da empresa, lançado
para comemorar os 50 anos, em 2002, e o DNA do
Desbravador, em 2007, da “Coleção Memórias”, da
NTC&Logística.

Oswaldo Dias de
Castro foi presidente

da NTC&Logística
de 1977 a 1982
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Urubatan Helou
(à esquerda)

e Milton Petri
(à direita), acima o

caminhão número 1

Valdir dos Santos

O FUTUROO FUTURO

A
economia estável e crescente dos últi-
mos 18 anos estimulou a Braspress a
realizar contínuos investimentos em
terminais, frota, tecnologia, seguran-
ça e na capacitação de seus colabora-

dores, entre outros. Ou seja, cada centavo ganho foi
reinvestido na própria Organização. Como conse-
quência, a Braspress conquistou a liderança no trans-
porte de encomendas e vislumbra novos horizontes.
A Braspress chega aos 35 anos com gana de cres-

cer ainda mais e de se consolidar na dianteira da
especialidade em que atua e, com isso, avança em

novas áreas, além de prosseguir naquilo que sempre
fez, ou seja, investir no próprio negócio ao inaugurar
mais seis filiais e uma empresa de logística. Em 2014,
pretende construir um megaterminal em Guarulhos,
na região metropolitana de São Paulo.
Sua trajetória ascendente sustenta o pioneirismo

e a inovação, características que têm norteado histo-
ricamente a Companhia na disputa pelo mercado. “A
forte política de comercialização, aliada à qualidade
dos serviços oferecidos e prestados, bem como a
malha operacional são alguns dos trunfos responsá-
veis pelo sucesso da empresa”, diz o fundador e con-
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dos Reis, Diretor-Executivo da
NTC&Logística, o mercado da
carga fracionada é disputado pe-
las grandes empresas que inves-
tem pesado em infraestrutura de
terminais, frota própria, Tecno-
logia da Informação e em Geren-
ciamento de Risco. “Essas empre-
sas têm alto custo fixo e boa mar-
gem de rentabilidade, mas correm
grande risco de prejuízo em caso
de recessão econômica”.

Por causa do aumento da
demanda nos últimos anos, as
empresas do setor conseguiram
recuperar um pouco a defasagem
do frete, melhorando a saúde
financeira e a capacidade de recu-
perar os investimentos.

Mas, as restrições impostas à
distribuição nos grandes centros
urbanos, que se espalharam por
todo o país, aumentam os custos
com a redução de entregas, veícu-
los parados e pagamento de horá-
rio noturno aos motoristas. A
NTC&Logística recomenda um
aumento de 15% no frete, segun-
do Reis.

A mais recente das 104 filiais
foi inaugurada em Teófilo Otoni,
Minas Gerais, com um terminal de
5 mil m2 e abrangência de 84
municípios do Vale do Jequiti-
nhonha, atendendo um raio de
350 km e ummercado de 1milhão
de pessoas. Essa é a 15ª filial minei-
ra, que reforça a presença da
Braspress no Estado.

Segundo Milton Petri, Vice-
Presidente da Organização, a
cada ano é ampliado o número
de filiais e são construídos termi-
nais próprios. Atualmente, 40% já
são próprios.

O INÍCIO DAS ATIVIDADES

A Braspress nasceu em 1º de
julho de 1977. Urubatan Helou
queria que a empresa se chamas-
se Brasil Express, mas o nome não
foi aprovado pela Junta Comercial
de São Paulo, pois a antiga
Sadia/Transbrasil já o havia regis-
trado. A solução que o então

jovem Urubatan encontrou foi
abreviar o nome e formar uma só
palavra. “Acho que tivemos mais
sorte na escolha, pois ‘Braspress’ –
como nome simples, e não com-
posto, tem uma fonética melhor e
se fixa mais na mente do usuário”,
disse Urubatan, que queria esse
nome, pois gostava muito do
filme cheio de tramas baseado no
romance de Agatha Christie,
Murder on the Orient Express.

Os sócios se conheceram no
começo de 1969, quando Uru-
batan chegou a São Paulo, aos 19

anos, transferido de Uberlândia
(MG). Milton trabalhava juntamen-
te com o pai de Urubatan, Alcides
Simão Helou (já falecido), que
havia chegado à capital paulista
antes do filho.

Urubatan contou que abriu a
Transfilme em 1972, com dois só-
cios. Mas, deixou a sociedade,
ficando com uma Kombi, um
caminhão F-350 e duas linhas tele-
fônicas. Em 1º de julho de 1977,
com a venda de uma das linhas
telefônicas – “que valiam muito” –,
abriu a Braspress em um galpão

Alcides Simão Helou, à esquerda, (pai de Urubatan Helou)
também colaborou no início do negócio

Urubatan Helou (5º da direita para a esquerda) e Milton Petri
(o 3º da direita para a esquerda)
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trolador do Grupo H&P, Urubatan
Helou, do qual a Braspress é a
empresa-mãe.
A empresa é a única transpor-

tadora de encomendas do Brasil
que atende todo o território nacio-
nal. E, o mais importante: abarca,
por meios próprios, 98% da última
milha neste vasto território brasi-
leiro; e os 2% restantes são opera-
dos com parceiros que estão ali-
nhados com a Organização e são
por ela geridos.

Para isso, dispõe de 104 filiais
em todas as capitais e principais
cidades dos Estados e do Distrito
Federal, de uma frota própria de
1.200 veículos de coleta, transfe-
rência e distribuição, que primam
pela adequação às diferentes
operações e com idade média de
2,9 anos; e mais 1.000 agregados,
todos dotados de rastreadores. A
estrutura se completa com 6.363
colaboradores e 2.000 terceiriza-
dos. Reafirmando sua postura ino-
vadora, a Braspress iniciou, em
2001, a contratação de motoristas
mulheres, que hoje representam a
metade da equipe.
Essa estrutura lhe propicia

atender a 500 mil clientes das
áreas de confecção, eletroeletrôni-
ca, autopeças, farmacêutica, infor-
mática, médico-hospitalar e calça-
dos, perfazendo 18mil coletas e 50
mil entregas por dia, ou a média

mensal de 1.050.000 (um milhão e
cinquenta mil) despachos com efi-
ciência, pontualidade e segurança.
A Braspress tem investido pesada-
mente em importantes e sofistica-
das ferramentas de Logística, co-
mo no maior SORTER – Sistema
Automatizado de Distribuição de
Encomendas da América Latina –,
inaugurado no Rio de Janeiro, em
2009; e o segundo maior instalado
em São Paulo, desde 2004, e pri-
meiro na América Latina, que mar-
cou, mais uma vez, o pioneirismo
da Organização em tecnologia.
A pontualidade das opera-

ções é assegurada por um sistema
de comunicação eficiente e que
também tem exigido grandes
investimentos em tecnologia e
pessoal altamente especializado.
Seus veículos de carga rodam 96
milhões de quilômetros e conso-
mem 20 milhões de litros de com-
bustíveis por ano.
Atualmente, a Braspress Trans-

portes Urgentes Ltda. integra o
Grupo H&P Empreendimentos e
Participações Ltda., formado, ain-
da, pela Aeropress Transportes
Aéreos Ltda., AMG Capital Inves-
timents LLC, Planex Locação de
Equipamentos e TCG, Terminal de
Cargas de Guarulhos.
A Braspress é a maior no seg-

mento de cargas fracionadas.
Considerada no meio acadêmico

e na imprensa de economia como
case de sucesso em logística, a
empresa tem sido pioneira na uti-
lização de eficientes ferramentas
de gestão e se obstina na busca
de novas tecnologias.
O crescimento das operações

da empresa supera em muito a
tese segundo a qual a cada ponto
que o PIB – Produto Interno Bruto
– aumenta, o transporte aumenta
o triplo. A atividade de encomen-
das cresce à medida que o merca-
do consumidor se expande pelo
país. Embora o PIB tenha aumen-
tado pouco nos últimos anos
(2,7% em 2011), em algumas
regiões, como a Nordeste e a
Centro-Oeste, o consumo tem
aumentado muito mais. A expec-
tativa do Ministério da Fazenda é
a de que o PIB cresça 4% neste
ano, e de 4,59% em 2013. Mas, a
Braspress tem crescido 10% ao
ano e devemanter o ritmo neste e
nos próximos anos.
O segredo, na opinião do

Diretor-Presidente da empresa,
em palestra ministrada a estudan-
tes da FAAT Faculdades, de Atibaia
(SP), é “trabalhar, perseverar, acre-
ditar no negócio, ter pessoas de
confiança, capazes e competentes
para o negócio se consolidar”.
Perguntado sobre qual conselho
daria a um jovem empreendedor,
ele enfatizou a capacitação. “Não
há outro caminho. O mundo de
hoje não permite apenas a intui-
ção; toda decisão tem que ter
base científica”.
A estabilidade econômica, o

controle da inflação, asmedidas ofi-
ciais de estímulo ao consumo,
como empréstimos consignados,
juros mais baixos e redução de
impostos, aliados à expansão do
emprego têm contribuído para
aumentar a movimentação de car-
gas pelo país. O crescimento do
mercado de encomendas beneficia
empresas como a Braspress, que
investe em infraestrutura logística e
de distribuição, emTI e segurança.
Para o engenheiro e mestre

em Transportes Neuto Gonçalves

Neuto Gonçalves dos Reis,
Diretor-Executivo da
NTC&Logística

O mercado da carga
fracionada é disputado pelas

grandes empresas que investem
pesado em infraestrutura
de terminais, frota própria,
Tecnologia da Informação

e em Gerenciamento de Risco.
Neuto Gonçalves

“
”
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ment – Gerenciamento de Pro-
cessos de Negócio), Java e outras
ferramentas de desenvolvimento,
além da reestruturação do parque
de hardware no Datacenter.

A primeira etapa, já concluída,
constituiu-se na revisão dos pro-
cessos pela Consultoria Ernst &
Young; e, a segunda, pelo Oracle E-
Business Suite (OEBS), com solu-
ções que permeiam todos os pro-
cessos da Organização – do mais
simples controle à mais complexa
integração dos módulos dos siste-
mas Administrativo-Financeiro, Co-
mercial e Operacional. Para operar
as novas ferramentas, uma equipe
foi treinada e já iniciou o desenvol-
vimento do Datapress II, que será
integrado ao OEBS e aos módulos
atuais do Datapress I.

A Braspress investe 4,5% de
seu faturamento, anualmente, em
TI para manter o controle de
todas as atividades da empresa
em tempo real. Uma equipe de
mais de 115 profissionais especia-
lizados desenvolve softwares pró-
prios, que possibilitam o controle
de cada volume – desde a coleta,
até a entrega, no destino final.

“Com as soluções a serem
implantadas e a reestruturação ne-
cessária, teremos condições de su-
portar o crescimento projetado da
Organização para os próximos
anos”, acrescentou Urubatan Helou.

Os projetos em andamento
criarãouma sólida base tecnológica
e ampliarãoopoder daTI nosnegó-
cios, como exige o mundo globali-
zado. O crescimento do grupo é
sustentado com recursos próprios.

TERMINAIS
AUTOMATIZADOS

Um dos diferenciais da Com-
panhia sobre a concorrência está
nos SORTERS – Sistemas Auto-
matizados de Encomendas –, que
são conjuntos de esteiras automá-
ticas já instalados em três termi-
nais. O terceiro conjunto de dois
Compact Sorters foi inaugurado
no ano passado, no CAOB – Centro
de Apoio Operacional Braspress –,

instalado no Tamboré (Barueri, SP),
que separa as cargas de coleta e as
envia às docas de destino de forma
rápida e precisa, acelerando a
movimentação das cargas.

Cada SORTER dispõe de apare-
lhos de leitura ótica de códigos de
barra, balanças e dimensionado-
res, que pesam e medem cada
pacote, indicando a cobrança do
frete pelo que for de maior massa.
Um modelo próprio de código de
barras garante o rastreamento de
todos os volumes, assegurando
aos clientes a confiança da entre-
ga e, à Braspress, uma rentabilida-
de que lhe permite investir em
mais tecnologia e no crescimento
das operações.

“Um caminhão de 17 tonela-
das transporta, hoje, no máximo,
dez, porque as cargas industriais
estão cada vez maiores e mais
leves”, explicou Urubatan. Por isso,
onde não há SORTER foram insta-
ladas balanças e dimensionado-
res. Ele disse que, no início, isso
era tema de argumento por parte
dos concorrentes. Porém, ao
longo do tempo, algumas trans-
portadoras também passaram a

utilizar essa ferramenta de aferi-
ção de peso e cubagem.

Em palestra a estudantes de
Logística da UNINOVE, em São
Paulo (SP), Urubatan afirmou que,
graças aos equipamentos de afe-
rição de peso e cubagem, a Com-
panhia obtém um resultado de
16% sobre o faturamento.

A filial do Rio de Janeiro, insta-
lada em terreno de 41.150 m2,
sendo 16.500 m2 de área construí-
da e 114 docas de carga e descarga
dispõe de 4,7 km de esteiras elétri-

O maior SORTER da América Latina, abaixo, instalado no Rio de Janeiro, e acima
o SORTER do CAOB Tamboré inaugurado no ano passado
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de 230 m2 na Rua São Quirino, 50,
na Vila Guilherme, em São Paulo.

“A Kombi transportava carga;
erameu carro para ir ao trabalho e
ainda emprestava as poltronas
para a recepção da transportado-
ra”, disse ele, ao ver a foto mos-
trando o galpão com a Kombi e os
assentos na entrada.

A sociedade – 80% de Uruba-
tan e 20% de Milton – persiste de
maneira igual “e muita gente me
pergunta como conseguimos nos
manter unidos”, disse Petri. Ele
mesmo explicou: “Toda pessoa
precisa de um confidente. Eu sou
o dele e ele é o meu; somos sócios
e amigos”. As discussões nos negó-
cios são acaloradas, “mas não mis-
turamos com a amizade que une a
nós e nossas famílias”.

Petri contou que, desde o
começo, ambos tiveram um objeti-
vo comum: fazer uma empresa que
desse rentabilidade. Para isso,
teriam que inovar. “Logo que abri-
mos, achávamos que o futuro seria
o computador e fomos os dois
fazer um curso na Rua São Joaquim
para aprender como os computa-

dores poderiam ajudar na nossa
atividade. Era o tempo dos IBM/3,
de cartão perfurado, e ficávamos
até de madrugada estudando”.

Nos últimos 35 anos, a empre-
sa multiplicou de tamanho e de
faturamento muitas vezes, passou
por crises, fez recuos, viu algumas
grandes abandonarem o merca-
do, enfrentou todos os 13 planos
econômicos da história brasileira,
inflação elevada, recessão e sete
moedas diferentes (o cruzeiro,
vigente em 1977; o cruzado, em
1986; o cruzado novo, em 1989; o
cruzeiro, em 1990; o cruzeiro real,
em 1993; a URV, seguida do real,
em 1994). Em 1991 (ver cronolo-
gia), por exemplo, reduziu a estru-
tura para a terça parte do que era.

Para 2014, o grupo deverá
concluir um grande investimento,
com a construção de ummegater-
minal em uma área de 170.000 m2,
em Guarulhos, altamente automa-
tizado, para melhor atender a
região metropolitana, que deverá
atingir 20 milhões de habitantes.

A Aeropress, Divisão Rodo-
Aérea, está presente em todos os

aeroportos, operando com tecno-
logia de ponta e grande eficiência
operacional no despacho de
encomendas para todo o Brasil e
em perfeita sintonia com o modal
rodoviário.

EVOLUÇÃO EM TI

O programa de investimentos
de R$ 43 milhões em ERP – Enter-
prise Resource Planning –, siste-
ma integrado de gerenciamento,
iniciado em 2010 para um perío-
do de cinco anos, dará condições
à Braspress de operar no mercado
mundial de encomendas, aprovei-
tando a estrutura logística, de
carga aérea e de distribuição, já
consolidadas.

O projeto visa modernizar a
infraestrutura em tecnologia da
informação com a revisão dos pro-
cessos, novo sistema de gestão do
Oracle E-Business Suite e o
Datapress II, o mais moderno soft-
ware de gestão de transportes
baseado em arquitetura SOA
(Arquitetura Orientada a Serviços),
BPM (Business Process Manage-

A Aeropress, Divisão
Rodo-Áerea, está presente

em todo o Brasil
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cas rolantes que movimentam
8.400 volumes por hora, ou 140
por minuto. O tempo das ope-
rações foi drasticamente reduzido
e a segurança aumentou, elimi-
nando as perdas por extravio. Na
época, a Braspress realizou investi-
mentos de R$ 35 milhões nesse
terminal. “Porém, se este investi-
mento tivesse que se realizar hoje,
não faríamos commenos de R$ 80
milhões”, enfatizou Helou.

Considerado um dos mais
modernos do mundo, o terminal
do Rio tem fácil acesso à Via Dutra
e realiza as operações de triagem
dos produtos não somente para
abastecer a cidade, como também
os destinados a outros Estados.

MONITORAMENTO E
GERENCIAMENTO

O Gerenciamento de Riscos é
uma das preocupações que exige
investimentos. “É imprescindível
continuarmos adotando essa ati-
tude, pois o roubo de cargas atin-
giu um nível insustentável e
temos que combatê-lo com rigor”,
afirmou Luiz Carlos Lopes, Diretor
de Operações.

O projeto de Segurança pre-
serva as encomendas dos clientes
e o pessoal envolvido. Além disso,
o patrimônio da empresa é coor-
denado pela Central Nacional de
Monitoramento e Gerenciamento
de Riscos, instalada na matriz de
São Paulo, com backup em outra
localidade, mantida em sigilo. A
central funciona 24 horas por dia,
utilizando satélite e radiocomuni-
cação; rastreadores e atuadores
em toda a frota; cerca eletrônica,
circuitos internos de câmeras nos
terminais e filiais; profissionais
especializados emotoristas treina-

dos. A essa filosofia, a empresa
acrescenta normas e padrões rí-
gidos de segurança e de trei-
namento frequentes. Graças aos
constantes investimentos e treina-
mentos, o roubo de cargas caiu
para zero.

AÇÕES SOCIAIS FAZEM
PARTE DA FILOSOFIA

Ao operar em todo o território
brasileiro – desde os grandes cen-
tros ao rincão de acessomais difícil,
a Braspress conhece, comopoucos,
as questões sociais e de meio am-
biente pelo país afora. Seus cami-
nhões têm sido utilizados há mais
de dez anos como outdoors ambu-
lantes pelas ruas e estradas, divul-
gando imagens de crianças desa-
parecidas, frases fortes de combate
à violência e à prostituição infanto-
juvenil, de apoio a crianças com
câncer e também em campanhas
de doação de órgãos, em uma par-
ceria com o Ministério da Saúde;
entre outrasmedidas, estão as doa-
ções e o próprio transporte delas,
emdiversos casos de enchente, em
diferentes Estados.

Tanto é que a Braspress ga-
nhou o 1º Prêmio de Cidadania e

A primeira campanha das
crianças desaparecidas
foi realizada em 1996

Terminal Rio
de Janeiro

está localizado
às margens
da Rodovia
Presidente

Dutra



A MELHOR TRANSPORTADORA

Roque Pellizzaro
Júnior, Presidente da
CNDL – Confederação
Nacional de Dirigentes
Lojistas – destacou os
fatores que premia-
ram a melhor pres-
tadora de serviços de
transporte, indicada
pelos dirigentes lojis-
tas de todo o Brasil:

“Não é por acaso
que o Prêmio Mérito
Lojista Brasil é chama-
do de o ‘Oscar’ do
Varejo Brasileiro. A ce-
lebração dos grandes
destaques do comér-
cio, dos fornecedores,
dos profissionais, das
empresas de comuni-
cação e de empreen-

dedores notáveis faz, do evento organizado pela CNDL,
umacontecimentodegala. Anoite de 12deabril, quando
foi entregue o Prêmio Mérito Lojista, mais uma vez mos-
trou o prestígio que o tradicional evento do calendário
nacional empresarial conquistou em sua história. A ceri-
mônia do ‘Oscar’ do Varejo Brasileiro é a festa da inova-
ção, da criatividade, da tecnologia, do atendimento, da
busca constante de melhores produtos e serviços para
encantar o cliente e contribuir para a realização de suas
necessidades e sonhos.

No momento em que o varejo brasileiro tem sinaliza-
ções de que poderá contar com juros bancários menores,
o que impulsionará o consumo e o mercado, não resta
dúvida que, a continuar este cenário, o Mérito Lojista do
ano que vem terá ainda mais atrativos pelos resultados
mais promissores de nossos incansáveis lojistas. O Mérito
Lojista, inquestionavelmente, é o grande encontro da
cadeia produtiva do varejo, e sua credibilidademuito nos
honra, pois, a cada ano, um maior número de pessoas
vemaplaudir os laureados, escolhidos democraticamente
em voto direto dos lojistas brasileiros.

Parabéns à Braspress, vencedora do prêmio Mérito
Lojista na categoria ‘Serviços – Transportadora’. Pa-
rabenizo, também,pelos 35anosde serviço e trabalhoem
prol do comércio varejista”, afirmou Roque Pellizzaro
Júnior – Presidente da CNDL (Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas).

O prêmio – oMérito Lojista 2011 resultou de pesquisa
feita junto aos dirigentes lojistas presentes na 52ª Con-
vençãoNacionaldoComércioLojista, emFortaleza, epelo

site da CNDL. Além da Braspress, foram contempladas
empresas dos setores deautomação, bazar/utilidades do-
mésticas, calçados, cama/mesa/ banho, eletrodomésti-
cos, eletroeletrônicos, entretenimento, iluminação, infor-
mática, materiais de construção, mídia, moda, móveis,
ótica, papelaria, veículos de transporte e jornal.

A premiação existe desde 1984 e visa estimular o
desenvolvimento, qualidade e assistência técnica de for-
necedores, imprensa e prestadores de serviços, para que o
comérciovarejistapossaatendermelhor seus clientes. “Éo
reconhecimento da classe aos seus aliados que, por meio
de inovações, impulsionam o crescimento das empresas,
funcionando como parceiros na busca do consumidor e
sua valorização”, explicou Pellizzaro.

A escolha é espontânea, pelo voto direto, sem indica-
ções de nomes, marcas ou empresas, e leva em conta a
importância e participação das categorias no mercado
varejista brasileiro. No caso do transporte, são considera-
dosospreços,merchandising,promoçãodevendas, condi-
ções depagamento, propaganda, qualidade, entre outros.

A Braspress obteve, pelo terceiro ano consecutivo, o
maior número de votos, concorrendo com as demais
transportadoras do comércio varejista; e recebeu, como
troféu, a estátua da “Deusa da Fortuna”.

“Estamosmuito satisfeitos de recebermais esse Prêmio
Mérito Lojista, pois significa que temos proporcionado a
satisfação de nossos clientes estabelecidos nas lojas de
shoppingcenterseemcomércioderuas”,afirmouoDiretor-
Comercial da Braspress, Giuseppe Lumare Júnior (Pepe).

ORGULHO PARA O VAREJO

O presidente da Alshop – Associação Nacional de
Lojistas de Shopping –, Nabil Sahyoun, saúda a Braspress
pelos seus 35 anos de atividades a serviço do setor.

“Estar em um mercado onde a principal matéria-
prima é oprogresso de tantos setores da economia é uma
tarefaparapoucos. EaBraspress temcumprido comexce-
lência suamissão, transportando por todo o Brasil produ-
tos, documentos, ideias e conceitos que contribuem, cada

umcomsuaproporção,
para a riqueza e desen-
volvimento do Brasil.
Vida longa à Braspress!
O varejo se orgulha de
poder usufruir de seus
serviços!”

Nabil Sahyoun,
presidente da
Alshop – Associação
Nacional de Lojistas
de Shopping

Roque Pellizzaro Júnior,
Presidente da CNDL –

Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas

“
“
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Responsabilidade Social, em se-
tembro de 2004, da NTC&Logística,
pelo trabalho de apoio à ONG
“Mães da Sé”, com a divulgação de
fotos de crianças desaparecidas.

Parceira há mais de dez anos
dos programas de responsabilida-
de social da Fundação Abrinq, em
defesa dos direitos e do exercício
da cidadania da criança e do ado-
lescente, a empresa associou-se ao
GRAACC – Grupo de Apoio ao
Adolescente e à Criança com
Câncer – e, no final de 2011, passou
a apoiar, também, o Hospital do
Câncer de Uberlândia. Além dos
caminhões da frota, a Braspress faz
a divulgação desses programas por
intermédio de malas-diretas, folhe-
tos e da revista Braspress News.

Para estimular a emprega-
bilidade de deficientes físi-
cos, lançou, em janeiro de
2009, uma nova campanha,
divulgada na frota e no hotsite

www.braspress.inclusao.com.br,
com a mensagem “Portador de
necessidades especiais, venha tra-
balhar conosco!’’.

No projeto “Siga Bem Criança”,
que visa conscientizar os motoris-
tas sobre o combate à prostitui-
ção e à agressão de crianças e
adolescentes, a Braspress não só
orientou os próprios motoristas e
agregados, como também o
divulgou, na frota, pelas ruas e
estradas do Brasil.

‘’A nossa contribuição à Res-
ponsabilidade Social será uma
prática perene em nossa Com-
panhia’’, destacou Urubatan Helou.

Além disso, a empresa procu-

ra mostrar a importância do cami-
nhão – veículo normalmente criti-
cado como o responsável pela
lentidão no trânsito – mas que, na
verdade, é o principal responsável
pelo abastecimento do país.

Na área de meio ambiente, a
Braspress foi uma das primeiras
empresas a incluir, voluntariamen-
te, o biodiesel no combustível de
sua frota, visando à redução dos
gases poluidores na atmosfera;
sem contar que mantém uma das
frotasmaismodernas e atualizadas
do país. A idade média de 2,9 anos
contrasta com a da frota brasileira
de caminhões, que é de 18,5 anos.
A adesão ao Biodiesel Petrobras
iniciou-se em 17 de julho de 2006,
quando a Braspress afixou adesi-
vos de divulgação da medida em
seus veículos.

Nos esportes, o mais recente
apoio foi ao piloto Rubens Bar-
richello, na etapa brasileira da Fór-
mula Indy, São Paulo Indy 300, em
29 de abril, e que se estenderá por
toda a temporada deste ano. Para
Urubatan Helou, a perseverança e
a dedicação de Rubinho ao es-
porte são exemplos para os bra-
sileiros. Em 2009, a empresa pa-
trocinou Fábio Fogaça, campeão
da Stock Car Júnior; e, atualmen-
te, apoia Rafael Micheletti em
campeonatos de motociclismo.

Caminhão
da Braspress
movido a

gás em fase
de testes

Campanha pela Doação de Órgãos realizada em parceria
com o Ministério da Saúde em 2004, sendo da esquerda
para a direita Cyrene dos Santos Alves (Ministério da Saúde),
João Batista Simonetti (transplantado) e Urubatan Helou
(Diretor-Presidente da Braspress)

A nossa contribuição à
Responsabilidade Social
será uma prática perene
em nossa Companhia

Urubatan Helou

“
”
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Urubatan e Petri, tomamos a corajosa decisão de
fechar as filiais de Manaus e Porto Velho, encer-
rando as atividades da Amazon Express, divisão
que era considerada amenina dos olhos de Uru-
batan e que haviam sido inauguradas três anos
antes”, detalhou.

Ele ainda relembrou quando, meses depois,
em reunião semelhante, a diretoria da empresa
decidiu encerrar as atividades de outras três fi-
liais no Nordeste: Salvador, Recife e Fortaleza.
Fatos como esses, segundo Giuseppe, repre-
sentaram ações corajosas, necessárias e mar-
cantes para recuar o negócio diante de um
mercado instável e permearam o caminho para
uma arrancada segura, assim como mais ma-
dura para sustentar o crescimento da empresa
na atividade do transporte!

Giuseppe afirmou categoricamente que 1994
foi o ano emque foi plantada a semente do cresci-
mento sustentável na empresa: “Em uma manhã
de1994,Urubatanentrouemminha sala comuma
reportagemda revistaVeja sobre aOracle emseus
primeiros passos no Brasil. Ele determinou que eu
fosse procurar maiores informações a respeito do
assunto, e foi a partir desse episódio que a Bras-
press redesenhou seus processos e se alinhou ao
que há demaismoderno emmatéria de operação
e gestão nomundo”, complementou.

Lado a lado às mudanças da empresa em

todos esses anos, Giuseppe evidencia, como o
principal trunfo da Braspress, a persistente busca
por novas tecnologias. Ele explicou que a Orga-
nização tem esse pendor em sua marca: “Aplicar
inovações tecnológicas com determinação e
pioneirismo!”, acrescentou.

Giuseppe completou deixando um recado
aos jovens que darão continuidade ao legado
do empreendimento, bem como aos profissio-
nais que iniciam, aqui, suas carreiras profissio-
nais: “É imprescindível que nunca se esqueçam
do trinômio fundamental para a gestão de um
negócio como a Braspress: Trabalho, Obstinação
e Responsabilidade!”, encerrou o diretor, que se
diz muito feliz e realizado profissionalmente.

Giuseppe Lumare Júnior –
Diretor-Comercial

Giuseppe Lumare Júnior, mais conhecido
comoPepe, de 48 anos, começou suas atividades
na Organização, em 1988, como Supervisor de
Vendas da Citypress, uma antiga Divisão do
GrupoH&P. Ao completar 24 anos de empresa, re-
velou que desde o início de sua trajetória no
grupo identificou-se com o dinamismo que,
desde aquela época, distinguia a Braspress no
mercado. A Braspress, já uma empresa de porte
médio, carregava amarca do empreendedorismo

Inauguração da
primeira Oficina
de Manutenção
na Rua do Canal,
em São Paulo.

Ampliação do
terminal de São Paulo da
Rua São Quirino, 50,
para a mesma rua, no
número 260, com

3.000 m2 de área total.

Abertura
da filial

de Manaus.

Abertura
da filial de
Porto Alegre.
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Giuseppe Dimas de Oliveira Coimbra –
Diretor Administrativo-Financeiro

“A Braspress possui, em seuDNA, umaespecial
conjunção de valores que marcaram sua trajetó-
ria: ousadia empresarial, acurácia mercadológica,
foco, determinação e vocação por tecnologia”.

Foi o que afirmou o Diretor Administrativo-Fi-
nanceirodaBraspress, GiuseppeDimasdeOliveira
Coimbra, de56anos, umadaspeças fundamentais

para o crescimento da em-
presa. Ele começou a traba-
lhar na Organização em 1986
como subcontador e, ao
longo dos anos, ocupou di-
versas funções, como conta-
dor, Gerente Administrativo
da Matriz, Gerente Nacional
Administrativo-financeiro, até
chegar ao cargo de Diretor.

Segundo Giuseppe, o su-
cesso incontestável da Bras-
press durante esses 35 anos
de estrada se deve ao traba-
lho dedicado, ao foco de
todos os envolvidos nas ati-
vidades da empresa e à siste-
máticaaplicaçãodetecnologia.
Ele afirmou que responsabi-

lidade, comprometimento, dedicação, respeito e
visão de futuro foram fatores fundamentais para
obter os resultados que vemos hoje.

Há 26 anos integrando o quadro de colabora-
dores, Giuseppe declarou que permaneceu na
empresa até hoje por acreditar que aOrganização
alcançaria o sucesso: “Sempre acreditei que ven-
ceríamos. Tinha convicção de que a trajetória da
empresa nos levaria ao sucesso. Confiei no em-
preendedorismodos acionistas, especialmenteno
carisma e nas convicções empresariais de Uruba-
tanHelou edediqueimeu firmepropósito de leal-
dade aos objetivos traçados durante todos os
momentos. A Braspress tem a essência da vitória
em seu espírito!”, revelou o Diretor.

Dentre vários acontecimentos que marcaram
a trajetória de Giuseppe na Braspress, ele destaca
alguns:“É impossível se esquecer de uma reunião
realizada às pressas, numamadrugada, em janeiro
de 1991. Eu e o Sr. Petri fomos convocados pelo Sr.
Urubatan àquela hora da noite e o assunto a ser
discutido era o encerramento das atividades da
Braspress por conta das diversas dificuldades que
estávamos enfrentando. Curiosamente, a reunião
que decidiria o fechamento da empresa resultou
em uma força ainda maior para enfrentarmos o
amanhã e continuarmos a lutar”.

“Lembro-me quando, também em 1991, nu-
ma outra reunião realizada em minha sala, com

Fundação da
Braspress em São Paulo.
Inauguradas as filiais de
Curitiba e Belo Horizonte.

Inauguração
da filial do

Rio de Janeiro.

Inauguração
da filial de

Juiz de Fora, em
Minas Gerais.

Inauguração da
filial de Campinas.

Giuseppe Coimbra ao lado de
Urubatan Helou em 1990
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uma abordagem precisa no sentido de cooptar
mais participação de mercado na especialidade
da Braspress. Pepe prosseguiu dizendo que,
após a implantação do CRM, o aumento de pro-
dutividade e o desenvolvimento dos colabora-
dores tiveram uma melhora significativa. Ele
assegurou que o processo de vendas passou a
ser mais assertivo em função do uso das novas
tecnologias: “O CRM nos ajudoumuito; agora sa-
bemos exatamente o que o cliente deseja de nós
e o que nós esperamos dele. Ele também é uma
grande ferramenta para ajudar a empresa a se
adaptar a mudanças de cenário que ocorrem
com frequência no mercado”, encerrou.

Luiz Carlos Lopes –
Diretor de Operações

“Iniciei no grupo no início de 1988, na então
divisão Citypress, especializada na distribuiçãode
encomendas no estado de São Paulo, quando, na
ocasião, abriram-se oito unidades no estado e fui
convidado para gerenciar a filial de Ribeirão
Preto. Após três meses, fui convidado a ocupar a
gerência da unidade de São Paulo-Guarulhos. Em
seguida, me transferi para a Braspress – V. Gui-
lherme, ainda como gerente de filial.

Em decorrência de algumas crises, fundimos
as operações das várias divisões – Citypress (SP),

Aeropress (modal
aéreo) junto às ope-
rações da empresa-
mãe, ocupando,
então, a gerência
dessas três divisões.
Superando esse
momento de difi-
culdade, ganhamos
aGerência Nacional
deOperações, her-
dada de nosso
vice-presidente,
Sr. Milton Petri, e, desde 1999, como diretor de
operações.

Com o crescimento meteórico da empresa,
acabamos por assumir a pasta responsável por
sustentar o crescimento da Braspress, através da
diretoria de infraestrutura, dividindo as respon-
sabilidades dessa pasta comnosso presidente, Sr.
Urubatan Helou.

O sucesso é em decorrência de alguns fato-
res combinados, pois uma empresa de 35 anos
não chegaria ao atual estágio se não fosse pela
união de alguns fatores que a fizessem atingir o
posto da principal empresa de encomendas do
Brasil. É possível destacar, dentre esses fatores
de sucesso, o arrojo empresarial de seu princi-
pal acionista, Sr. Urubatan, cujas características

Braspress supera
as dificuldades.

Surge a Amazon Express, divisão
rodofluvial; homologada
a BRAS-AIR, operadora área
São Paulo-Manaus.

Plano Collor: redução de 1.300
para 360 colaboradores e
fechamento de filiais
para vencer a crise.

Luiz Carlos Lopes vivenciou toda
a evolução da Braspress

Matriz e filial
de São Paulo mudam-se para

a Rua Sublimação, 33,
na Vila Maria, em São Paulo

(área de 9.360 m²).
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e um desejo de
expansão sem
igual. Esse espí-
ritocoincidiacom
seus anseios pes-
soais de cresci-
mento pessoal e
profissional, cuja
realização veio a
lume por meio
degrandes opor-
tunidades de

aprender e contribuir comumanotável equipe de
jovens gestores que eram inspirados pela lide-
rança dos fundadores, Urubatan e Petri, que ha-
viam chegado, até aquele momento, a partir de
uma iniciativa empresarial iniciada em 1977. Tais
esforços tornaram-se exemplo para todos os cola-
boradores, que foram se incorporando à organi-
zação no decorrer do tempo.

O atual Diretor-Comercial da Braspress passou
por diversas funções como, por exemplo, Gerente
Comercial da filial de São Paulo, Gerente Nacional
de Vendas, até chegar ao cargo de diretor. Pepe
declarouqueo crescimentoda Braspress, durante
esses 35 anos, é fruto de umolhar empreendedor
focado em qualidade: “Aprendemos a resistir aos
imprevistos comuns da economia brasileira, mu-
dando as estratégias paramanter viva a chamado

crescimento que tanto alentávamos, mas que a
instável realidade impedia”. Após muitas dificul-
dades, pouco a pouco, conforme era possível,
dada a escassez de recursos, a Braspress foi am-
pliando sua rede de filiais. A partir de 1994, com
uma nova perspectiva proporcionada pelo Plano
Real, de cujas providências aflorouumaeconomia
em que os empresários podiam planejar a médio
e longo prazo, a Braspress passou a buscar novas
tecnologias para o negócio. Então, a partir de
1997, a Organização decidiu adotar o banco de
dados Oracle, desenvolvendo sistemas próprios
na linguagemDelphi, dando início à programação
do ERP Datapress, que foi efetivado em 2001. De
acordo com Pepe, aos poucos a empresa foi se
ajustando a todas as inovações tecnológicas e foi
possível, para a área de vendas, desenvolver pio-
neiramente a filosofia de CRM - Customer Rela-
tionship Management no transporte, fazendo
com que a Braspress se tornasse a primeira trans-
portadora nacional a adentrar esse novo mundo
que se descortinava apenas para as grandes orga-
nizações brasileiras e somente em transportado-
ras do primeiromundo.

Eleaindaafirmouque,pormeiodesse software,
os vendedores passaram a trabalhar baseando-se
em informações concretas, conhecendomelhor o
cliente e tendo uma visãomuitomais ampla das
características das encomendas, permitindo

Abertura das
filiais de Salvador,
Recife e Fortaleza.

Inauguração da
Divisão Rodoárea:

Aeropress.

Frota chega
a 80 veículos.

Inauguração
da filial

de Goiânia.

Giuseppe
Lumare Jr.

começou na
Braspress em

1988

Abertura
da filial
de Brasília.
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parada para enfrentar e suportar o crescimento.
E, para mim, que fui premiado pelo desafio de
dirigir o projeto, me fortaleceu como pessoa e,
especialmente, como profissional”.

Waldir Gerardi –
Diretor-Regional do Rio Grande do Sul

“Um dos momentos mais marcantes, para
mim, durante esses 35 anos de história da Bras-
press foi, sem dúvida, a construção do nosso
próprio terminal no estado do Rio de Janeiro,
em 2009”.

A afirmação é de Waldir Gerardi, de 68 anos,
que trabalha para a Braspress desde 1982 e que,
atualmente, ocupao cargodeDiretor-Regional do
Rio Grande do Sul. Responsável por dez filiais, ele
declarouque seuprincipal objetivo é aplicar a filo-
sofia da Braspress de forma eficiente e colocar em
prática todos os objetivos traçados pela diretoria.

Há 30 anosWaldir começou suas atividades na
empresa como vendedor e revelou que ter se
identificado comapolítica da empresa foi umdos
fatores primordiais para a sua permanência den-
tro da Organização: “Estou na Braspress até hoje
porqueme identifico inteiramente com a política
da empresa. Sinto-me bem como que faço e pro-
curo constantemente adquirir novos conheci-
mentos”, ressaltou.

Waldir contou que, no
decorrer dos anos, pôde
presenciar de perto toda a
evolução da empresa:
“Houve diversasmudanças;
algumas com resultados
excelentes, e outras não.
Mas, o que realmente im-
porta, para nós, é a deter-
minação que temos para
vencer os obstáculos diá-
rios e fazer da Braspress a
maior empresa de trans-
portes do país”, relatou.

Ele acrescentou que,
além da construção do ter-
minal do Rio de Janeiro,
outro acontecimento que merece um grande
destaque é a busca constante daOrganização por
inovações tecnológicas.

SegundoWaldir, a dedicação, a competência,
a persistência e a vontade de vencer da Direto-
ria, juntamente comos colaboradores, que estão
realmente comprometidos com a empresa, são
o reflexo do sucesso da Braspress ao longo des-
ses 35 anos.

“Trabalhar na Braspress é algo queme agrada
muito; sinto-me realizado e pretendo continuar
crescendo profissionalmente”, finalizou.

Ampliação das operações para todo
o interior do estado de Minas Gerais

com a inauguração das
filiais de Teófilo Otoni, Ipatinga,
Divinópolis, Uberaba e Curvelo,

totalizando, assim, 12 filiais
no estado mineiro, em setembro.

Inauguração da
filial de Campos
(RJ), emmaio.

Inauguração do
Centro de

Distribuição (CD)
na Vila Guilherme,
em abril, com
39.000 m².

Inauguração do transit point de
Contagem, na região
metropolitana da Grande Belo
Horizonte, com 3.000 m² de
área construída, em janeiro.

“Trabalhar na
Braspress é algo
que me agrada
muito”, afirmou
Waldir Gerardi

24 - BRASPRESS News

de empreendedor, visionário e, acima de tudo,
do foco de dedicação ao negócio Braspress, res-
paldado por um time coeso e comprometido
com os ideais da companhia resultaram na Bras-
press de hoje, uma empresa vencedora!

Entendo que exercitar a filosofia de nossa em-
presa é, a cada momento, fazer de suas ações o
exemplo a ser seguido, através de suas próprias
ações, fazer-se perceber pelo ‘correto, ético,
razão, bom-senso, comprometimento e foco’,
enfim, pelos princípios que nortearam nossos
passos até aqui! Estamos perfeitamente alinha-
dos aos nossos mandamentos, nossa visão, mis-
são e valores!

Dizemosque, naBraspress, sónãocrescequem
não quer crescer, pois somos uma empresa de
oportunidades! Assim, no mesmo exemplo vivido
pormimao longodesses quase 25 anos, dos 35de
existência da companhia, testemunhei inúmeros
casos de pessoas que, ao nosso lado, encontram-
se profissionalmente. Portanto, permanecer em-
barcados na boleia do caminhão Braspress, que
trafega pela estrada do sucesso, é mais que moti-
vador – inspira o próprio crescimento!

Se fizermos uma comparação, traçando um
paralelo entre a trajetória da Braspress nesses 35
anos de sua existência, podemos afirmar que ela
transformou-se de um filme em preto e branco
(mudo), a um filme longa-metragem (em 3D).

Portanto, podemos afirmar que evoluímos em
proporções desiguais quando comparado ao ce-
nário comumdagrandemaioria das empresas do
nosso segmento.

Faço essa comparação sem, com isso, dar co-
notação de desprezo ou demérito aos nossos
concorrentes, pois foram eles nossos inspirado-
res; e que, de alguma forma, nos motivaram a
buscar, através do desenvolvimento das pessoas,
dos processos e da tecnologia, transformarmos a
Braspress numa empresa moderna, preparada
para o crescimento, diferente de fora para den-
tro e vice-versa!

Costumo dizer que o sucesso da Braspress é o
meu sucesso, pois vivemos, ao longo dos 25
anos, uma verdadeira simbiose, pois fomos nos
completando à medida que os desafios e as
oportunidades deram espaço aos resultados e às
conquistas, sobre todos os aspectos!

Várias foram as experiências vividas nesse
longo período de convivência. Algumas datas
forammarcantes quando avançamos no desen-
volvimento da companhia, mas destaco que,
dentre esses vários projetos, o da automação foi
o quemais exigiu do ponto de vista de desafios,
pois nos inserimos de forma decisiva e única no
Brasil, igualando-nos aos grandes players mun-
diais no transporte de encomendas. Esse feito
conferiu à Braspress um status de empresa pre-

Inauguração,
em setembro,
da sede própria
do terminal
de Campinas.

Início do site
da Braspress –

www.braspress.com.br
– em janeiro

deste mesmo ano.

Abertura, no interior do estado
de São Paulo, das filiais de

Bauru, Ribeirão Preto, Santos,
São José dos Campos,
São José do Rio Preto
e Presidente Prudente.

Início das operações
no interior do estado
do Rio de Janeiro.
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Inauguração da sede
própria do novo terminal de
Varginha, no estado de Minas

Gerais, em junho.

Aguinaldo afirmou que a Braspress de hoje
está totalmente diferente da empresa emque ele
começou a trabalhar há 24 anos: “Não seria pos-
sível mencionar todas as mudanças que ocorre-
ram ao longo de todos esses anos. Hoje vejo nos
sócios amesma vontade que era nítida em 1988,
de tornar a Braspress líder, grande e pioneira no
segmento de transportes”, evidenciou.

Ele concluiu dizendo que trabalhar para a
Braspress traz sempre uma grande motivação:
os desafios são constantes e vencê-los, a cada
dia, realiza-o profissionalmente, pois ser funcio-
nário de uma empresa considerada uma van-
guarda no setor de transportes possibilita muito
seu crescimento como profissional.

Wanderley Costa – Gerente
Regional do Paraná

“Lembro-me de quando ainda era vendedor e
houve um problema operacional em São Paulo.
Fui convocado para auxiliar e presenciei o Sr. Uru-
batan, o Sr. Petri e todos os Diretores carregando
caixas emanobrando caminhões. Depois de aju-
darem, todos se sentaram praticamente no chão
para fazer um lanche. Naquele dia, pude perce-
ber o quanto esta empresa era diferenciada, pois,
independentemente da hierarquia, todos esta-
vam envolvidos e dispostos a resolver o pro-

blema”, relembrou Wanderley
Costa, de 49 anos.

Atual Gerente Regional do
Paraná,Wanderley começou a
trabalhar na Braspress, em
1990, como vendedor. Ele
afirmou que integra o quadro
de colaboradores da empresa
até hoje devido ao fato de ter
acreditado no desenvolvi-
mento da Organização e tam-
bém por ter recebido grandes
oportunidades de cresci-
mento profissional:“Emminha
pouca experiência e iniciando
minha carreira, percebi o
quanto esta empresa era
guerreira e que, com o decor-
rer do tempo, independentemente dos proble-
mas, ela iria superar tudo, pois tinha um grupo
de pessoas com muita competência e determi-
nação”, detalhou.

Wanderley, que gerencia 11 filiais no estado
do Paraná, com muito trabalho, transparência e
dedicação, declarou que o sucesso da Braspress
é decorrente do foco definido para o negócio, so-
mado ao empreendedorismo do nosso Diretor-
Presidente, Urubatan Helou, e a manutenção do
corpo diretivo.

Com a inauguração das filiais de
Londrina, Cascavel, Chapecó,
Blumenau e Florianópolis, em
julho, a Braspress passa a operar

em todo o Sul do país.

Início das operações
no estado do
Espírito Santo, com
a inauguração da
filial de Vitória (ES).

Início das operações
para todos os municípios

do estado de
Tocantins (TO),
emmarço.

Wanderley Costa comanda a
Regional do Estado do Paraná
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Aguinaldo Ramos –
Gerente Regional do Rio de Janeiro

“Com 24 anos de Braspress, vivi muitos
fatos marcantes. Citarei alguns que julgo
terem sido cruciais para o desenvolvimento
da empresa: a mudança da Braspress para a
Rua Sublimação, 33, e depois para o prédio da
Vila Guilherme; a implantação do Datapress;
a instalação do SORTER – Sistema Automati-
zado de Encomendas –, em São Paulo; e a com-
pra, em leilão, do prédio da filial de São Paulo e
da Matriz”.

As lembranças são de Aguinaldo Ramos - Ge-
rente Regional, de 42 anos. Ele começou na Bras-
press em 1988 exercendo a função de Auxiliar
Especializado A. A partir de 1999, tornou-se Dire-
tor Financeiro-administrativo e, desde2003, ocupa
o cargodeDiretor Regional, primeiramentenoRio
Grande do Sul e, atualmente, no Rio de Janeiro.

Para Aguinaldo, o sucesso da Braspress con-
siste na persistência e dedicação de seus funda-
dores, que são verdadeiros visionários e que se
esforçammuito para colocar a empresa sempre à
frente no Setor Rodoviário de Cargas.

No comando de seis filiais, Aguinaldo decla-
rou que coloca em prática os conceitos da Bras-
press, dividindo seu conhecimento com todos os
seus colaboradores e sempre buscandomelhores

resultados:“Procuro transmitir os valores da Bras-
press com o objetivo de alinhar a filosofia da em-
presa em todos os setores de trabalho, buscando
tornar o grupo de colaboradores homogêneo e
integrado”, contou.

De acordo com Aguinaldo, um dos principais
fatores que o levaram a permanecer na empresa
por tanto tempo se resume, principalmente, no
amor que ele tem pelo que faz: “Aprendi que, na
Braspress, sempre estamos sendo desafiados a
melhorar, e isso faz com que você se sinta parte
do crescimento da empresa. É preciso ter dedica-
ção e amor pelo que fazemos, pois é através do
nosso esforço que conquistamos reconheci-
mento e dinheiro”, revelou o gerente.

O sucesso da Organização é fruto de muita
persistência e dedicação, disse Aguinaldo Ramos

Inauguração
da sede própria
do novo terminal
de cargas em
Goiânia (GO),
em agosto.

Matriz
muda-se para a Vila Guilherme,

em São Paulo, com área de
39.000 m², em agosto.

Abertura das filiais
de Rio Verde, Catalão e
Porangatu, no interior do

estado de Goiás, em outubro.

Inauguração da sede
própria do novo
terminal em Juiz de
Fora (MG), emmarço.
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De acordo comWanderley, o trabalho focado
da área comercial e a definição dos perfis de carga
foram as principais mudanças desde que entrou
na empresa.

“Trabalhar para a Braspress, para mim, é mo-
tivo de orgulho e satisfação, já que se trata do
melhor produto do mercado. Sou muito feliz e
me sinto realizado profissionalmente”, concluiu.

César Augusto Tidei – Gerente-Regional
de Bauru, Marília e Presidente Prudente

“Um fato que me marcou muito, infeliz-
mente, foi o problema opera-
cional que tivemos em
Salvador, no final de 2009. Du-
rante aquele período, pude
perceber e presenciar, junto
aos colaboradores daquela fi-
lial, a angústia dos nossos
clientes. Observei, também,
que o carinho e envolvimento
de todos os nossos irmãos
baianos puderam evitar conse-

quências maiores para aquele acontecimento”.
As recordações são de César Augusto Tidei,

de 56 anos. Ele começou a trabalhar na Braspress
em 1989, que, naquela época, era uma antiga di-
visão, chamada Citypress, como gerente da filial
de São José do Rio Preto. Com o tempo, César as-
sumiu o cargo de Gerente Comercial, em Cam-
pinas, e também participou diretamente da
abertura de algumas filiais no interior do estado
de São Paulo e de Minas Gerais.

Hoje, César atua como Gerente da filial de
Bauru e, recentemente, foi promovido para ocu-
par a gerência regional, que abrangerá algumas
cidades do interior de São Paulo, como Marília e
Presidente Prudente.

Para César, o sucesso da Braspress está inti-
mamente ligado à Diretoria da Organização, que
tem início no empreendedorismo do Diretor-
Presidente, Urubatan Helou, e do Diretor Vice-
presidente, Milton Petri, tendo como alicerce
todos os Diretores, que são extremamente com-
petentes, dedicados e altamente comprometi-
dos com a empresa.

Ele ainda destacou que a Braspress se dife-
rencia de seus concorrentes em muitos quesi-
tos, como as mudanças sempre ágeis realizadas
para acompanhar as novidades tecnológicas do
mercado: “Acredito que as mudanças mais sig-
nificativas foram o Datapress, que nos remeteu

Frota própria da
empresa atinge 375 veículos,
com idade média de 1,8 ano.

Empresa amplia operações no Centro-Oeste,
com as filiais de Cuiabá (MS) e de Campo
Grande (MS), em novembro.

Empresa
comemora 25 anos.

Na opinião de César Tidei,
a gestão da Diretoria
foi o alicerce para
o sucesso da Organização



BRASPRESS News - 31

pecto humano: “A diretoria comanda a empresa
de forma eficaz e busca, de forma incessante, o
melhor desempenho. Eles nos transmitem uma
ideia de segunda família, que, mesmo com altos
e baixos, prioriza a amizade e sempre transmite
segurança”, destacou o Gerente, que busca, em
seu dia a dia, dar o melhor de si em tudo o que
lhe é confiado.

De acordo comMilton, desde sua entrada na
empresa até agora ocorreram inúmeras mudan-
ças. Ele contou que, no começo, a empresa era
muito pequena, e a alavancada do sucesso foi,
semdúvida, emdecorrência da vontade de todos
para que o negócio desse certo.

“No início havia poucos recursos técnicos, a
própria tecnologia existente no país era inci-
piente e inacessível, gerando barreiras para o
crescimento da empresa. Passaram-se os anos e,
hoje, somos uma empresa de grande porte, com
tecnologia de ponta. Fazemos renovação per-
manente da frota e sempre buscamos realizar
grandes investimentos: tanto em tecnologia,
quanto em terminais operacionais”, justificou.

Milton encerrou dizendo que se sente perfei-
tamente realizado em poder trabalhar para a
Braspress: “Hoje sou um homem velho que dedi-
cou uma boa parte da vida à nossa Braspress.
Sinto-me parte dessa edificaçãomaravilhosa que
ajudei a construir. Aqui tive a oportunidade de

colocar omeu‘tijolinho’e acredito que isso seja a
realização profissional maior para um ser hu-
mano”, concluiu.

Vilson Morais –
Gerente da filial
de São José do Rio Preto

“Além de várias realizações como vendedor e
Supervisor Comercial, o quemais marcouminha
trajetória na empresa foi minha promoção para
assumir esta tão importante filial que é São José
do Rio Preto”.

A declaração é de Vilson
Morais, de 48 anos, que
desde 1991 integra o quadro
de colaboradores da Bras-
press. Ele começou como
vendedor e hoje exerce o
cargo de Gerente da filial de
São José do Rio Preto.

Na opinião de Vilson,
visão, competência, dedica-
ção e muito trabalho por

Para Vilson Morais é um
orgulho defender

o nome da Braspress

Inauguração das
filiais de Belém (PA) e Nova
Friburgo (RJ) em janeiro.

Inauguração da
filial de Joinville (SC)

em outubro.

Inauguração da
filial de Palmas (TO)
em 30 de outubro.
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aos processos atuais, a implantação de nossas
esteiras e nosso SORTER – Sistema Automati-
zado de Encomendas –, na Matriz e no Rio de
Janeiro”, afirmou.

De acordo com César, que gerencia sua filial
procurando sempre se basear nos bons exem-
plos de profissionais que existem dentro da em-
presa, sua permanência na Braspress é resultado
dos grandes amigos que ele cultivou ao longo
dos anos: não somente clientes, como também
companheiros de trabalho.

“Acredito que a realização profissional é uma
conquista diária, e esse tem sido omeu principal

objetivo atualmente”, finali-
zou o Gerente.

Milton Braga –
Gerente de Auditoria

Um dos colaboradores
mais antigos da Braspress,
Milton Braga, de 68 anos, ini-
ciou suas atividades na Or-
ganização em 1985 e há 27

anos assiste, de perto, a constante progressão da
empresa: “Lembro-me de quando, por volta de
1987, conseguimos, àmercê de bastante austeri-
dade e significativa ação comercial, realizar a re-
cuperação de nosso capital de giro próprio, até
então bastante desgastado”, relembrou.

Segundo Milton, que começou exercendo a
função de Diretor Administrativo-Financeiro e
que hoje ocupa o cargo de Gerente de Audito-
ria, a retomada financeira da empresa, em 1987,
significou uma nova etapa para a Braspress, que
até então estava com sua estrutura defasada e
dependia do capital de giro de terceiros: “Era a
projeção para um novo ciclo de desenvolvi-
mento. Considero aquele momento como a de-
claração de maioridade e de independência da
Braspress, que representou um limiar de uma
nova era”, detalhou.

Milton afirmou que o sucesso da Braspress,
no decorrer desses 35 anos, é resultado do exce-
lente espírito empreendedor dos sócios, que,
com uma visão futurista e obstinada, caminha-
ram com assertividade, alargando as fronteiras
da Organização e cuidando rigorosamente da
qualidade dos serviços prestados aos clientes.

Ele ressaltou, ainda, que sua estabilidade na
empresa, até hoje, deve-se ao fato de sempre ter
acreditado na atuação positiva dos sócios da Or-
ganização; tanto comercialmente, como no as-

Milton Braga
ocupa atualmente
a Gerência
da Auditoria

São inauguradas, em 1° de outubro, 9 filiais no Nordeste,
com o início das operações nessa região. Foram inauguradas
as filiais de Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal,
Recife, Salvador, São Luís e Teresina.

Inauguração das
filiais de Passo Fundo,
Pelotas, Santa Maria
e Caxias do Sul,
no estado do

Rio Grande do Sul.

Atuação em todo o Brasil: Braspress é Brasil Total.
Com a inclusão de infraestrutura adequada

para atender a região Norte, a Braspress completa
a malha operacional em todo o país, com 58 pontos de
distribuição, sendo 8 agentes, 1.750 colaboradores, 575

caminhões próprios e mais 500 terceirizados, em 1º de junho.
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Foco e agilidade nas tomadas de decisão
por parte do Sr. Urubatan Helou, Sr. Petri e toda
a Diretoria, segundo Freitas, foram fatores pre-
ponderantes para a ascensão da Braspress no
decorrer desses 35 anos.

Sempre disposto a encarar novos desafios,
Freitas procura gerenciar sua filial de acordo
com o ritmo da Braspress: “Andar conforme a ve-
locidade da empresa é fundamental. Sempre
lembro aos meus colaboradores que, para fa-
zermos bem o que a Braspress espera de nós,
temos que ter a urgência correndo em nossas
veias”, revelou.

Freitas declarou que, além de ter sido conta-
minado pelo vírus do transporte, a admiração e
o orgulho de pertencer a uma Organização tão
pujante e dinâmica o fizeram continuar na em-
presa até hoje: “Lembro-me que quando entrei
na Organização tínhamos apenas 15 filiais, e
hoje estamos com 104 unidades. E, mesmo
assim, apesar de suas atuais proporções, a Bras-
press ainda mantém um ambiente familiar e
acolhedor”, comentou.

Ele mencionou que a Braspress se diferencia
de seus concorrentes pelo fato de sempre estar
em constante mudança para acompanhar a tec-
nologia:“É interessante falar dasmudanças, sem-
pre positivas, da Braspress. Elas possuem um
ritmo alucinante, que encanta os clientes inter-

nos e externos e assusta a concorrência”.
Freitas também citou alguns outros fatos

que, de acordo com ele, foram relevantes para o
crescimento da empresa: “Outro fato mais re-
cente e extremamente emocionante foi o dis-
curso do Sr. Urubatan no treinamento do
Projeto New Age, que ocorreu no ano passado,
em Bragança Paulista. Tivemos o privilégio de
estar presentes e fizemos um passeio interes-
sante, divertido e saudoso pela história de nossa
Organização”.

Por estar na Braspress há 24 anos, Freitas cos-
tuma brincar que já possui uma plaqueta de
identificação afixada nas costas. Ele contou que
se orgulha de trabalhar para uma companhia tão
respeitada como a Braspress, dona de uma his-
tória cativante, que seria digna de um livro.

“Ficomuito feliz em saber queparticipei de vá-
rios capítulos dessa bela história; me sinto reali-
zado profissionalmente e tambémpronto para os
novos desafios que estão por vir”, concluiu.

Silvio Célio Biscaro –
Gerente do CAOB/BTB

Há 24 anos trabalhando para a Braspress, Sil-
vio Celio Biscaro, de 46 anos, pôde vivenciar de
perto muitas conquistas da Organização: “Con-
sidero a inauguração do SORTER – Sistema Au-

Inauguração de sede
própria no novo terminal
de cargas em São José

do Rio Preto,
no estado de São Paulo.

Inaugurada sede própria no novo
terminal de cargas em

Ribeirão Preto, no estado de São
Paulo, com 30.000 m² de área total.

Aquisição do prédio da
Matriz em São Paulo,
de 39.000 m².
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parte dos sócios da empresa, Urubatan Helou e
Milton Petri, juntamente a seus Diretores levaram
a Braspress ao patamar em que está hoje.

Vilson destacou que o profissionalismo e os
grandes investimentos feitos em diversas áreas
da empresa, como a renovação de frota, a am-
pliação e abertura de novas filiais, a automação
de equipamentos, entre outros, foram as mu-
danças mais visíveis na Organização ao longo
desses 35 anos.

Tendo acompanhando de perto toda a evolu-
ção da Braspress, Vilson ainda mencionou outros
fatos importantes na história da Organização:
“Tive a oportunidade de
presenciar várias fases da
Braspress, desde a mu-
dança da Rua São Quirino
para a Rua Sublimação,
como o retorno para a Vila
Guilherme. Também não
poderia deixar de falar
desta grande transforma-
ção tecnológica que visa à
busca pela inovação, com a
implantação deste novo
projeto deTI chamadoNew
Age”, afirmou.

Ele concluiu dizendo
que é umorgulho defender

o nome Braspress e que se sente muito realizado
profissionalmente.

José Eduardo Freitas e Silva –
Gerente da filial de Presidente Prudente

“A inauguração do SORTER – Sistema Auto-
matizado de Encomendas –, instalado em São
Paulo, em 2004, levou a Braspress a ser uma em-
presa que está sempre em evidência a um pata-
mar de avanço e visibilidade sem precedentes”,
afirmou José Eduardo Freitas e Silva, de 51 anos.

Gerente da filial de Presidente Prudente,
Freitas iniciou suas atividades
na Organização, em março de
1988, como vendedor. Ao lon-
go dos anos, exerceu diversas
atividades, como Supervisor de
Vendas, Gerente Comercial, Ge-
rente de Cobranças e Supervi-
sor Nacional de Vendas, até
que, em 1997, foi convidado
para gerenciar a filial de Presi-
dente Prudente.

José Eduardo Freitas
é gerente da filial de
Presidente Prudente

Inauguração das sedes próprias
dos terminais de carga em

Porto Alegre (RS) e Manaus (AM).

Inauguração do primeiro
SORTER – Sistema
Automatizado de

Encomendas – na Matriz,
em São Paulo, em setembro.

Inauguração das
filiais de Uruguaiana e Santo Ângelo
(RS) e de Colatina (ES) emmarço.



Quando o vi com apenas alguns dias de vida, fi-
quei muito emocionada. Dei a ele um Velotrol
de presente. Um absurdo, pois ele era somente
um bebê. Mas, mesmo assim, suamãe disse que
era lindo e me agradeceu com um abraço cari-
nhoso”, recordou, com afeto, a colaboradora
mais antiga da Braspress, Romilda Nunes
Ramos, de 55 anos.

Romilda, Gerente do Departamento de Cole-
tas, trabalha para a Braspress desde sua funda-
ção, em 1977. Ela começou exercendo a função
de telefonista e realizou diversas atividades até
chegar ao cargo de gerente.

Umexemplode carisma e superação, Romilda,
queéportadoradenecessidades especiais, exerce
seu cargo commaestria e muita competência. Ela
revelouque cumpre todas as suas obrigações com
muito amor e que procura dar o melhor de si em
tudo o que lhe é proposto.

Tendo acompanhado de perto toda a evolu-
ção da Braspress, Romilda afirmou que omotivo
de todo esse sucesso se deve unicamente ao tra-
balho e à garra de todos na Organização: “O tra-
balho sempre foi a nossa melhor e maior
ferramenta. Com base nesse princípio e tendo
uma Diretoria eficaz, com visão futurista, que in-
veste na capacitação de seus colaboradores e
em tecnologia, o sucesso se torna inevitável”,
acrescentou.

Segundo Romilda, na dé-
cada de 1990, durante o
Plano Collor, a empresa pas-
sou por grandes dificulda-
des. Mas, mesmo assim
continuou engajada na luta
pela superação: “Lembro-
me quando em 1990 Fer-
nando Collor, na época
presidente da República, lan-
çou o seu plano e, no decor-
rer de seu governo, houve
aquela recessão econômica.
Senti que seria ummomento
muito difícil para todos nós”,
revelou a gerente.

Ela contou que a força de
vontade da Diretoria da em-
presa contagiou todos os co-
laboradores durante aquele período: “Nosso
Presidente, Vice-presidente e Diretores resumi-
ram tudo aquilo em uma só frase: ‘Só a continua-
ção de um trabalho comprometido e árduo
poderá nos levar para longe dessa crise’. E foi isso
que nos deu forças para enfrentar tudo. Tanto é
que chegamos onde estamos”, detalhou.

Ao longo desses 35 anos de história, Ro-
milda destacou que a Braspress cresceu de uma
forma inefável e que, em sua visão, os fatos

Romilda Ramos é a colaboradora
mais antiga da Braspress

Inauguração de novo CD (Centro de
Distribuição) na Região

Metropolitana da Grande São Paulo,
denominado CAOB – Centro de
Apoio Operacional em Barueri –,

no mês de maio.

Inauguração de
sede própria do
novo terminal em
Sorocaba (SP),
em julho.

Inauguração de
quatro novas filiais
no Nordeste: filial
de Caruaru (PE),

Mossoró (RN), Itabuna
(BA) e Campina
Grande (PB).

Inauguração de sede
própria do novo
terminal em Curitiba
(PR), emmarço.
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tomatizado de Encomendas
–, em São Paulo, um dos
acontecimentos mais impor-
tantes para a empresa, pois
foi algo inédito e inovador,
que me fez sentir muito or-
gulho de fazer parte da famí-
lia Braspress”, contou.

Ele ingressou na Organi-
zação em 1988 exercendo a
função de Auxiliar de Depar-
tamento Pessoal e hoje
ocupa o cargo de Gerente do
CAOB – Centro de Apoio
Operacional Braspress – em
Tamboré, Barueri (SP).

Para Silvio, os responsá-
veis pelo sucesso da Braspress
são os grandes empreende-

dores, Sr. Urubatan e Sr. Petri, e sua competente
diretoria, que, comuma visão ampla demercado,
sempre investiram no crescimento da empresa.

Silvio afirmou que o principal ideal da Bras-
press é investir na qualidade do atendimento ao
cliente, com o objetivo de se manter sempre à
frente nomercado de trabalho, em relação ao sis-
tema e à qualidade das informações fornecidas.

Segundo ele, sua permanência na Braspress
é resultado da confiança que ele sempre depo-

sitou na Organização: “Estou aqui até hoje por-
que acredito que a Braspress é uma empresa
que oferece muitas oportunidades de cresci-
mento aos seus colaboradores”, acrescentou.

Ele ainda ressaltou que, quando entrou na
empresa, havia somente 7 filiais e que, no de-
correr dos anos, esse número cresceu imensu-
ravelmente: “A Braspress, hoje, se tornou uma
potência e ainda tem muito para crescer. Os in-
vestimentos feitos em tecnologia e a abertura
de novas filiais para melhorar a qualidade dos
serviços prestados estão fazendo com que a
empresa se destaque cada vez mais”, explicou.

Silvio revelou que se sente realizado por fazer
parte de uma empresa tão conceituada como a
Braspress e diz que se orgulha em saber que seu
trabalho colaborou para o sucesso dessa trans-
portadora.

“Gostaria de parabenizar o Sr. Urubatan e o
Sr. Petri por mais este aniversário da Braspress.
Desejo muito sucesso para os próximos anos!”,
encerrou.

Romilda Nunes Ramos –
Gerente de Coletas

“Apesar dos anos terem passado, ainda me
lembro da visita que fiz à maternidade para co-
nhecer o Urubatan Junior, em agosto de 1977.

Silvio Biscaro é gerente
do CAOB Tamboré

Inauguração de sede
própria do novo terminal de

cargas no Rio de Janeiro, dotado
do maior SORTER – Sistema

Automatizado de Encomendas –
da América Latina, em junho.

Adaptação da
frota às Restrições
Urbanas a Veículos

de Carga em
São Paulo.

Aquisição de
42 caminhões
Mercedes-Benz
1315 Atego.

Braspress
completa 30 anos
de atividades em 1º

de julho.
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mentoeminfraestrutura, automatizaçãodeproces-
sos e tecnologia embarcada em suas operações fi-
zeramcomqueaBraspress ganhassedestaqueno
mercado. Dedico-me há 23 anos a esta empresa
que não para de crescer. Trabalho commotivação
eprocuro vencer todososdesafios que surgemno
decorrer de minha carreira. Acredito que a Bras-
press conseguirá chegar ao topodaexcelência em
decorrência damelhoria contínua, já preestabele-
cida nos planejamentos estratégicos da alta ges-
tão”, concluiu, dizendo que trabalhar para a
Organização sempre foi uma satisfação, quegerou
uma grande realização tanto na área profissional,
quanto na pessoal.

Tânia Regina Porto de Moura
Gerente Administrativo-Financeira

Colaboradora da Braspress desde abril de
1983, Tânia Regina deMoura, de 51 anos, foi tes-
temunha de inúmeros fatos importantes ao
longode seus 29 anos de empresa:“Umdos acon-
tecimentos que marcou minha trajetória na Or-
ganização foi a recuperação do Sr. Urubatan,
após ter enfrentado uma dura luta contra o cân-
cer”, recordou.

Atualmente exercendo o cargo deGerente Ad-
ministrativo-Financeira,Tânia começoucomoAuxi-
liar de Escritório e, com o tempo, passou por

diversas funções, como telefo-
nista,Assistente-administrativa,
Encarregada de Cobrança, Su-
pervisora de Qualidade, até
chegar à gerência.

De acordo com Tânia, a
visão empreendedora e o oti-
mismo do Diretor-Presidente,
Urubatan Helou, e de sua
equipe foram as principais
chaves para o sucesso. Ela afir-
mou, ainda, que a superação
daOrganização, ao passar por
todas as crises financeiras de
nosso país, foi algo surpreen-
dente, que elevou a Braspress
a um nível muito à frente de
seus concorrentes.

A Gerente destacou que
trabalhar para a Braspress há
tanto tempo é reflexo do
amor que ela tem pelo que faz dentro da em-
presa: “A autoridade, confiança e dedicação que
confiaram a mim permitiram que eu desenvol-
vesse minhas qualidades e crescesse junto com
a Organização”, complementou.

Ela ainda relembrou outros momentos que
marcaram sua memória durante todos esses
anos: “Nestes meus 29 anos vivenciei muitos

Tânia Moura disse que se sente
realizada em fazer parte
da Organização

Inauguração do
novo terminal de

Fortaleza (CE), em julho.

Emmarço, é inaugurado
um novo terminal,
em Resende (RJ).

Inauguração da filial
de Jaraguá do Sul (SC),
emmarço.
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mais importantes foram a expansão da malha
operacional, a instalação do SORTER – Sistema
Automatizado de Encomendas –, em São Paulo,
a constante renovação da frota e a capacitação
de seus colaboradores.

“Trabalhar nesta Organização é uma das coi-
sas mais prazerosas para mim. Sinto-me reali-
zada, pois sou altamente comprometida com o

que faço e o resultado do meu
trabalho sempre me dá uma óti-
ma sensação de dever cumprido”,
encerrou.

Rose Cléo Couto da Silva –
Gerente do CAOB Vila Maria

Na Braspress desde 1989, Rose
Cléo Couto da Silva, de 49 anos,
começou na empresa como con-
ferente e, hoje, exerce o cargo de
Gerente do CAOB – Centro de
Apoio Operacional Braspress –, na
Vila Maria, em São Paulo (SP). Ele
relembrou sua história na em-
presa, no decorrer dos anos, e
destacou um dos fatos mais im-
portantes: “Existiu um programa
de assiduidade emmeados da dé-
cada de 1990, que se chamava

QGM (‘Faça a qualidade e ganhe mais’). Ele pro-
porcionou aos colaboradores da época melho-
res premiações com base no desempenho de
cada um, e isso trouxe uma motivação muito
maior para os colaboradores da época”.

Segundo ele, a Braspress sempre foi uma
empresa sólida, focada no cliente e nomercado,
além de atuar sempre com excelência, a fim de
cumprir todos os prazos estabelecidos: “Esses
fatores fizeram com que a Braspress virasse re-
ferência nos serviços de coleta e entrega em
todo o país. Em certo período, conseguimos
conter o avanço dos nossos principais concor-
rentes e, com investimentos pesados, infraes-
trutura e tecnologia nos transformamos na
maior empresa do segmento de transportes do
país”, resumiu.

No comando do CAOB da Vila Maria, o ge-
rente, contou que está na Braspress há 23 anos
devido à paixão que tempelo segmento de trans-
portes:“A paixão pelo setor de transportes come-
çou logo cedo, nos primeiros anos de trabalho.
Em seguida, veio o reconhecimento e o desafio
de continuar crescendo profissionalmente, que
semprememotivame fizerampermanecer naOr-
ganização até hoje”, comentou.

Ele declarou, ainda, que a Braspress sempre se
preocupoucomagestãodemudançasparao cres-
cimento contínuo de suas operações. “O investi-

Rose Cléo da Silva é
gerente no CAOB
Vila Maria em São Paulo

Inaugurado novo
terminal em Juiz
de Fora, emMinas
Gerais, em outubro.

Inauguração da
100ª filial, em Itumbiara (GO),

no segundo semestre.

A frota de caminhões da
Braspress ultrapassa a

marca de 1.000 unidades
no primeiro semestre.
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Segundo Eloisa, a evolução da Braspress ao
longo desses 35 anos se deve ao espírito em-
preendedor, inovador e corajosodos sóciosque re-
presentam a empresa. Ela ainda destacou que a
motivação para acompanhar uma Organização
que nunca para de crescer e que acredita emme-
lhorias constantes são os principaismotivos que a
levaram a permanecer na empresa até hoje.

Em relação às mudanças na empresa, desde
sua entrada, até hoje, Eloisa destacou que o prin-
cipal diferencial da Braspress é a busca incansá-
vel em sempre se atualizar quanto às inovações
no segmento de transportes, como a nova téc-
nica do SORTER – Sistema Automatizado de En-
comendas –, implantado na filial de São Paulo,
em 2004, o que fez com que a Braspress se tor-
nasse a melhor transportadora do Brasil.

Ao longo desses anos, Eloisa pôde presenciar
diversos fatos marcantes para a empresa. Porém,
ela mencionou alguns que não saem de sua me-
mória:“O reconhecimento e a valorizaçãodasmu-
lheres na áreaoperacional é algoque vemos todos
os dias na empresa, desde seus primórdios. Lem-
bro-me de diversos momentos, como, por exem-
plo, a campanha Mães da Sé, a representação da
empresa na mídia, de várias maneiras, e a home-
nagem merecida que o Sr. Urubatan fez à nossa
colega de trabalho, Romilda Nunes Ramos, Ge-
rente de Coletas, que é um exemplo de profissio-

nal. Ele citou o quanto ela repre-
sentava para a empresa e a pre-
senteou com um carro adaptado
para facilitar sua vida pessoal!”.

“Trabalhar para a Braspress é
umnovo desafio a cada dia. Aqui
conquistei muitos sonhos, con-
segui aprender mais do que
qualquer universidade pudesse
ensinar. A Braspress oferecemui-
tas oportunidades. Basta que o
colaborador saiba valorizar e
acompanhar o dinamismo pro-
posto a cada novo dia”, finalizou.

Pedro Paulo dos Santos –
Chefe Administrativo-Financeiro

“O melhor momento de minha trajetória na
Braspress foi quando, em 1996, tivemos a opor-
tunidade de inaugurar nossa filial com prédio
próprio, em Campinas”.

Foi o que afirmou Pedro Paulo dos Santos, de
46 anos. Ele começounaOrganização comoescri-
turário, em 1985 e, hoje, ocupa o cargo de Chefe
Administrativo-financeiro da filial de Campinas.

Pedro Paulo, que há 27 anos acompanha a
evolução da empresa, afirmou que sua expe-
riência profissional e o reconhecimento de seus

Início da implantação do novo
software “Oracle Java”, no

setor administrativo-financeiro,
em janeiro.

Ampliação do terminal
de Contagem, na região

metropolitana de Belo Horizonte
(MG), em fevereiro.

Inovação na comunicação visual dos
caminhões, com imagens das filiais,
e início dos testes com caminhões
a gás, em novembro.

Pedro dos
Santos disse

que está muito
satisfeito com
a carreira que

desenvolveu na
Organização
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acontecimentos bons, como a inauguração do
terminal do Rio de Janeiro e do SORTER – Sis-
tema Automatizado de Encomendas – e o pro-
jeto New Age. E também alguns momentos
ruins, como, por exemplo, as duas enchentes
que praticamente acabaram com a cidade de
Nova Friburgo e, consequentemente, com
nossa filial”, exemplificou.

“Fazer parte do quadro de colaboradores da
Braspress é algo muito satisfatório para mim.
Sinto-me realizada, pois consegui passar de Au-
xiliar ao cargo de Gerência – um crescimento
que todos, com certeza, alme-
jam”, finalizou.

Eloisa Loiola –
Gerente de Contabilidade

Com muita garra e com-
petência, Eloisa Loiola, de 53
anos, já está há 26 anos na
Braspress e vem traçando
uma bela carreira na Organi-
zação. Ela relembrou o mo-
mento mais marcante
durante sua carreira profis-
sional na empresa: “Lembro-
me de quando, a partir de
julho de 2008, a consultoria

Ernst & Young, em parceria com a Braspress,
desenvolveu um projeto que tinha como prin-
cipal objetivo visar um novo modelo contábil
fiscal. Investimos em treinamento, estreita-
mos a comunicação e a interação entre as
áreas que deveriam saber como realizar suas
tarefas de maneira assertiva, para que as in-
formações tivessem os resultados esperados,
de forma confiável, transparente e adaptadas
aos CPCs (Comitês de Pronunciamentos Con-
tábeis) e à Lei nº 11.638/07”.

Emmarço de 1986, Eloisa entrou naOrganiza-
ção como Auxiliar Fiscal e, hoje, ocupa o cargo de

Gerente Contábil Fiscal: “Procuro
exercer minha função priori-
zando a satisfaçãodo cliente, ino-
vando, gerando lucros contínuos,
cooperando com o desenvolvi-
mento da sociedade, proporcio-
nando trabalho e pensando na
preservação do meio ambiente,
com o intuito de atingir todos os
objetivos propostos com exce-
lência”, declarou.

Instalação do Compact
Sorter no CAOB

Tamboré, em novembro.

Inauguração da filial de
Foz do Iguaçu (PR),

em setembro.

Inauguração de sede própria
do novo terminal de Vitória
(ES), em agosto.

Eloisa Loiola disse que
a Braspress oferece inúmeras
chances de crescimento
aos seus colaboradores
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a Deus pelo meu emprego. Sinto-
me muito útil aqui e gosto muito
do que faço”, ressaltou o ajudante,
que se sente muito feliz por fazer
parte da família Braspress.

Adilson Baptista da Silva –
Auxiliar Operacional

Adilson Baptista da Silva, de
38 anos, trabalha para a Bras-
press desde janeiro de 1992 e há
20 anos vem acompanhando o
crescimento da Organização:
“Um fato marcante durante a
minha trajetória na Braspress foi,
sem dúvidas, a inauguração do
nosso terminal próprio na ci-
dade de Contagem, na região
metropolitana de Belo Horizonte (MG), em
1998”, relembrou.

Adilson iniciou suas atividadesnaOrganização
comoAuxiliar de Expedição e, hoje, ocupa o cargo
de Auxiliar Operacional. Ele afirmou que continua
trabalhando para a empresa até hoje não só pela
necessidade de estar empregado, mas também
pela segurança que a Organização lhe passa.

De acordo comAdilson, a garra eperseverança
do Diretor-Presidente da Braspress, Urubatan
Helou, é um dos fatores responsáveis pela ascen-
são da empresa durante esses 35 anos.

O Auxiliar Operacional, que já vivenciou inú-
meras conquistas da Braspress, destacou que as
inovações na área tecnológica foram um dos
maiores marcos da Organização.

“O falecimento do Diretor Regional, Sr. César
Augusto Simões, também marcou minha traje-
tória na empresa. Foi um momento muito triste
para todos. Em vida, ele se dedicou muito à Or-
ganização e, com certeza, será sempre um exem-
plo de profissional a ser seguido”, comentou.

Adilson encerrou dizendo que gostamuito de
trabalhar para a Braspress e que se empenha ao
máximo, todos os dias, para exercer a função que
lhe foi confiada.

Gilson Gomes de Oliveira –
Encarregado Operacional

“Vivenciei diversos fatos ao longo desses anos,
mas, com certeza, o mais marcante foi o faleci-

mento do Diretor Regional
deMinasGerais, Sr. CésarAu-
gusto Faria Simões, por ter
sido uma pessoa extrema-
mente profissional. Espelho-
menelepordiversosmotivos,
mas, principalmente, pelo
fato de, mesmo doente, ter
vestido a camisadaempresa
até o seu último dia de vida”.

A declaração é de Gil-
son Gomes de Oliveira, de
44 anos, que iniciou suas
atividades na Braspress em
setembro de 1991, como
Ajudante A, na filial de Be-
lo Horizonte. Com o tem-
po, tornou-se Conferente
D e há oito anos ocupa o

cargo de Encarregado Operacional.
SegundoGilson, a competênciadapresidência

da empresa, que, ao longo dos anos, vem admi-
nistrando-a comcomprometimento, honestidade
e seriedade perante seus colaboradores fizeram
comque a Braspress alcançasse o sucesso de que
hoje goza.

Ele afirmou que trabalha na
empresa há tanto tempo de-
vido ao fato de gostarmuito do
que faz: “Sempre me identifi-
quei com o ramo de transpor-
tes. Gostomuito da Braspress e
procuro exercer minha função
com muito prazer e compro-
metimento”, comentou.

Gilson diz que, a seu ver, a
principal mudança da empresa,
durante esses 35 anos, foi o cres-
cimento imensurável quanto à
infraestrutura e tecnologia.

“Quero agradecer a opor-
tunidade de poder fazer parte
desta conceituada empresa e agradecer a todos
os envolvidos em um fato que aconteceu co-
migo no ano de 2006, até o final de 2007. Pre-
cisei ficar afastado por motivos de saúde e a
empresa me apoiou muito. Consegui realizar
todo o tratamento e sustentar minha família
durante aquele difícil período”, finalizou Gilson,
que declarou sentir muito prazer em poder tra-
balhar para a Braspress.

Adilson da Silva começou na
Organização em janeiro de 1992

Gilson Oliveira
acompanha o
crescimento
da Braspress
também
desde 1992
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superiores foram fatores primordiais para que
ele permanecesse por tanto tempo na Braspress.

Nessas quase três décadas, Pedro Paulomen-
cionou que a obstinação, o senso de empreen-
dedorismo e a visão mercadológica da Diretoria
levaram a Braspress ao sucesso. Ele ainda revelou
que a maior mudança da Organização foi ter se
tornado, ao longo dos anos e com muito traba-
lho, um ícone no segmento do transporte de en-
comendas fracionadas.

“Como acompanhei toda essa evolução,
sinto-memuito satisfeito com a Braspress e, con-
sequentemente, realizado com o meu trabalho”,
concluiu Pedro Paulo, que diz se sentir orgulhoso
por poder fazer parte dessa história.

Wilson Alves da Silva –
Conferente de Tráfego

“Ao longo de todos
esses anos, recordo-me
como se fosse hoje o dia
em que passei a integrar
o quadro de colaborado-
res da Braspress. Senti-me
realizado por fazer parte
de uma Organização tão
maravilhosa. Foi uma ex-
periência ímpar em mi-
nha vida e, com certeza, o
fato mais marcante que

vivenciei dentro da empresa”.
Foi o que declarou Wilson Alves da Silva, de

41 anos, um dos colaboradores mais antigos da
Braspress. Começou a trabalhar para a Organiza-
ção em 1992, como ajudante e, hoje, exerce o
cargo de Conferente de Tráfego.

“Ao longo desses 35 anos, acredito que o su-
cesso da Braspress é re-
sultado da agilidade e
responsabilidade que a
empresa tem com todos os
seus clientes”, afirmou o
conferente, que sempre
procura atender a todos
com qualidade e eficácia.

Segundo Wilson, um
dos principais motivos
que o levaram a permane-
cer na Braspress até hoje
é poder ver o quanto a

Organização age de forma correta com todos os
seus colaboradores: “A seriedade da empresa
me deu segurança para continuar, aqui, por
todos esses anos. Além de tudo, gosto muito do
que faço”, acrescentou.

Durante 20 anos trabalhando para a Bras-
press, Wilson contou que, de 1992 até hoje, a
empresa cresceu de uma forma imensurável. Ele
afirmou que a qualidade dos serviços prestados e
as oportunidadesdecrescimento também estão
bemmelhores atualmente.

“Tenho uma satisfação enorme em poder
trabalhar para a Braspress, pois aprendi muitas
coisas que foram fundamentais para que hoje
eu possa ser um profissional realizado”, concluiu
o conferente.

José Eugênio da Silva –
Ajudante de Tráfego

“Nunca me esqueço de quando instalaram o
SORTER – SistemaAutomatizado de Encomendas
– na filial do Rio de Janeiro. Foi algo surpreen-
dente. É um equipamento com uma tecnologia
inacreditável! Lembro-me de quando tínhamos
que fazer tudo à mão e separar todas as merca-
dorias por filial. Sem dúvidas, ele facilitou muito
o nosso trabalho”.

Essas lembranças são de José Eugênio da
Silva, o famoso Sasá, de 62 anos. Dono de uma
sabedoria plausível e de uma boa memória, in-
contestável, ele trabalha na filial do Rio de Ja-
neiro desde 17 de março de 1988, exercendo o
cargo de Ajudante de Tráfego.

SegundoSasá, amaior razãopara o sucessoda
Braspress está naboa administraçãode todosos lí-
deres da Organização: “Tenho muito orgulho em
trabalhar emumaempresa tãobemadministrada

comoaBraspress”, declarou.
Ele ainda revelou que, a

seu ver, devido aos inves-
timentos em tecnologias
avançadas e aos projetos
de capacitação dos colabo-
radores, a Braspress está, a
cada ano, distanciando-se
de seus concorrentes.

José Eugênio encerrou
dizendo que não há do que
se queixar durante esses 24
anos de casa: “Eu agradeço

Wilson da Silva
está na Braspress
desde 1992

José da Silva é Conferente de Tráfego



foram contratados e as
filias já existentes estão
sempre em processo de
modernização.

Para se manter ino-
vadora, a Toledo investe,
anualmente, mais de 3%
de suas receitas em pes-
quisa e desenvolvimen-
to, o que representamais
de R$ 10.000.000,00.

Para o Diretor de
Operações da Braspress,
Luiz Carlos Lopes, a par-
ceria com a Toledo tem
se mostrado satisfatória
e dentro do padrão de
qualidade que a Orga-
nização exige de seus
fornecedores.

“Temos um ótimo
relacionamento com a

Toledo, desde o início de nossa par-
ceria, pois a empresa está nos aten-
dendo de acordo com as nossas
necessidades, somando nossas
competências em benefício dos ser-
viços que prestamos ao mercado,
transformando as oportunidades
em resultados eficientes”, acres-
centou o Diretor de Operações.

HISTÓRIA DA TOLEDO

A Toledo do Brasil é a empresa
líder no mercado nacional de
pesagem. A história da empresa
começou em 1901, em Ohio, nos
Estados Unidos, quando ela ainda
era Toledo Scale Company. Em
1932, a Toledo Scale Company
passou a ter representação no
Brasil e, em 1956, foi fundada a
Toledo do Brasil, absorvendo a
antiga representação.

Constantemente investindo
em pesquisa, desenvolvimento,
fabricação, atendimento e servi-
ços, a Toledo inova e oferece sem-
pre o melhor – de miligramas a
toneladas.

Desde 2006 sua matriz está
localizada na cidade de São Ber-
nardo do Campo, no ABC paulista,
em um terreno de 65 mil m2. Além
da fábrica, possui 22 filiais nas
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operações. Por isso, através de
nossa Assistência Técnica, presen-
te em todo o território nacional,
em 22 filiais, e com cerca de 400
técnicos, sempre procuramos
atender a essa necessidade com
agilidade e qualidade”, acrescen-
tou o executivo.

A Toledo está constantemente
em busca de novas tecnologias
para que, assim, possa oferecer a
seus clientes soluções inovadoras e
de custo compatível. Também está
presente no dia a dia da Orga-
nização a constante preocupação
em manter a capilaridade de suas
operações alinhada com a necessi-
dade de clientes do porte da
Braspress. Nos últimos anos, novas
filiais foram abertas, novos técnicos

principais cidades do país e equi-
pes de serviços residentes nas
regiões mais afastadas.

O atendimento direto de ven-
das é realizado por uma equipe de
mais de 100 responsáveis por
soluções em hardware e software,
além de mais de 400 técnicos pró-
prios para a prestação de serviços.
No total, a empresa possui mais de
1500 funcionários. A Toledo do
Brasil conta, também, com uma
rede de centenas de assistências
técnicas autorizadas e quase 2000
revendedores e representantes
comerciais em todo o país.

Conquistou e mantém a posi-
ção de liderança devido ao com-
prometimento com o sucesso de
cada um de seus clientes, pois
acredita que o crescimento deles
também será o seu, de seus cola-
boradores e de seus fornecedores.
Visa construir relacionamentos de
longo prazo, tendo como base a
ética profissional e o empenho de
sua equipe no atendimento às
reais necessidades dos mercados
em que atua.

Em 2011, a Toledo do Brasil
teve um faturamento, líquido de
impostos, acima de R$ 280 mi-
lhões. Todo o seu esforço está foca-
do emdesenvolver a solução exata
para seu cliente, independente-
mente do segmento. Ela atende
aos mercados de agronegócio,
indústria, comércio, laboratório e
educação. Dentre esses mercados,
destacam-se os setores de álcool e
açúcar, grãos, frutas, pecuária,
logístico, mineração, metalurgia,
automobilístico, químico, farma-
cêutico, celulose e papel, frigorífi-
co, alimentício, atacado, varejo,
laboratórios e universidades.

As soluções da Toledo incluem
mais de uma centena de produtos
de pesagem para as mais diversas
aplicações estáticas ou dinâmicas,
medindo desde décimos de mili-
grama, até centenas de toneladas.
Dentre esses produtos, destacam-
se os destinados à pesagem rodo-
viária ou ferroviária, carregamento
agranel, ensacamento, envasamen-

Edson Freire, Gerente
de Marketing e Vendas
da Toledo, disse que a

parceria vem sendo
construída ao longo

dos anos
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TOLEDO DO BRASIL, parceira
de “peso” da Braspress

A
oprosseguirmoscom
a série “Parcerias”,
entrevistamos o Ge-
rente de Marketing
e Vendas Industrial

da Toledo do Brasil, Edson Freire,
que contou que a parceria entre a
Toledo e a Braspress vem sendo
desenvolvida desde 2004, quando
ocorreu o primeiro fornecimento
de um sistema de pesagem e
dimensionamento para o SORTER
– Sistema Automatizado de Enco-
mendas – instalado na filial de São
Paulo (SP).

“A relação de parceria entre a
Toledo e a Braspress vem sendo
construída ao longo dos anos e é
norteada por princípios éticos e
de transparência. Desde o início,

em 2004, quando ocorreu nosso
primeiro fornecimento de um sis-
tema de pesagem e dimensiona-
mento para o SORTER, sentimos a
seriedade e profissionalismo com
que a Braspress trata seus parcei-
ros”, afirmou ele.

“Em 2005, acrescentou Edson
Freire, começamos a desenvolver,
em conjunto com a Braspress,
uma solução que pudesse aten-
der às necessidades das suas
filiais. Em 2006, montamos a pri-
meira solução-piloto, desenvolvi-
da em conjunto. A partir daí, a
parceria não parou de crescer.
Hoje já são cerca de 80 equipa-
mentos de pesagem e dimensio-
namento instalados nas Filiais da
Braspress, em todo o Brasil”.

Ainda segundo o Gerente da
Toledo, a empresa percebeu que a
Braspress é umaOrganização preo-
cupada em oferecer a seus clientes
um serviço ágil e de qualidade.

“Para cumprir esses propósi-
tos, notamos, desde o início, que a
Braspress é uma empresa aberta a
novas tecnologias e sempre preo-
cupada com a segurança de suas
operações. A Toledo, por sua vez,
prima pelos mesmos princípios, o
que muito contribuiu para a cons-
trução de um diálogo edificante.
A alta capilaridade das operações
da Braspress exige parceiros que
também tenham as mesmas ca-
racterísticas, pois a agilidade do
pós-vendas é fundamental para a
manutenção da integridade das

A fábrica da Toledo
em São Bernardo

do Campo (SP)



to, pesagem em piso, pesagem em
bancada, pesagem de animais,
pesagem laboratorial, pesagem
comercial e pesagem de pessoas.

Eles podem ser integrados por
meio de softwares dedicados, mui-
tos deles capazes de se comunicar
comERPs de áreas industriais e cen-
tros de distribuição, possibilitando
ogerenciamentodas informações e
automação dos processos.

A estrutura de serviços da
Toledo conta com 400 carros de
atendimento, 35 caminhões de
calibração, 30.000 itens diferentes
em estoque, 1 milhão de quilos de
pesos-padrão e 1 laboratório de
calibração de massas e balanças
integrado à RBC. Os técnicos de
atendimento são continuamente
atualizados, sendo investidas mais
de 40.000 horas/ano em treina-
mento, capacitando-os a atender,
com eficiência, às mais diversas
necessidades de instalação, cali-
bração, manutenção, atualização e
apoio técnico.

SOLUÇÃO PARA CUBAGEM
DE ENCOMENDAS

Espaço e tempo são recursos
escassos em transporte e interfe-

rem diretamente em seu custo
real. É por esse motivo que a
Toledo do Brasil desenvolveu um
sistema para um melhor uso do
espaço e mais eficiência de produ-
ção no setor logístico.

Recentemente, a Toledo do
Brasil adicionou ao processo um
Sistema de Identificação Auto-
mática de Código de Barras,
obtendo melhor performance da
operação de cubagem.

Os sistemas Toledo para cuba-
gem de encomendas têm, como
principais características:
� Rapidez e confiabilidade na
obtenção das dimensões de prati-
camente qualquer objeto;
� Medição precisa de comprimen-
to x largura x altura;
� Velocidades de até 15.000 volu-
mes/hora;
� Soluções idealizadas para a
pesagem de produtos de até 100
kg a velocidades moderadas e
elevadas;
� Identificação de código de bar-
ras com alto nível de confiabilida-
de e flexibilidade de atender
diversos padrões de códigos;
� Aplicação em simplicidade,
robustez, conectividade e facilida-
de de integração;
� Interface com ERP do cliente.

A Toledo do Brasil é a única
empresa capaz de atender às
necessidades de cubagem do
setor logístico com soluções de

dimensionamento, pesagem e
identificação de encomendas.

BALANÇA
DE CAMINHÕES

Pesar a carga dos caminhões
ajuda a reduzir perdas provocadas
pela falta de infraestrutura nas
estradas brasileiras. Embora a
solução para a logística esteja dis-
tante, a Toledo lançou, recente-
mente, uma balança rodoviária
que minimiza os custos em diver-
sas etapas do transporte, armaze-
nagem, recebimento de insumos e
escoamento da produção agrícola.
Equipada com a mais moderna
célula de carga do país, a 900i.

A balança de caminhões 900i,
da Toledo, está no mercado para
auxiliar as empresas a reduzirem
os altos custos logísticos, com
melhoria do desempenho dos
processos, evitando atrasos e
imprecisões. O equipamento pos-
sui função que estima os pesos
por eixo. Isso evita problemas com
excesso de carga, multas e atrasos
causados por retenção dos veícu-
los para transbordo.

Outra importante caracterís-
tica da balança é sua função de
diagnóstico preditivo. Com isso,
o operador pode programar ma-
nutenções e ajustes, evitando
paradas indesejáveis e pesagem
incorreta.
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Série “Parcerias”

Interior da fábrica
da Toledo em

São Bernardo do
Campo (SP)

Balança rodoviária da Toledo,
denominada 900i, usada
para pesar caminhões
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A Braspress participou da car-
reata da “Caravana Siga
Bem”, realizada na Espla-

nada dos Ministérios, em Brasília, no
Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, no dia 18 de maio
passado.

A “Caravana Siga Bem” é a maior
ação social itinerante das estradas
brasileiras e tem o apoio da Braspress
desde 2006. O projeto envolve diver-
sas ações de responsabilidade social,
como a campanha“Siga Bem Criança”,
de combate à exploração sexual de
crianças e adolescentes, com a divul-

gação do Disque 100, para denúncias;
o “Siga Bem Mulher”, que envolve
ações de conscientização, alertando
sobre como prevenir e eliminar a vio-
lência doméstica e familiar contra as
mulheres; o Ligue 180; e orientações
sobre segurança nas estradas e atitu-
des mais conscientes ao dirigir.

“Caravana Siga Bem” no Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes

Na “Campanha de Inverno”, realizada pelos
amigos de David Muszkat, a Braspress cola-
borou com o transporte solidário de 604

cobertores e cerca de 500 kg de arroz, que foram
transportados de São Paulo para a cidade mineira
de Uberaba no final do mês de maio passado.

As doações foram entregues com a presença
do gerente da Organização em Uberaba, Luiz
Alberto Abreu, para as entidades Lar Espírita
“Pedro e Paulo”, Hospital do Fogo Selvagem,
Centro Espírita “Aurélio Agostinho” e Lar Espírita
“Chico Xavier” no dia 1º de junho passado.

Mais transporte solidário
para UBERABA (MG)

ABraspress realizou mais transportes solidários para o Hospital
do Fogo Selvagem de Uberaba (MG), ao levar, de São Paulo,
quatro volumes de donativos (sapatos, roupas e outros), no

mês de março passado, e outros 39 volumes no mês de maio passado,
com essas mesmas características.

Os donativos arrecadados pelos Amigos da Comunidade da Zona
Sul foram recebidos pela presidente da entidade, Ivone Aparecida
Vieira da Silva, com a presença do gerente da filial de Uberaba, Luiz
Alberto Abreu.

O Hospital do Fogo Selvagem (também chamado de “Lar de
Caridade”) sobrevive de doações e cuida de pessoas com a doença do
pênfigo foliáceo (bolhas no tórax, rosto e couro cabeludo).

HOSPITAL DO
FOGO SELVAGEM – Uberaba (MG)

Ivone Aparecida Vieira da Silva
(à esquerda) e Luiz Alberto Abreu (à direita)

Da esquerda para a direita: Luiz Alberto Abreu
(gerente de Uberaba); Viviane Carla e José dos Reis,
voluntários do Hospital do Fogo Selvagem

A caravana Siga Bem foi
realizada no dia 18 de maio passado
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Responsabilidade social

A Braspress colaborou com o Lions Clube Rio Doce, de Colatina,
ao transportar, solidariamente, no mês de maio passado, 40
cadeiras de rodas, que foram doadas para a Sociedade “São

Vicente de Paulo”, localizada em Colatina (ES).
“É uma satisfação podermos, mais uma vez, realizar um transporte

solidário, sempre seguindo a filosofia de Responsabilidade Social que
a Braspress adota há vários anos”, afirmou o Diretor Vice-presidente,
Milton Domingues Petri, que acompanhou o assunto.

Milton Petri acrescentou, ainda, que colaborar com uma institui-
ção mundial, como o Lions Clube, sempre voltada ao bem servir e às
pessoas necessitadas é uma honra para a Braspress.

“A entidade tem a missão de criar e fomentar um espírito de
compreensão entre todos os povos, para atender às necessidades
comunitárias, oferecendo serviços voluntários através do envolvi-
mento na comunidade e da cooperação internacional; por isso,
somente podemos nos inserir nessas ações”, acrescentou o Diretor
Vice-presidente da Organização, que há mais de 10 anos participa
do movimento leonístico, já tendo exercido a presidência de clubes
e outros cargos na entidade.

BRASPRESS/Milton Petri
e o Lions Clube

Cinco toneladas de roupas, cobertores e cal-
çados e mais duas toneladas de alimentos
foram transportadas pela Braspress de

Uberlândia para Pirapetinga, no estado de Minas
Gerais, no mês de fevereiro passado.
O transporte solidário atendeu ao pedido do
gerente da FIEMG – Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais –, Regional Vale do
Paranaíba, Carlos Quintiliano da Silva, dentro do
projeto “Arrastão contra a enchente”.
Foram transportados os seguintes alimentos:
arroz, feijão, macarrão, leite em pó, leite longa
vida, biscoitos, extrato de tomate e também pro-
dutos de higiene, entre outros.

FIEMG – Uberlândia (MG)

Como a maior empregadora da Vila Gui-
lherme (Zona Norte), onde estão localiza-
das a Matriz e a filial de São Paulo da

Organização, a Braspress está apoiando as come-
morações do centenário do bairro.
A abertura oficial do centenário ocorreu no mês
de maio passado, na Associação da Vila Gui-
lherme, e os eventos se estendem até o dia 30 de
setembro, com uma exposição de fotos.

BRASPRESS participa
do centenário da
Vila Guilherme

Milton Petri participa do movimento
leonístico há mais de 10 anos

Da direita para a esquerda: Pedro Lacerda
(Presidente da FIEMG de Uberlândia), Carla
Gomes M. Tavares (Gerente Regional do
Triângulo Mineiro) e Carlos Quintiliano
da Silva (Gerente da FIEMG)
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Urubatan Helou, Diretor-Presidente da Braspress, participou da
entrega do Prêmio “Preferência Nacional”, promovido pela Tudo em
Transporte editora, que edita as prestigiadas revistas Negócios &
Transporte e Caminhoneiro. O evento ocorreu em São Paulo (SP) no
dia 29 de fevereiro passado.

O Diretor-Presidente da Organização entregou o prêmio “Fide-
lidade” à Mercedes-Benz, na categoria “Caminhões Leves”, direta-
mente ao representante da montadora, Joerg Radtke, Gerente de
Marketing e Estratégia de Caminhões.

Urubatan Helou participa de evento
da Tudo em Transporte editora

O Diretor do Grupo Colombo, Álvaro Jabur Maluf
Júnior, visitou as instalações da filial e da Matriz da
Organização, localizadas na Vila Guilherme, Zona
Norte de São Paulo (SP), no dia 16 de março passado.

Na ocasião, ele esteve acompanhando do amigo
Fábio Simões.

Diretor do Grupo Colombo
visita a Braspress

Tayguara Helou, Romaine Seguin, Urubatan
Helou, Nadir Moreno, José Acosta e Luciano
Pereira, da esquerda para a direita

Álvaro Jabur Maluf Júnior, Fábio Simões,
Tayguara Helou e Fernanda Santana,
da direita para à esquerda

Também em
outro evento,
Urubatan Helou
(à esquerda)
entregou o
prêmio para
Joerg Radtke
(à direita)

A presidente da UPS da região das Américas e
Canadá, Romaine Seguin, conheceu as dependências
da filial de São Paulo e da Matriz da Braspress, instala-
das na Vila Guilherme (Zona Norte), em São Paulo
(SP), no dia 1º de março passado, quando foi recep-
cionada pelo Diretor-Presidente da Braspress,
Urubatan Helou, e pelo Controller Tayguara Helou.

Na oportunidade, ela esteve acompanhada
pelos executivos da UPS José Acosta (Vice-presiden-
te de Relações Públicas e Operações das Américas);
Nadir Moreno (Presidente da UPS no Brasil) e
Luciano Pereira (Gerente de Operações), que já
conheciam a Organização.

Presidente da UPS
conhece a Braspress

No dia 10 demaio passado, Urubatan Helou, Diretor-Presidente
da Braspress, também esteve presente na entrega do 6º troféu
“Mérito Reconhecido”, para os melhores fabricantes de produtos,
peças e serviços, promovido pela editora Jornauto, que edita a
prestigiada revista Jornauto.

Urubatan Helou entregou o troféu de melhor fabricante de
caminhões para a Mercedes-Benz, especificamente ao Gerente de
Marketing e Estratégia de Caminhões, Joerg Radtke.

Urubatan Helou também esteve
presente em evento da editora Jornauto

Urubatan Helou
(à esquerda) entregou
o prêmio para
Joerg Radtke (à direita)

News Press

Executivos são recebidos
por Urubatan Helou Junior

Andreas Funke (Gerente Mundial da Rede de Serviços
Autorizados); Lutz Honemann (Gerente Mundial de
Treinamento Técnico); Flávio Grippe (Gerente de Vendas);
Germano Collobialli (Gerente de Desenvolvimento daWabco)
e Pompeu Gardino (Sócio-fundador da Pomgar) foram recebi-
dos pelo Controller de Frota da Braspress, Urubatan Helou
Junior, no dia 5 demarço passado, quando o grupo conheceu
as instalações da Organização, na filial de São Paulo; e da
Matriz, na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo (SP).

Já no dia 6 de março passado Urubatan Helou Junior
recebeu os seguintes executivos da DAF Trucks Netherlands,

da Holanda: Jorge Medina (Suporte a Projetos); Loek van
Seeters (Assistente de Engenharia); Mark Nievelstein; Nick
Goessen e Piet Kuylaars, do setor de Desenvolvimento e
Planejamento de Produtos, respectivamente.
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Diretoria participa
do Prêmio Lótus 2012

A prestigiada editora Frota, que edita a revista
Frota&Cia, realizou o Prêmio Lótus 2012, conferido aos
fabricantes de veículos comerciais que foram líderes no
mercado brasileiro em 2011, no dia 3 de abril passado,
quando estiveram presentes o Diretor-Presidente da
Braspress, Urubatan Helou, e o Controller Tayguara Helou.

Na ocasião, Urubatan Helou entregou o prêmio
’’Camioneta de Carga do Ano’’ para Dolírio Sousa Menezes,
Gerente Nacional de Vendas de Caminhões da Hyun-
dai/Caoa. Tayguara Helou entregou o prêmio para Flávio
Costa, da área deMarketing da Ford Caminhões, na catego-
ria ‘’Caminhão Semileve do Ano’’.

Grupo de alunos de
Logística na Organização

Um grupo de 37 alunos do curso de Técnico em Logística,
ministrado pelo SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – conheceu as instalações da filial de São Paulo e da
Matriz, instaladas na Vila Guilherme (Zona Norte) de São Paulo
(SP), no dia 3 de março passado. O grupo foi recebido pelo
Gerente Nacional de Distribuição, Gentil Capoluppo.

Acompanhados do professor Marcos Aparecido Camillo,
estiveram presentes os seguintes alunos: Alessandra F. Batista;
André L. Antunes; Ana C. da Silva; Bruna Regina dos S. Sabino;
Bruno E. F. Barreto; Emerson F. de Queiróz; Camila Vieira; Flávia
Cristina A. Franco; Clair A. Kaiber; Jaqueline H. dos Santos;
Daniele Compri; Jéssica R. do Prado; Darlene G. Damasco; Luís
Gustavo P. G. de Jesus; Denys U. Rodrigues; Rodrigo B. Pereira;
Diego S. Merces; Roosevelt O. Júnior; Douglas dos S. Francisco;
Douglas T. dos Santos; Ed Carlos S. dos Santos; Fábio A. Oliveira;
Fabrício N. da Silva; Fernanda dos S. de Oliveira; Gabriel B. Gatte;
Gilmar F. Rocha; Giselly da S. Gomes; Marcelo A. de Almeida;
Marcos C. de Souza; Paulo J. Azevedo; Rafael H. Invaldi; Rerison
dos S. Costa; Rodrigo P. S. Zambianco; Rodrigo Rogatti; Rubinei
R. Louback; Thiago H. da S. Lima e Vanderlei A. Jarro.

Alunos do SENAC estiveram conhecendo
a Braspress no dia 3 de março passado

Acima, Urubatan Helou
(à esquerda), entregando
o prêmio para Dolírio S.
Menezes (à direita), e

embaixo Tayguara Helou
(à direita) e Flávio Costa

(à esquerda)

Executivos da Wabco e da Pomgar recebidos por
Urubatan Helou Junior (4º da direita para a esquerda)
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News Press

Reinauguração do restaurante
no CAOB Tamboré

Ricardo L. Ayres Fonseca, Sandra Magalhães e
Bruno Katayama, representantes do Banco Itaú,
estiveram na Braspress para entregar uma placa
comemorativa aos 35 anos da Organização. Na
ocasião, os representantes da instituição financei-
ra foram recebidos porTayguaraHelou, Controller,
no dia 6 de março passado, que agradeceu a
homenagem prestada.

Banco Itaú homenageia a Braspress

Estande da Braspress na
feira (acima), e equipe
que trabalhou no evento
da esquerda para a
direita: Marcela Pinto,
Rachel Richieri, Eric
Resende, Isabela de
Andrade, César Tidei,
Joice Linardi, Suellen
Nerys e Leandro Ferraz

Dr. Gustavo, Diretor de RH (à direita) e
Silvio Célio Biscaro, gerente do CAOB
Tamboré (à esquerda)

Representantes do Banco Itaú
que homenagearam a Organização

A Braspress é a preferida em Linhares (ES)

Mais uma vez a Braspress marca presença em uma feira voltada para
o mercado calçadista: desta vez foi em Jaú, interior do estado de São
Paulo, na Jaú Trend Show, entre os dias 20 e 23 de maio passado, quan-
do a Organização distribuiu cerca de mil kits de brindes aos visitantes.

Expositores de todos os cantos do país puderam realizar, na oportu-
nidade, ótimos negócios, principalmente com foco no segmento de cal-
çados femininos, e eles receberam as informações sobre os serviços da
Braspress diretamente da equipe da filial de Bauru, que atuou no evento.

Entre eles, estiveram presentes o Regional de Presidente Prudente,
Marília e Bauru, César Tidei, bem como a equipe comercial da filial de
Bauru: Eric Lopez Resende (Supervisor Comercial), Marcela Ferreira da
Silva Pinto (Vendedora), Rachel Daineze Richieri (Vendedora), Joice
Aparecida Santos Linardi (Assistente de Vendas) e Suellen Cristina
Ribeiro G. Nerys (Assistente de Vendas).

Pelo terceiro ano consecutivo, a Braspress foi escolhida como a preferida
na cidade de Linhares, no Espírito Santo, ao conquistar o primeiro lugar na
pesquisa de recall, organizada pela Realize Comunicações Ltda., tendo obti-

do 35% dos votos.
A pesquisa foi realizada no período de 19 a

24 de março passado, com a distribuição de
2.000 questionários para mais de 300 segmen-
tos. Dos 100% dos votos válidos dados pelos
entrevistados, 57% foram do sexo feminino e
43% do sexo masculino. A faixa etária resumiu-
se a 28% com idade de 15 a 25 anos; 39% com
idadede26 a35 anos; 26%com idadede36 a50
anos; e 7% com idade acima de 51 anos.

O evento de entrega da premiação foi reali-
zado no dia 26 de maio passado, quando com-
pareceram o Gerente Regional do Espírito
Santo, Waldenildo Leite, e o Gerente da filial de

Colatina, Wendel Pertel, Arley Luiz G. Campelo, vendedor de Vitória, e Patrick
Dipré, vendedor em Colatina, que representaram a Braspress.

O grupo de colaboradores
da Braspress que esteve
presente ao evento

Prestigiando os 380 colaboradores do
CAOB – Centro de Apoio Operacional da
Braspress –, em Tamboré (Barueri/SP), o Diretor
de Recursos Humanos, Dr. Gustavo Brasil, este-
ve presente na reinauguração do restaurante
local, no dia 26 de março passado, ocasião em
que foram servidas refeições preparadas no
local, pela 3AB Alimentação e Nutrição.

Atualmente, nessa filial, são servidas cerca
de 250 refeições por dia. E, para essa reinaugu-
ração, foi necessária a ampliação das instala-
ções da cozinha.

Presença marcante na Jaú Trend Show



Nós, da Braspress, presenciamos os

últimos Natal e Dia das Mães sem o brilho

que essas datas antes imprimiam ao

nosso movimento. Um consumidor mais

consciente agora se mostra mais

cauteloso e se nega a comprar por

impulso, deixando amensagem de que

doravante só aceitará preços condizentes

com suas verdadeiras possibilidades de

renda, pois a ilusão do crédito fácil,

porém caro, rapidamente se dissipa em

meio à dura realidade da inadimplência

resultante do descontrole nas compras.
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comprar por impulso, deixando a mensagem de que
doravante só aceitará preços condizentes com suas
verdadeiras possibilidades de renda, pois a ilusão do
crédito fácil, porém caro, rapidamente se dissipa em
meio à dura realidade da inadimplência resultante do
descontrole nas compras.

Todavia, parece que esse fenômeno é o novo esta-
do natural do consumo e a realidade a ser considerada
pelos agentes das cadeias de valor, cujos olhares se vol-
tam às ineficiências de gestão, que lhes permitiam
assumir custos sem medir os efeitos da superação dos
limites de preço final em face do valor percebido pelos
consumidores, provocando o encalhe de bens nos
pontos de venda. Como consequência, os comercian-
tes, já calejados por prejuízos recentes, optam por
diminuir os lotes de compra e apostam nos reabasteci-
mentos mais frequentes, preferindo perder vendas a
amargar perdas financeiras.

Esse efeito psicológico realimenta a estagnação
econômica, porque a desconfiança é a tônica atual do
comércio. Assim, o pessimismo generalizado gera uma
síndrome da má expectativa que acaba por se tornar
real. O governo, por sua vez, percebe que é hora de agir
e tenta desesperadamente desonerar impostos e pro-
vocar a redução do juro básico, prevendo que, em
médio prazo, sua arrecadação será reduzida pelo pro-
cesso de travamento econômico que se afigura, adian-
do o quanto pode a tão almejada reforma tributária.
Porém, ao adiar a reforma e apostar na desoneração
exclusiva na ponta do consumo, escapa ao governo
que apenas o empenho dos agentes econômicos não
será suficiente para impedir a estagnação econômica.
Há de se considerar o efeito cascata dos impostos inci-
dindo em cada etapa da produção.

A nós, da Braspress, resta-nos, conscientes desse
processo, repensar estratégias e buscar alternativas
no modo de comercializar nossos serviços. Se os lotes
de compra tendem a ser mais fracionados e menos
espaçados no tempo, sabemos que é hora de agir,
aprofundando nossa vocação pelo mercado de enco-
mendas fracionadas. Os chamados lotes econômicos,
que em logística representam o equilíbrio entre o
valor da compra e o tempo de chegada do bem,
sofrem alterações significativas, impondo mais veloci-
dade de transporte e menos custo agregado ao valor
transportado. Esse desafio só pode ser enfrentado
com ênfase na busca da escala de encomendas seme-
lhantes quanto aos fatores ergonômicos e de concen-
tração geográfica, sem os quais a produtividade não
pode ser alcançada.

Porém, os lotes econômicos também diferem con-
forme a distância do ponto de origem e destino e não
podem arcar com a ineficiência normal dos modelos
de terceirização, tão caros aos transportadores concor-
rentes da Braspress. Nossa vantagem é a totalidade da
estrutura vertical que, ao assumir custos fixos, passa a

controlar o protagonismo operativo e comercial em
cada ponto em que mantemos uma filial.

Próximos a nossos clientes, podemos ouvi-los
mais detidamente e pensar acerca da aderência de
nossos fretes aos lotes de compra, que lhes podem
aumentar os resultados econômicos. Eis o novo cená-
rio em que o novo consumidor amadurecido não se
deixa levar facilmente pelas aparências. Apenas
quem souber compreender o momento atual colherá
bons resultados.

*GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR É DIRETOR-COMERCIAL

* Ao finalizar este texto, não poderia deixar de lembrar o aniver-
sário de nossaOrganização, que completa 35 anos, reverencian-
do o trabalho obstinado de nossos fundadores, aos quais vieram
a se juntar, há muito tempo, alguns jovens (hoje cinquentená-
rios) diretores executivos que, ao lado de um atual contingente
de 6.363 colaboradores, fazem da Braspress amaior transporta-
dora de encomendas do Brasil.

D
iz uma velha máxima da microeconomia
que o único agente que corrobora o êxito
econômico de qualquer cadeia de valor é
o consumidor final de um bem. Isso quer
dizer que, no limite, o consumidor, além

de escolher o bem, também define o quanto aceita
pagar por ele, tendo por base a chamada percepção de
valor, cuja construção é bem complexa, dependendo,
pois, de diversos fatores que afetam esse consumidor
e, portanto, influem no seu ato de comprar.

É verdade que, se o consumidor impõe sua percep-
ção de valor, o bem que estiver fora dos limites dessa
percepção vai encalhar nas prateleiras; porém, nos últi-
mos anos, o consumidor brasileiro ainda não havia cali-
brado essa percepção, talvez em função de seu novi-
ciado no mundo do consumo, uma vez que, até então,
sua renda mal dava para o consumo de subsistência.
Como crescimento constante da renda na últimadéca-
da, as famílias de baixa renda passaram a ter exceden-
tes monetários capazes de atrair o interesse dos fabri-
cantes, distribuidores e comerciantes, ávidos por
aumentar suas vendas.

Nãobastasse esse efeito, a estabilidade econômica,
concomitantemente, permitiu a oferta abundante de
crédito ao consumidor, levando à explosão das vendas
à medida que o desejo de consumo superava a racio-
nalidade da compra consciente, fazendo com que o
consumidor focasse tão somente o valor das parcelas,
sem analisar os juros arcados em longo prazo.

Desde o final de 2011 (emais fortemente em2012),
o fenômeno do crédito abundante refreou, visto que o
baixo estoque de renda – não comprometida – das
classes emergentes no consumo esgotou a possibilida-
de do consumismo irracional. Pagamos agora pela faci-
lidade de acesso ao crédito que fez o consumidor con-
fundir renda e crédito, cujo efeito foi o crescimento da
inadimplência e das consequentes contingências de
risco incorporadas como acréscimos na taxa de juro
médio, que superaram o índice de crescimento da
renda e forçaram o consumidor final a racionalizar seus
ímpetos de consumo.

Nós, da Braspress, presenciamos os últimos Natal e
Dia das Mães sem o brilho que essas datas antes impri-
miam ao nosso movimento. Um consumidor mais
consciente agora se mostra mais cauteloso e se nega a
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Opinião

*GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR

Giuseppe Lumare Jr.
destaca que o novo
consumidor não se deixa
levar pelas aparências

O NOVO CONSUMIDOR BRASILEIRO:
RENDA, CRÉDITO E MATURIDADE
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organização do Senhor Hildo tam-
bém é uma organização que
honra a todos nós e que orgulha a
todos nós”, destacou Urubatan
Helou, na ocasião.

UNINOVE –
UNIVERSIDADE

NOVE DE JULHO

Na UNINOVE, Urubatan Helou
foi recepcionado pelo professor
Denis Lopes, coordenador do
Departamento de Ciências Ge-
renciais, e Cláudio Neres, professor
de Logística, Administração e
Qualidade, e os alunos que assisti-
ram à palestra eram dos cursos de
Logística e Comércio Exterior.

Depois de contar a história da
Braspress, Urubatan citou os pro-
blemas da logística brasileira,
dizendo aos jovens que é justa-
mente nesse setor que eles irão
encontrar as maiores oportunida-
des de trabalho.

“Vocês estão entrando num
mundo de oportunidades, pois há

comprometimento que ele tem
com o meu negócio”, relembrou
Urubatan.

“E estamos juntos até hoje. E
quero dizer para vocês que a

Canarinho, que tem uma parceria
com a nossa empresa. Quando
conheci o Senhor Hildo, ele tinha
um caminhão pequeno, um toco.
Começamos a trabalhar, a perse-
verar. E parceria é isso! Parceria
não é o fator do cheque que você
paga para o seu parceiro, e nem o
serviço que ele presta a você; par-
ceria é o comprometimento que
eu tenho com o negócio dele e o

Cerca de 400 alunos acompanharam a palestra em Atibaia

Da esquerda para a direita: Prof. Antonio César Piovesana, Raniel de Lima,
Prof. Elias dos Santos Reis, Urubatan Helou, Alayses Helou, Prof. Douglas de
Souza Alves e Prof. Angel H.S.Rodrigues

Alayses Helou, Urubatan
Helou, Hildo Fortunato Pinto,
Liamara da Silva Morais e
Paulo Henrique Morais
da direita para a esquerda

U
rubatan Helou, Dire-
tor-Presidente da
Braspress, proferiu
duas palestras para
alunos de institui-

ções de ensino superior no dia 10
demarço passado. A apresentação
ocorreu em Atibaia para 400 alu-
nos da FAAT – Faculdades de
Administração de Atibaia e, no dia
10 de maio passado, foi a vez de
320 alunos da UNINOVE – Uni-

versidade Nove de Julho –, do
campus da Vila Maria, Zona
Norte de São Paulo (SP).

Em ambas as ocasiões, Uru-
batan Helou contou sua histó-
ria de empreendedorismo, de-
talhando o perfil da Braspress,
e abordou a logística brasileira.
Disse que o trabalho é o segre-
do desses 35 anos de sucesso
da Organização: “na verdade,
todas as empresas que conse-
guiram atravessar sete moedas
diferentes, 13 planos econômi-
cos fizeram um verdadeiro tria-
tlo empresarial e econômico.
Mas, o segredo é trabalhar, per-
severar, acreditar no seu negó-
cio, ter gente de absoluta con-
fiança, capazes e competentes,
para que o negócio possa se
consolidar”.

Aos jovens estudantes,
ressaltou várias vezes a pre-
missa: “Estudem, capacitem-se
ao máximo, pois não há outro
caminho. O mundo de hoje
não permite apenas a intuição,
pois toda decisão tem que ter
base científica. E o profissional
de Logística será o mais valori-
zado do mercado. Podem acre-

ditar! É a profissão do futuro”.

FAAT – FACULDADES
DE ADMINISTRAÇÃO

DE ATIBAIA

Em Atibaia, Urubatan Helou
esteve acompanhado de sua es-
posa, Alayses Helou, e foi recep-
cionado pelos professores Anto-
nio César Piovesana, Elias dos
Santos Reis, Angel Henrique Souza

Rodrigues e Douglas de Souza
Alves, sendo que essa instituição
conta com 4.000 alunos.

Os 400 alunos que assistiram à
palestra eram dos cursos de
Administração, Logística, Siste-
mas para Internet, Marketing, Re-
cursos Humanos, Gestão Finan-
ceira, Ciências Contábeis, Enge-
nharia Civil, Engenharia de Pro-
dução e Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas e lotaram o pátio
da faculdade.

Também estiveram presentes
representantes da transportadora
Canarinho, parceira da Braspress há
33 anos. Entre eles, Hildo Fortunato
Pinto, Paulo Henrique Morais,
Liamara da Silva Morais e Raniel de
Lima – este último funcionário da
Canarinho e aluno da FAAT, que
sugeriu a realização da palestra.

Em sua palestra, Urubatan He-
lou contou que iniciou sua vida
empresarial com uma iniciativa
muito humilde e construiu a
Braspress com muito trabalho. Ele
nãodeixoudemencionar a parceria
que mantém com Hildo Fortunato
Pinto, fazendo questão de contar a
história desse relacionamento.

“O Senhor Hildo é uma grande
figura. Sugiro para vocês que, um
dia, possam ter a oportunidade de
ouvir a história empresarial do
Senhor Hildo, pois vale a pena.

Eu conheci o Senhor Hildo no
final da década de 1970, quando
ele tinha os cabelos pretos e eu
ainda tinha cabelos, e fizemos
uma parceria desde então. O Se-
nhor Hildo é de uma origemmuito
humilde. Hoje ele tem uma em-
presa de transportes em Atibaia, a

Palestras
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Urubatan Helou ressaltou aos estudantes
a importância da formação superior

Urubatan Helou profere
palestras para alunos das
Faculdades FAAT e da UNINOVE
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nacional, ou seja, a logística brasi-
leira é detentora de 11,7% do PIB
nacional”, destacou.

Outra referência mencionada
por ele foi o custo logístico, que,
nos Estados Unidos, é de 10,5 %
do PIB; e, no Brasil, é de 20% do
PIB. “Ou seja, nós temos muito,
mas muito para melhorar isso.
Portanto, significa oportunidades
de trabalho para os jovens”.

“Sou muito otimista com rela-
ção a isso. Vejam o seguinte: nós
temos que dobrar a nossa eficiência
logística para chegarmos ao pata-
mar americano. Por isso, as oportu-
nidades de trabalho com certeza
serão maiores”, acrescentou.

Para encerrar, ele citou: “Não
paute a sua vida e nem a sua car-
reira pelo dinheiro. Ele é importan-
te, mas não é tudo. Ame seu traba-
lho ou o seu projeto, persiga em
fazer o melhor, seja fascinado por
fazer e por realizar que o dinheiro,
que é o elemento principal de
tudo isso, virá como consequên-
cia. Eu digo, na minha empresa,

muita coisa para fazer, para resol-
ver, para crescer num setor que
teve um faturamento, em 2010, de
R$ 340 bilhões, que, comparado
ao PIB (Produto Interno Bruto) de
2009, representou 11,7% do PIB

para o nosso pessoal: ‘gente,
façam com amor; se você empres-
tar amor naquilo que você faz,
você vai fazer bem feito; e se você
fizer bem feito aquilo no seu tra-
balho, desgraçadamente aquilo
vai dar dinheiro, porque vai sair
bem feito, vai sair com qualidade’.

Eu quero dizer para vocês que
já vi grandes filmes e já li best-sel-
lers sobre tristeza, sobre tragédia,
sobre fracasso, mas nunca encon-
trei nenhuma obra e nenhum
filme, por mais medíocre que ele
seja, que pudesse falar sobre o
ócio, sobre a preguiça. Portanto,
quero dizer a vocês o seguinte:
colaborem com o seu melhor,
façam, errem, tentem, falhem, mas
continuem sempre lutando. Não
joguem fora a oportunidade de
ter vivido. Se vocês têm um proje-
to, vão em busca dele. Muito obri-
gado a todos vocês”, finalizou,
sendo muito aplaudido, na opor-
tunidade, pelos alunos. Alguns
deles ainda o procuraram na saída
para entregar seus currículos.

Urubatan Helou (acima à direita)
ministrou palestra para cerca
de 320 alunos na UNINOVE



exercer o cargo de motorista, afir-
mou Urubatan, que disse ter se
surpreendido com a atuação da
primeira mulher contratada por
ele para dirigir um caminhão:

“Colocamos ela para trabalhar e
foi uma revelação fantástica!
Aquela atividade que outrora era
reservada absolutamente ao sexo
masculino, passou a ser, também,
o sossego de lares de uma infini-

dade absurda de
mulheres, que pas-
saram a ter acesso a
uma nova área de
trabalho que antes
não existia, como,
por exemplo, ser
motorista de cami-
nhão”, ressaltou.

Ele ainda comple-
mentou dizendo que
as mulheres estão se
revelando iguais ou
até melhores moto-
ristas do que os ho-
mens: “Hoje temos
exemplos de cami-
nhões com mais
durabilidade e um
percentual menor de
acidentes no trânsito
nesses veículos diri-
gidos pelas mulhe-
res”, acrescentou.

“Em nome de
toda a direção da
empresa, eu home-
nageio todas vocês,
especialmente a nos-

tendo seus lares em funcionamen-
to contínuo para garantirem o
bem-estar de seus familiares.

A Braspress foi pioneira na
contratação de mulheres para

Hoje é o dia que
marca a reflexão

a respeito do papel
da mulher na

sociedade, sobretudo
em um país machista

igual ao nosso.
Urubatan Helou

“
”
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Urubatan Helou fala
as mulheres da Matriz
e da filial São Paulo

Comemoração na filial de Campina Grande (PB)
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ras e um café da manhã com a
presença do Diretor-Presidente,
Urubatan Helou, na Matriz, locali-
zada na Vila Guilherme, zona
Norte de São Paulo (SP).

Assim, no dia 8 de março,
cerca de duzentas mulheres se
reuniram para o “Café com o
Presidente”, que falou em home-
nagem às colaboradoras presen-
tes na confraternização, ao lado
da Diretoria da Braspress.

Urubatan Helou destacou as
conquistas da mulher ao longo
dos anos e sua atual importância
na sociedade: “Hoje é o dia que
marca a reflexão a respeito do

papel da mulher na sociedade,
sobretudo em um país machista
igual ao nosso. Na semana passa-
da, o Congresso Nacional aprovou
uma lei que diz que a mulher
pode receber o mesmo salário do
que o homem, mas nós já segui-
mos essa legislação há mais de
vinte anos”, mencionou.

Segundo ele, um terço da
força de trabalho da Braspress está
concentrada nas mulheres. Muitas
delas, na maioria das vezes, além
de passarem o dia se dedicando à
empresa, à noite exercem os
papéis de mães e esposas, cuidan-
do da casa, de seus filhos e man-
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T
odas as 1.748 colabo-
radoras da Braspress
foram homenageadas
pelo Dia Internacional
da Mulher com um

café da manhã em todas as filiais
espalhadas pelo Brasil, quando
também receberam um mimo da
Organização: um nécessaire.

Além disso, em São Paulo, a
Braspress elaborou uma semana
especialmente voltada para o
público feminino. O evento, que
ocorreu de 5 a 10 de março, con-
tou com diversas palestras, mas-
sagens, espaço para cuidar do
cabelo e da pele das colaborado-

BRASPRESS homenageia
suas colaboradoras

Café da manhã realizado
em São Paulo (SP) com as

colaboradoras mulheres
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siasmar seu colega de trabalho é
essencial”, complementou a
palestrante.

Ela ainda relatou que dentro
das empresas amotivação de cada
equipe deve ser cultivada, princi-
palmente, pelo líder do grupo: “O
líder tem grande influência na
motivação de seus colaboradores.
Criar programas de crescimento e
planos de carreira, estimular o tra-
balho em grupo e oferecer a todos
um tratamento justo e igual é fun-
damental para que a motivação
aflore”, comentou.

“A motivação deve partir de
dentro de nós; é necessário acre-
ditar em nosso potencial e cami-
nhar em prol dos nossos objeti-
vos, corrigir nossos pontos fracos,
encarar as críticas como desafios
e, acima de tudo, manter o entu-
siasmo”, concluiu a psicóloga.

PREVENÇÃO DO CÂNCER
DO COLO DO ÚTERO

A enfermeira e professora da
Universidade Paulista, Telma Xi-
menes, também participou do
evento, abordando o tema “Pre-
venção do Câncer do Colo do
Útero”. Em sua palestra, Telma ex-
plicou que o câncer, em geral, tra-
ta-se de um conjunto de mais de
100 doenças com crescimento
desordenado de células que inva-
dem tecidos e órgãos.

Ela detalhou que o câncer do
colo uterino é o que se forma no
colo do útero. Ele tem um cresci-
mento lento e, muitas vezes, não
apresenta sintomas: “Depois do
câncer de mama, ele é o mais co-
mum entre as mulheres no Brasil”,
acrescentou.

Segundo Telma, o perfil de
uma mulher com câncer do colo
do útero pode variar desde a
ausência de sintomas até quadros
de sangramento vaginal após a
relação sexual, secreções de odor,
ciclo menstrual constante, cólicas
ou dores inferiores.

A enfermeira ainda ressaltou
que devemos ficar atentos aos

Em nome de toda a direção da empresa,
eu homenageio todas vocês, especialmente a
nossa querida colaboradora Romilda, que foi
a primeira mulher contratada para trabalhar
em nossa empresa e que hoje, infelizmente,

não pôde estar conosco. Gostaria de
parabenizar todas as mulheres por esse

dia e dizer que nós não seríamos o que
somos hoje se nós não tivéssemos a
companhia diária do trabalho de vocês.

Urubatan Helou

“

”
Comemoração na filial de Maringá (PR)

Evento para as colaboradoras da filial de Poços de Caldas (MG)
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sa querida colaboradora Romilda,
que foi a primeira mulher contra-
tada para trabalhar em nossa
empresa e que hoje, infelizmente,
não pôde estar conosco. Gostaria
de parabenizar todas as mulheres
por esse dia e dizer que nós não
seríamos o que somos hoje se nós
não tivéssemos a companhia diá-
ria do trabalho de vocês”, finalizou
Urubatan Helou.

MOTIVAÇÃO NO
TRABALHO

A psicóloga do SEST/SENAT –
Serviço Social do Transporte e
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Transporte –, Francisca
Cirlândia de O. Pereira, ministrou
palestra com o tema “Motivação
no Trabalho”, na Matriz da Orga-
nização. Segundo ela, a motivação
dos colaboradores depende de
um conjunto de fatores positivos
que os impulsiona a realizar algo.

Francisca explicou que amoti-
vação é o combustível para que
um trabalho seja feito com quali-
dade. “Para que uma pessoa tra-
balhe motivada, é preciso autoco-
nhecimento, viver novas expe-
riências e, principalmente, confiar
em si mesma. Saber trabalhar em
equipe e procurar sempre entu-

Colocamos ela para trabalhar e foi uma
revelação fantástica! Aquela atividade que

outrora era reservada absolutamente ao sexo
masculino, passou a ser, também, o sossego

de lares de uma infinidade absurda de
mulheres, que passaram a ter acesso a uma

nova área de trabalho que antes não
existia, como, por exemplo, ser motorista

de caminhão”, ressaltou.
Urubatan Helou

“

”
Colaboradoras da filial de Pelotas (RS)

Homenagem
ao Dia da
Mulher na

filial de
Londrina (PR)
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fatores de risco dessa doença,
como, por exemplo, vida sexual
precoce, tabagismo, histórico de
câncer na família, entre outros.

Ela afirmou que o tratamento
para pacientes portadoras desse
tipo de câncer consiste em moda-
lidades combinadas de cirurgia,

radioterapia e quimioterapia “O
procedimento do tratamento e os
métodos que irão ser utilizados
dependem muito do nível do cân-
cer da paciente”, destacou.

Telma finalizou a palestra refor-
çando a importância da realização
regular do exame de Papanicolau:

O exame tem como objetivo
detectar células cancerosas que

apontem o problema. Ele também é
usado para identificar infecções

ou inflamações. É fundamental que todas
as mulheres realizem o exame anualmente,

ou com mais frequência, dependendo
da solicitação médica”, finalizou.

Telma Ximenes

“
”

Jairo
Carus

o

“O exame tem como objetivo
detectar células cancerosas que
apontem o problema. Ele também
é usado para identificar infecções
ou inflamações. É fundamental
que todas as mulheres realizem o
exame anualmente, ou com mais
frequência, dependendo da solici-
tação médica”, finalizou.

ENCERRAMENTO

O encerramento das ativida-
des da Semana Internacional da
Mulher, em São Paulo, ocorreu no
dia 10 de março passado, na uni-
dade do SEST/SENAT – Serviço
Social do Transporte e Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Transporte do Parque Novo Mun-
do, em São Paulo (SP).

A Braspress disponibilizou, a
suas colaboradoras profissionais,
a realização de cortes de cabelo,
maquiagens, entre outros benefí-
cios: “Estou achando tudo ótimo!
Trabalhei muito tempo em trans-
portadora e é a primeira vez que
vejo uma empresa proporcionar
isso para as mulheres”, declarou a
Auxiliar de Coletas da Braspress

Colaboradoras na filial de Natal (RN)

Juliana Petri, Gerente de
Automação da Braspress,
também participou do evento
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Comemoração
na filial de Caxias
do Sul (RS)

Aguinaldo (Gerente Regional
do Rio), ao lado de Pepe
(Diretor-Comercial), discursan-
do no evento no Rio de Janeiro

As colaboradoras no
café da manhã

realizado no Rio
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Maria Auxiliadora dos Santos.

A Auxiliar de Atendimento,
Jaqueline Corali, também presti-
giou o evento e elogiou a
Braspress pela homenagem feita
às mulheres: “Foi uma iniciativa
muito bonita. Issomostra que eles
se importam e reconhecem a
nossa dedicação com a Orga-
nização. É por esse e outros moti-
vos que gosto de trabalhar para a
Braspress”, afirmou.

Barracas com cachorro-quen-
te, refrigerante, pipoca e estandes
para a realização de exames de
glicemia e aferição de pressão
arterial estavam à disposição do
público. As quadras de vôlei e de
futebol também ficaram abertas
para todos os convidados que
quisessem praticar algum tipo de
atividade física.

A comemoração foi finalizada
com uma peça de teatro produzi-
da pela Companhia Teatral Cores
& Cenas. O espetáculo, intitulado
Uma Grande Mulher, escrito por
Mário Pecani, retratou o dia a dia
da mulher em diversos tipos de
profissões e mostrou, de uma
forma divertida e inovadora, a
ascensão das mulheres no merca-
do de trabalho.

Colaboradoras da
filial de Feira de

Santana (BA)

Colaboradoras
da filial de

Blumenau (SC)

Foi uma iniciativa muito bonita. Isso
mostra que eles se importam e reconhecem
a nossa dedicação com a Organização. É
por esse e outros motivos que gosto de
trabalhar para a Braspress”, afirmou.

Jaqueline Corali

“
”

Le
an
dr
o
Fe
rr
az



FILIAL DE NOVA FRIBURGO (RJ)
� 1) Dimensões da filial:

a) Área total: 1.200 m²
b) Área construída: 1.200 m²
c) Área do terminal: 600 m²

d) Número de docas: 6

� 2) Abrangência da filial: 150 km²
a) Número de cidades atendidas: 14 municípios

� 3) Número de colaboradores: 31
� 4) Quantidade de frota: 9 veículos

� 5) Início das atividades: 05/01/2004
� 6) Ranking de faturamento: 25º lugar

� 7) População da cidade: 170.000 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 1.165

FILIAL DE PALMAS (TO)
� 1) Dimensões da filial:

a) Área total: 4.200 m²
b) Área construída: 2.000 m²

c) Área do terminal: 1.500 m²
d) Número de docas: 6

� 2) Abrangência da filial: 500 km²
a) Número de cidades atendidas: 139 municípios

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

� 5) Início das atividades: 2002
� 6) Ranking de faturamento: 75º lugar

� 7) População da cidade: 220.000 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 1.095

Perfil

FILIAL DE MOSSORÓ (RN)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 655,43 m²
b) Área construída: 617,05 m²
c) Área do terminal: 500,75 m²
d) Número de docas: 6

� 2) Abrangência da filial: 115 km²
a) Número de cidades atendidas: 70

� 3) Número de colaboradores: 13
� 4) Quantidade de frota: 7 veículos
� 5) Início das atividades: junho de 2010
� 6) Ranking de faturamento: 90º lugar
� 7) População da cidade: 263.344 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 267

FILIAL DE NATAL (RN)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 3.500 m²
b) Área construída: 1.320 m²
c) Área do terminal: 1.200 m²
d) Número de docas: 10

� 2) Abrangência da filial: 310 km²
a) Número de cidades atendidas: 120

� 3) Número de colaboradores: 20
� 4) Quantidade de frota: 9 veículos
� 5) Início das atividades: 15/09/2002
� 6) Ranking de faturamento: 22º lugar
� 7) População da cidade: 810.780 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 1.040
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one-to-one (“um a um”, explicações
personalizadas) para importantes
players no mercado financeiro
mundial, como, por exemplo, Alex
Manzo, do Citigroup; FelipeTeixeira,
do JP Morgan; Paulo Passoni, da
Third Point; Jason Karan, da Capital
Research Global Investors (maior
fundo de investimentos do mundo,
com carteira na casa dos US$ 3 tri-
lhões); entre outros.

Alguns dos pontos abordados
emNova Iorque foram a queda dos
juros e o controle da inflação brasi-
leira, a tendência de alta para o PIB
(Produto Interno Bruto), a queda
do desemprego e o aumento da
renda da população, que contribuí-
ram para alavancar o mercado
logístico brasileiro, resultando em
uma visão positiva para esse setor.

Outro assunto tratado que des-
pertou um interesse enorme entre
o público presente foi a entusiasta
e motivadora apresentação da
empresa Braspress, feita por
Tayguara Helou.

Segundo ele, muitas perguntas
foram levantadas pelos espectado-
res, que demonstraram um interes-
se enorme em conhecerem mais
detalhes sobre a empresa. “Algu-
mas das questões levantadas em
relação à Braspress foram: tem
interesse em abrir o capital? A
Braspress já pensou em Private
Equity (tipo de atividade financeira
realizada por instituições que
investem basicamente em empre-
sas que ainda não figuram na bolsa
de valores)? Como funciona a ope-
ração da empresa? Seus terminais
são prédios próprios? Quem são os
principais clientes da nova unida-
de de negócios da empresa, a
Braspress Logística? Quantos hubs
a Organização possui e qual é a
importância deles em suas opera-
ções? Qual é o tamanho do merca-
do da Braspress? Como é realizado
o Gerenciamento de Riscos? Quan-
to é investido anualmente em
R&D? E que investimentos são fei-
tos constantemente ou pontual-
mente na empresa?”, citou ele.

De acordo com Tayguara He-
lou, a conclusão dessa jornada no
mundo dos investimentos globais
é a de que o Brasil é um país com
um futuro promissor para o mer-
cado logístico, e as expectativas
são ainda mais animadoras. “A
Braspress é uma empresa 100%
nacional – construída por grandes
empreendedores, os senhores
Urubatan Helou e Milton Petri –,
conhecida muito além de suas
fronteiras nacionais, admirada e
respeitada dentro e fora do nosso
país, com um potencial infinito no
mundo financeiro”, encerrou.

Palestra em Nova Iorque

T
ayguara Helou, Con-
troller do Grupo H&P
Empreendimentos, hol-
ding da Braspress, foi
convidado pelo banco

de investimentos BTG Pactual para
realizar palestras sobre o modelo
institucional da Braspress e do setor
de transporte rodoviário de cargas
brasileiro em Nova Iorque (Estados
Unidos), no evento “Brazil Private
Companies Conference”, entre os
dias 5 e 6 de junho passado.

O banco BTG Pactual é um
banco de investimentos com atua-
ção dominante no Brasil nas áreas
de Asset Management (Gerencia-
mento de Ativos) e Wealth Mana-
gement (Gestão de Patrimônios).
Além de ter proferido as palestras,
Tayguara Helou deu explanações,

Tayguara Helou realizou
as palestras entre 5 e 6

de junho passado

Tayguara Helou é convidado pelo Banco BTG
Pactual para realizar palestras nos Estados Unidos

Rubens Barrichello tem tu-
do a ver com a história da
Organização. “Rubinho, assim
como a Braspress, construiu
sua história à base demuito
trabalho, luta e perseveran-
ça”, afirmou ele.

Atualmente, além desse
importante representante
brasileiro do automobilis-
mo mundial, a Braspress
apoia o jovem motociclista
Rafael Micheletti. E, ante-
riormente, apoiou o jovem
sorocabano Fábio Fogaça,
campeão da Stock Car Ju-
nior de 2009.
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A
Braspress, líder na-
cional no mercado
de encomendas
em todo o Brasil,
seguindo sua tra-

dição de incentivar a cultura e o
esporte, não poderia deixar em
brancas nuvens o talentoso piloto
Rubens Barrichello na etapa São
Paulo Fórmula Indy 300.

Assim sendo, seguindo essa
tradição, a companhia apoiará Ru-
bens Barrichello durante toda a
temporada da Indy 2012.

SegundoUrubatanHelou, Dire-
tor-Presidente da Braspress, essa
nova etapa na vida profissional de

Rubinho em visita a Organização, em 4 de maio passado, ao lado de Urubatan Helou

BRASPRESS apoia Rubens
Barrichello na Fórmula Indy

C
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mica, avaliando as necessidades
que o mercado exige para prestar-
mos um atendimento diferencia-
do”, afirmou Carla, mencionando
que ainda há muito trabalho pela
frente e mercado para crescer.

Segundo a regional, com mui-
to profissionalismo, responsabili-
dade, dedicação, disciplina, com-
prometimento, determinação e,
sobretudo, respeito e amor à ativi-
dade exercida, ela procura ter uma
atuação ativa, presente em todos
os setores, interando-se das situa-
ções, problemas e dificuldades
vivenciadas no dia a dia.

“Ouvindo opiniões, sugestões
e interagindo com todos, procuro
trocar informações, conhecimen-
tos, procedimentos, transmitindo
os valores da Organização, agindo
com ética e respeito ao cliente
interno e externo. Mas, ao mesmo
tempo, exigindo disciplina, visão,
habilidade e que as normas e pro-
cedimentos organizacionais sejam
cumpridos junto a todos os cola-
boradores, a fim de conquistar-
mos a eficácia necessária para o
crescimento da nossa regional”,
acrescentou Carla.

COLABORADORES E
INFRAESTRUTURA

DAS FILIAIS

A regional do Triângulo Mi-
neiro conta com o apoio de 88
colaboradores nas áreas adminis-
trativa, comercial e operacional.

A filial de Uberaba possui uma
área total de 2.619,77 m2, com-
preendendo uma área construída
de 748,68 m2 e 9 docas. É compos-
ta por um quadro de 23 colabora-
dores, sendo: 4 administrativos, 4
no setor Comercial, 1 Gestor e 14
na área Operacional, que vêm
desenvolvendo um trabalho in-
tenso, forte, dedicado e apresen-
tando um crescimento de 41,48%,
com ótimas perspectivas para os
próximos meses.

A filial de Patos de Minas pos-
sui uma área de 1.350 m2, sendo
que, de área construída, são 720
m2, com 5 docas, além de rampa
de acesso a portadores de necessi-

A Gerente Regional do Triângulo Mineiro
comanda uma equipe de 88 colaboradores

Braspress na posição de destaque
no transporte fracionado nessa
região, a qual faz-se merecedora.

“Diante de toda a nossa infra-
estrutura, malha operacional, in-
vestimentos constantes e, princi-
palmente, com o respeito ao clien-
te, mantendo a regularidade nas
operações, estamos hoje entre as
‘Maiores e Melhores empresas do
Transporte’. E, face à grande con-
corrência local, enfatizo sempre,
para a equipe, a necessidade de
uma atuação comercial forte, dinâ-
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F
oi com muita satisfação e
motivação que assumi a
regional do Triângulo
Mineiro em fevereiro de
2011, inicialmente com-

posta pela filial de Uberlândia, a
qual é deminha gestão, e a filial de
Uberaba. Logo depois, em agosto
de 2011, integrou-se à filial de
Patos de Minas. Em todas, conto
com o apoio dos respectivos
gerentes e de todos os colabora-
dores envolvidos para o cresci-
mento e sucesso da regional.

garra, determinação e objetivo de
aumentarmos as receitas e, em
breve, dominaremos 100% do
mercado fracionado, face aos dife-
renciais, qualidade e respeito que
a Braspress proporciona a seus
clientes”.

Assim a regional do Triângulo
Mineiro, Carla Mendonça, con-
fiante no crescimento e trabalho
avaliou o desempenho da regio-
nal, formada por uma equipe de
profissionais comprometidos, que
têm como objetivo deixar a

Tenho boas perspectivas de
crescimento para a regional, visto
que a cidade encontra-se em cres-
cimento constante e acelerado,
com a abertura de novo shopping,
neste semestre, em Uberlândia, e
outro já anunciado para 2013,
assim como tenho convicção de
que temos muitos frutos a colher.
Temos desenvolvido um trabalho
com comprometimento e foco
para não perdemos as opor-
tunidades de gerar negócios. Con-
tinuamos com a mesma vontade,

“F
Filial de

Uberlândia

Triângulo Mineiro mostra
perspectivas de crescimento
Triângulo Mineiro mostra
perspectivas de crescimento
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dades especiais. É composta por
um quadro de 11 colaboradores,
sendo: 3 administrativos, 4 no
setor Comercial, 1 Gestor e 3 no
setor Operacional. A filial está rea-
lizando um trabalho pioneiro na
região e está apresentando um
crescimento com grandes pers-
pectivas de aumento em seus

embarques, visto que dispõe de
uma boa gama de confecções em
negociação.

A filial de Uberlândia possui
uma área de 8.000 m2, dividida em
4.813,86 m2 de área construída e
com 24 docas. É composta por um
quadro de 54 colaboradores, sen-
do: 4 administrativos, 9 no setor

Temos desenvolvido um trabalho
com comprometimento e foco

para não perdemos as
oportunidades de gerar negócios.

Continuamos com a mesma vontade,
garra, determinação e objetivo de

aumentarmos as receitas e,
em breve, dominaremos 100%
do mercado fracionado, face aos

diferenciais, qualidade e respeito
que a Braspress proporciona

a seus clientes.
Carla Mendonça

“

”

Fachada da filial de Uberaba

Fachada da filial de Patos de Minas
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ção de minha vida. Sou uma pes-
soa privilegiada e realizada. Busco
manter o equilíbrio entre a emo-
ção e a razão, fatores fundamentais
para atingir o sucesso”, destacou.

Para Carla, tudo é possível.
Nada é fácil de ser alcançado, mas,
quando se tem objetivo, dedica-
ção, respeito ao próximo, compro-
metimento, o que parecia impos-
sível torna-se possível.

“Agradeço, mais uma vez, a
toda Diretoria da Braspress pelo
respeito, profissionalismo, oportu-
nidade e pela confiança ao no-
mear-me para o cargo que repre-
sento na empresa, concedendo-

me o trabalho nesta tão querida,
respeitosa e grandiosa Organi-
zação. Podem ter a convicção de
que manterei a lealdade, a serieda-
de, o comprometimento e a dedi-
cação, não medindo esforços para
fazer o melhor que puder.

Agradeço, ainda, a cada cola-
borador e cliente, os quais são fun-
damentais, cada um com sua
importância ímpar, estando certos
de que são peças indispensáveis
para o sucesso da regional, que,
sem o apoio de todos, jamais
poderia administrar sozinha esta
tão querida e próspera regional do
Triângulo Mineiro”, encerrou ela.

FILIAIS DO TRIÂNGULO MINEIROFILIAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO

FILIAL PATOS DE MINAS:
11 colaboradores

FILIAL UBERABA:
23 colaboradores

TOTAL DE
COLABORADORES: 88

FILIAL UBERLÂNDIA:
54 colaboradores

Luiz Alberto Abreu, gerente da filial de Uberaba

Comercial, 11 motoristas e 30 na
área Operacional.

Uberlândia possui um merca-
do promissor, com crescimento e
desenvolvimento constantes. A
população desse município é esti-
mada em 611.904 habitantes,
sendo que Uberlândia é a segun-
da maior cidade do interior do
país e a primeira do interior de
Minas Gerais. Possui uma localiza-
ção geográfica privilegiada, ligada
aos maiores centros econômicos
do Brasil, e é considerada a capital
da Logística.

“Estamos trabalhando forte,
aproveitando todas as oportuni-
dades de mercado. Estamos em
fase de reestruturação na filial,
buscando a qualidade que o mer-
cado e a empresa exigem, a fim de
atingirmos a excelência no atendi-
mento, a qual nosso cliente mere-
ce”, destacou a regional Carla.

CARREIRA
NA BRASPRESS

De acordo com a regional
Carla, sua paixão pelo segmento
de transportes começou cedo, em
1992, quando ela passou a traba-

lhar no Rodoviário Caçula como
recepcionista, coincidentemente
no mesmo prédio onde hoje é a
Braspress. “Foi uma verdadeira es-
cola para mim, quando pude
conhecer um pouco de todos os
departamentos administrativos e
do comercial. Pude aprender
muito e adquiri experiência, reali-
zando uma jornada de sucesso,
fruto do trabalho iniciado como
recepcionista. Mas, depois, rece-
bendo várias promoções, como
operadora de telex, assistente
comercial, auxiliar de cobrança,
encarregada de cobrança, caixa e,
por fim, encarregada de escritório,
quando a empresa encerrou as ati-
vidades, após ser vendida para
outra transportadora.

Na ocasião, os senhores Uruba-
tan e o Pepe visitaram a empresa,
que estava encerrando suas ativi-
dades. Quando fui apresentada a
eles e indicada para ser assistente
comercial, na ocasião, o Sr. Uruba-
tan sugeriu que fosse vendedora.

Confesso que tive receio, pois
era algo novo para mim; até
então dominava bem o adminis-
trativo. Mas, com ousadia e muita
determinação, aproveitei a opor-
tunidade, arrisquei e, graças a
Deus, com muita dedicação, tra-
balho árduo e vontade desempe-
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nhei a atividade como vendedora
da Braspress de outubro de 1999
a janeiro de 2007, quando tive o
prazer de trabalhar ao lado de
grandes profissionais, como o
saudoso César Simões.

Emmaio de 2009 recebi o con-
vite para assumir a Gerência da
filial de Uberlândia. Confesso que
fiquei surpresa, feliz e, ao mesmo
tempo, receosa, mas o coração
bateumais forte e, como havia ter-
minado a faculdade, decidi aceitar
o desafio, aprimorando meus co-
nhecimentos, certa da responsabi-
lidade e de toda a disponibilidade
que o cargo exige.

Logo mais, em fevereiro de
2011, recebi o convite para assu-
mir a regional do Triângulo Minei-
ro, quando fiquei feliz pela con-
fiança para tal responsabilidade,
dedicando-me ao máximo e com
total comprometimento e lealda-
de junto à Organização, compon-
do, inicialmente, as filiais de
Uberlândia e Uberaba. E, depois,
em agosto de 2011, a filial de
Patos deMinas se agregou à regio-
nal, que recebi com todo o cari-
nho, motivação e certa do traba-
lho e dedicação pela frente. É um
trabalho intenso, mas que faço
com muito amor e prazer, dispon-
do do tempo necessário; e sou

muito feliz pelo trabalho
que executo”, contou ela.

Carla é casada há 12
anos com Luís Ricardo
(48 anos). “Uma pessoa
simples, honesta e ínte-
gra, que está ao meu
lado em todos os mo-
mentos, dando-me for-
ça, apoio necessário e
entendendo os momen-
tos de ausência ne-
cessária pela agenda de
trabalho”.

“Tenho lindos e sau-
dáveis filhos: Vitor (de 10
anos) e Caroline (de 5
anos) – minhas joias raras
e razão de minha vida.
Sou profissional, mãe,
esposa dedicada e vivo
intensamente cada posi-

Estamos trabalhando forte,
aproveitando todas as

oportunidades de mercado.
Estamos em fase de
reestruturação na filial,
buscando a qualidade

que o mercado e a empresa
exigem, a fim de atingirmos
a excelência no atendimento,
a qual nosso cliente merece.

Carla Mendonça

“

”

José Ricardo, gerente
da filial de Patos de Minas



BRASPRESS News - 77

mesma forma que quando de sua fundação. O negó-
cio se transformou, aprimorou-se e, com isso, surgi-
ram novas demandas, mais ou menos complexas,
todavia diferentes, exigindo uma abordagem diversa
de gestão e administração.

A própria administração evoluiu ao longo do
tempo. Conceitos e ferramentas de gestão também
evoluíram namedida emque evoluiu a complexidade
do gerenciamento.

Tudo isso fez com que aumentassem as exigên-
cias sobre os profissionais, que passaram a ter, em
todos os níveis da organização, responsabilidades
técnicas e gerenciais, concomitantes.

Entender o porquê de determinadas ações e dire-
trizes passou a não mais ser obrigação exclusiva dos
gestores. A hierarquia, neste sentido, deu lugar ao
comprometimento do grupo, em prol de um resulta-
do possível apenas a partir do desdobramento das
responsabilidades entre todos os envolvidos em um
determinado processo.

O ajudante operacional, colaborador da menor
filial da BRASPRESS, que não entenda o porquê de ade-
sivar a etiqueta de identificação em uma determinada
face do volume e não em outra poderá acarretar gran-
de prejuízo a toda operação se, por ventura, aquela
identificação não for lida dentro do processo de roteiri-
zação. E essa é uma ação que não está sob o domínio
de sua supervisão. Está restrita ao limite de sua respon-
sabilidade para com o processo operacional.

Todos, em uma empresa, ocupam posições de
destaque. O fato de fazer parte de uma organização
não é fruto do acaso. Não há posição que não tenha
importância dentro de um contexto corporativo. É o
conjunto do trabalho de todos que garantirá a con-
cretização dos objetivos comuns.

Por esse motivo, preparar-se para executar com
eficácia e eficiência suas tarefas passou a ser uma
condiçãomínima de empregabilidade, não importan-
do onde você trabalhe, nemmesmo o nível hierárqui-
co que ocupe. O fato é que a preparação, o desenvol-
vimento e a capacitação contínua serão sempre fato-
res de diferencial competitivo.

Ilude-se aquele que imagina ser responsabilidade
exclusiva da empresa oferecer o treinamento neces-
sário ao seu desenvolvimento profissional. As oportu-
nidades de crescimento devem ser claras para todos.
Porém, estar apto ou elegível a ele é responsabilidade
exclusiva de quem almeja algo mais.

Em algum momento a empresa se oferecerá para
compartilhar essa responsabilidade, estruturando
planos de treinamento, programas de desenvolvi-
mento emgrupo e individuais. Todavia, se não houver
uma participação ativa do colaborador, qualquer
esforço será em vão.

Ninguém sabe tanto a ponto de não ter mais o
que aprender. É sábio buscar o conhecimento.

O conceito de que o conhecimento deve ser res-
trito a poucos não tem mais espaço na administra-
ção moderna. Quanto mais capacitada for uma equi-
pe, maiores e melhores serão seus resultados. É
importante investir no conhecimento como fonte de
sucesso. E esse há de ser um percurso contínuo,
assim como o sucesso da organização BRASPRESS
há de ser perene.

*DR. GUSTAVO BRASIL É DIRETOR DE RECURSOS-HUMANOS

Umaempresa são as pessoas

que a compõem. São as pessoas

que tornamas empresas

organizações de sucesso. E,

para que uma empresa consiga o

sucesso, é fundamental que seja

competitiva nomercado.

Omercado é exigente e dita

regras que nos forçam

aumprocesso de aprendizado

constante, sendo sua assimilação

possível a partir de uma

mínima capacitação.

“
E
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E
m 2012 completamos 35 anos de existência.
Trinta e cinco anos vividos intensamente,
buscando a cada momento a melhoria con-
tínua, com a mesma sede de sucesso e per-
severança que vemmarcando a trajetória de

nossa Empresa ao longo do tempo.
Certamente, quando iniciaram a BRASPRESS, seus

fundadores, Urubatan Helou e Milton Petri não
tinham a exata medida do que seria a BRASPRESS de
hoje em dia. Tinham, sim, como característica mar-
cante dos empreendedores de sucesso a visão e
determinação de quem nunca se entrega enquanto
não vê seu objetivo alcançado e que, quando esse é
atingido, vira história, dando lugar a um novo desafio.

Porém, desde o início sabiam que o sucesso só
viria commuito trabalho e dedicação. Que os desafios
seriam incansáveis e que o processo de aprendizado
os fortaleceria para o futuro.

Esse é um processo de desenvolvimento natural,
vivenciado por uma corporação, e está intimamente
ligado ao processo de desenvolvimento profissional.

Uma empresa são as pessoas que a compõem.
São as pessoas que tornam as empresas organiza-
ções de sucesso. E, para que uma empresa consiga o
sucesso, é fundamental que seja competitiva no
mercado. O mercado é exigente e dita regras que
nos forçam a um processo de aprendizado constan-
te, sendo sua assimilação possível a partir de uma
mínima capacitação.

Essa dedução lógica nos remete a uma necessida-
de de desenvolvimento permanente, que os profis-
sionais dos diversos segmentos dividem com as orga-
nizações na medida em que entendem que esse pro-
cesso tem responsabilidade compartilhada.

Evoluindo as organizações, ampliando os negó-
cios, multiplicando o mercado, cresce, proporcional-
mente, o nível de exigência e demanda do próprio
negócio em relação àqueles que o administram.

É fantasioso imaginar que uma organização com
35 anos de existência demande, de seus gestores, da

DESENVOLVENDO COM
O DESENVOLVIMENTO

*DR. GUSTAVO BRASIL

“O sucesso só viria com muito trabalho’’,
destacou Dr. Gustavo Brasil, referindo-se aos
empreendedores Urubatan Helou e Milton Petri

Opinião



ntínuos!
IBGE, estando à frente de nove
capitais brasileiras: Aracaju, Boa
Vista, Cuiabá, Florianópolis, Maca-
pá, Palmas, Porto Velho, Rio Branco
e Vitória. No período de 2000 a
2010, seu índice de crescimento
populacional foi de 20,5%, en-
quanto que de 2010 para 2011, a
população cresceu 1,83%, posicio-
nando a cidade como aprimeira do
interior de Minas Gerais e a quarta
maior do interior do Brasil, em
população, segundo a estimativa
demográfica do IBGE para 2011.
Além disso, esse índice de cresci-
mento ficou na 9ª colocação no
ranking dos 50 maiores municípios
por taxa de crescimento geométri-
co anual no país, de acordo com o
Centro de Pesquisas Econômico-
Sociais da Universidade Federal de
Uberlândia (CEPES/UFU).

Essa evolução no número de
habitantes acompanhou o ritmo
do desenvolvimento de Uberlân-
dia nos últimos anos. Em 2002, o
Produto Interno Bruto (PIB) do
município era de R$ 6,4 bilhões,
enquanto que em 2009 chegou a
R$ 16,2 bilhões, de acordo com
números divulgados pelo IBGE em
dezembro de 2011. Esse é o maior
PIB do interior de Minas; o 16º
maior da região Sudeste e coloca a
cidade como a 26º maior econo-
mia do país – à frente de 14 capi-
tais. Comparando os números de
2002 e 2009, o crescimento do PIB
foi de 153,12%.

Todo esse crescimento chama
a atenção da iniciativa privada,
que tem intensificado sua presen-
ça na cidade. Entre 2008 e abril
deste ano, foi anunciada a chega-
da de 13 novos grandes grupos
empresariais, enquanto que ou-
tras 13 empresas já instaladas no
município decidiram incrementar
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e ampliar suas atuações. Ao todo,
foram anunciados investimentos
de R$ 5,2 bilhões nesses cinco
anos, segundo a Prefeitura Mu-
nicipal de Uberlândia.

Para se diferenciar na busca de
novos empreendedores e investi-
mentos, a prefeitura aponta, de
uma forma geral, os seguintes
aspectos da economia municipal:
localização estratégica; logística;
infraestrutura urbana; economia
diversificada; educação e conheci-
mento; infraestrutura consistente
(com destaque para as telecomu-
nicações); energia; saneamento
(água e esgoto tratados); capital
intelectual; qualidade de vida
(proporcionando crescimento
com sustentabilidade); e as parce-
rias com o Governo do Estado.
Quanto aos atrativos aos investi-
dores, os pontos apresentados e
detalhados nas reuniões foram:
facilidade na abertura de empre-
sas; áreas para empresas; acesso a
linhas de crédito oficiais do estado
de Minas Gerais; apoio à capacita-
ção profissional; oferta de educa-
ção e ampla oferta de comércio;
serviços; franquias; bancos; con-
cessionárias; tecnologia e merca-
do imobiliário.

Para garantir bons resultados
não basta atrair parceiros; é neces-
sário administrar bem os recursos
que entram nos cofres públicos e
oferecer condições ideais à popu-
lação. Em Uberlândia, a previsão
de receita, no orçamento, foi de R$
1,4 bilhão em 2012, enquanto que,
para o próximo ano, o valor esti-
mado é de R$ 1,7 bilhão, de acor-
do com a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, apresentada no mês de
maio passado. Atenta ao cresci-

mento das receitas, a Secretaria
Municipal de Finanças de Uber-
lândia anunciou que existe, tam-
bém, uma preocupação em inves-
tir cada vez mais nas pessoas,
gerando o desenvolvimento eco-
nômico e social. Por isso, a priori-
dade dos investimentos, em 2013,
será focada no desenvolvimento
social, com a destinação estimada
de R$ 835,4 milhões para a saúde,
a educação e a assistência social.

LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA

Situada em um território com
área de 4.115,09 km², em um
ponto estratégico do país e com
uma malha viária que interliga as
diversas regiões, Uberlândia se
favoreceu com esse aspecto e se
tornou um importante centro ata-
cadista nacional, sendo considera-
da, por muitos, como a capital da
logística brasileira.

Sede das cinco maiores em-
presas do setor atacadista nacional,
inclusive da maior empresa desse
segmento na América Latina, a
cidade atraiu dezenas de negócios
relacionados à logística e ao trans-
porte de cargas. Somente essas
cinco empresas atacadistas ocu-
pamuma área de armazenagemde
aproximadamente 235.000 m²,
com frota superior a 2.600 veículos
de carga, mais de 700 mil clientes
ativos e geração de 17 mil empre-
gos: entre funcionários e represen-
tantes comerciais.

Nas proximidades da região,
em um raio de menos de mil qui-
lômetros, existem cerca de 80
milhões de consumidores, que
representam 58% do Produto

Lago do
Parque do
Sabiá, um dos
cartões postais
da cidade
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Sérgio Henrique de Gouvêa

Investimentos e resultados co
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Uberlândia: terra fértil

O
Triângulo Mineiro,
no interior deMinas
Gerais, é conhecido
por ser uma região
de boas terras, que

produzem muito e que geram
riqueza para o agronegócio nacio-
nal. Não é por acaso que a princi-
pal cidade da região tem seu
nome formado pela palavra latina
uber, que significa “fértil”, somada
ao vocábulo alemão land, que é
“terra”. Assim, Uberlândia significa
“terra fértil”. Mas, no sentido mais
amplo da palavra, “Uberlândia”
extrapola sua vocação para a pro-
dução rural e se transforma em
destaque emquase todos os cená-
rios nacionais. Hoje, o segundo

maior município de Minas pode se
orgulhar de seguir uma tendência
de crescimento contínuo e de ser
referência nacional.

Para que uma terra dê os resul-
tados esperados, não basta que
ela seja fértil. Mais do que isso, é
fundamental que seja bem cuida-
da, que tenha um conjunto de
pessoas preparadas para saber
fazer o que é necessário e quais as
melhores ações a serem realiza-
das. Apenas assim será possível
colher bons resultados.

Nesse quesito Uberlândia está
muito bem servida, seja por meio
de seus administradores, como
também pelas pessoas que são da
cidade e que estão à frente de

grandes empresas espalhadas
no país, como acontece com a
Braspress, que tem o uberlanden-
se Urubatan Helou como seu fun-
dador e Diretor-Presidente. Nossa
empresa também tem uma filial
no município, bem como nas cida-
des vizinhas, Uberaba e Patos de
Minas, onde atuam Carla Gomes
M. Tavares (Gerente Regional do
Triângulo Mineiro e da filial de
Uberlândia), Luiz Alberto D. Abreu
(Gerente de Uberaba) e José
Ricardo Gonçalves (Gerente de
Patos de Minas).

Prestes a completar 124 anos,
em 31 de agosto, Uberlândia tem
uma população estimada em
611.904 habitantes, segundo o

Uberlândia rumo aos 124 anos, em pelo desenvolvimento. (Vista aérea da cidade)
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abate e processamento de perus,
frangos e suínos.

ECONOMIA
DIVERSIFICADA

Além da importância dos ata-
cadistas, dos centros de distribui-
ção, do entreposto da Zona Franca
de Manaus e do Porto Seco,
Uberlândia possui uma economia
diversificada, com a presença de
atividades econômicas em inúme-
ros setores. No Distrito Industrial,
empresas de todos os tamanhos,
incluindo as grandes multinacio-
nais, têm toda a infraestrutura
necessária para a instalação de
seus empreendimentos. São ofe-
recidos desde os serviços básicos,
como locais para sua instalação,
com garantia de abastecimento
de água e energia, até apoio tec-
nológico, com rede de fibra óptica
e conexões logísticas inteligentes.
São 9,6 milhões de m2, com mais
de 300 empresas nos setores ali-
mentício, de armazenamento, ata-
cadista-distribuidor, de bebidas,
embalagens, gases industriais,
pré-moldados, produtos quími-
cos, de irrigação, produtos metáli-
cos, processamento de grãos e de
couros, tabaco, têxtil e outros.

Também foi criado o Distrito
Industrial Químico e Energético
(DIQUE), que é uma área especial
para o setor energético, instalada
fora do grande centro, especifica-
mente direcionada para o supri-
mento energético. Nele está insta-
lado um terminal de poliduto que
transporta combustíveis líquidos
derivados do petróleo, e também
há um projeto de gasoduto em
implantação. Outro local destina-

do às empresas é o Polo Moveleiro
de Uberlândia, onde os investido-
res contam com incentivos da pre-
feitura. Dentre eles está a isenção
de tributos municipais até o pri-
meiro semestre de 2013.

Tradicional na região, o seg-
mento de agronegócios mantém
seu destaque. São aproximadamen-
te 280.000 hectares voltados à agri-
cultura, comdestaqueparao cultivo
demilho e soja. A capacidade anual
de processamento de grãos é supe-
rior a 2,2 milhões de toneladas. Por
ano, mais de 80 milhões de aves e
suínos são abatidos, enquanto que
no setor de laticínios são processa-
dos, diariamente, mais de dois
milhões de litros de leite.

A cidade também é a maior
exportadora de leite em pó do
Brasil. De acordo com levanta-
mentos do “Diagnóstico, Levan-
tamento e Mapeamento Rural”,
divulgado em maio deste ano e
produzido pela Secretaria Muni-
cipal de Agropecuária e Abaste-

cimento, em parceria com a
Polícia Militar, com o Sindicato
Rural de Uberlândia e a Emater-
MG, Uberlândia tem 3.087 pro-
priedades, que ocupam uma
área de 300.930,56 hectares na
zona rural. A quantidade de mini-
fúndios, pequenas, médias e gran-
des propriedades, somada, chega
a 95% da área rural de Uberlândia,
enquanto que o número de pro-
priedades, fruto de reforma agrá-
ria, corresponde a 5%.

A estrutura de telemarketing
da cidade favorece a entrada das
empresas de contact center, aten-
dendo a todo o país e ganhando
reconhecimento internacional.
Grandes grupos realizam investi-
mentos intensos, gerando mais de
9.000 empregos diretos e indire-
tos, com diversas soluções e aten-
dendo, até mesmo, empresas
estrangeiras. O setor de Tecno-
logias da Informação e Comuni-
cação – TICs – está bem estrutura-
do e oferece produtos inovadores.
A cidade conta, também, com TV
digital e ampla oferta de internet
em banda larga.

Nos últimos anos Uberlândia
tem se tornado um polo de educa-
ção, com a instalação de grandes
instituições de ensino superior,
atraindo alunos de todo o país.
Com isso foi criado, também, um
espaço destinado à pesquisa vol-

Porto Seco possibilita a redução de custos de importação para empresários

Viaduto Rondon Pacheco
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Interno Bruto (PIB) brasileiro.
Desse modo, existe uma facilidade
de acesso ao público – o que
representa um grande atrativo e
auxilia no escoamento de produ-
tos por meio de rápidas ligações
com cinco dos maiores centros
econômicos do país: São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Goiânia e Brasília. Esse posiciona-
mento colaborou para a instalação
de 33 centros de distribuição de
grandes empresas dos mais varia-
dos segmentos, como o químico,
de alimentos e bebidas, cosméti-
cos, limpeza, perfumaria e higiene,
entre outros.

Outra grande conquista da
cidade, por conta de sua posição
geográfica privilegiada, foi a instala-
ção de um Entreposto da Zona
Franca de Manaus em 2010. Assim,
remessas de produtos industrializa-
dos no Amazonas são recebidas no
município mineiro, depositados em
um armazém geral e, posterior-
mente, comercializados e distribuí-
dos no Brasil e no exterior. E os
investimentos nesse setor não
param! O último anúncio nesse
setor aconteceu em maio deste
ano, quando a empresa P. K. Center
fez umaapresentaçãode como será
o centro de distribuições, que terá
suas obras iniciadas para atender à
B2W Companhia Global do Varejo,
que controla o comércio eletrônico
da Americanas.com, Submarino,

Shoptime, Ingresso.com, B2W Via-
gens e Submarino Finance, além
das operações brasileiras da
Blockbuster. Serão investidos R$
150 milhões, com a geração de
2.300 empregos.

Com essa grande quantidade
de atacadistas e centros de distri-
buição, quem ganha, também, é o
setor de transportes. São mais de
1.100 empresas, que empregam
cerca de seismil funcionários. Além
disso, a frota de caminhões ultra-
passa os 10.500 veículos, com-
preendendo, também, 8.100 rebo-
ques e 4.100 semirreboques que
distribuem os produtos por todo o

país por meio de cinco rodovias
federais: a BR-050 (Brasília/Uber-
lândia/São Paulo); a BR-365 (Mon-
tes Claros-MG/Uberlândia/ São Si-
mão-GO); a BR-452 (Rio Verde-
GO/Uberlândia/Araxá-MG); a BR-
455 (Uberlândia/Campo Florido-
MG/Planura-MG); e a BR-497 (Uber-
lândia/Iturama-MG/Paranaíba-GO).
Além da malha rodoviária, o muni-
cípio também conta com uma
estrada de ferro administrada pela
Ferrovia Centro-Atlântica.

No Distrito Industrial de Uber-
lândia funciona o Porto Seco do
Cerrado, em uma área superior a
50mil m2, equipado com aparelha-
gem de última geração e todos os
serviços aduaneiros. Essa estrutura
compreende três armazéns, com
balança ferroviária e rodoviária e

toda uma infraestrutura para o
recebimento, estocagem e arma-
zenagem de produtos variados,
com movimentação e transbordo
de carga em terminal alfandegário.
No Porto Seco, os custos fiscais de
importação são recolhidos apenas
nomomento da retirada damerca-
doria, e os contêineres descarrega-
dos no terminal de Vila Velha, em
Vitória (ES), ou em Santos (SP)
podem ser transportados para
serem nacionalizados nesse ponto
– o que representa uma significati-
va redução de custos.

No transporte aéreo, o municí-
pio tem capacidade para atender
mais de 600 mil passageiros por
ano, no 3º maior aeroporto de
Minas Gerais, que perde apenas
para os dois de BeloHorizonte. Para
o acesso às principais capitais exis-
tem linhas regulares e sem escalas,
o que facilita a locomoção de exe-
cutivos de grandes empresas que
escolhem investir em Uberlândia.
Também existe uma empresa de
táxi-aéreo que atua no fretamento
e na manutenção de aeronaves.
Existe, ainda, um projeto em anda-
mento que prevê a ampliação da
pista e a implantação da área inter-
modal de cargas, o que agilizará o
recebimento e despacho de enco-
mendas no terminal de cargas.
Estudos de viabilidade técnico-
econômica estão sendo desenvol-
vidos pela Infraero com o objetivo
de implantar um novo terminal de
cargas e passageiros, com deman-
das internacionais.

Essa estrutura de transporte e
localização também favorece a
área agrícola. Tanto é que o
Ministério da Agricultura reconhe-
ceu a cidade como a segunda do
Brasil em capacidade de armazena-
mento e distribuição de grãos da
rede pública, em 2010. Nesse
mesmo ano, omunicípio garantiu a
primeira posição na produção
nacional de suínos, de acordo com
pesquisa da Produção da Pecuária
Municipal (PPM) do IBGE. Não é por
acaso que a região tem um dos
maiores complexos industriais de
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Setor de
transporte

cresce com a
presença dos
atacadistas e

centros de
distribuição.
(Av. Antônio

Thomas
Ferreira

Rezende, que
dá acesso
ao setor

industrial)
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tada à biotecnologia, transfor-
mando a cidade em um dos maio-
res centros de pesquisa do Brasil.
São empresas, incluindo multina-
cionais, que desenvolvem melho-
ramento genético de sementes e o
Arranjo Produtivo Local (APL) de
Biotecnologia do Triângulo Minei-
ro. Projetos nas áreas de meio
ambiente e saúde humana traba-
lham com a inovação e o desen-
volvimento de novos processos,
produtos e serviços.

Seguindo a tendência nacional,
o mercado imobiliário uberlanden-
se aproveita o crescimento da cons-
trução civil, que está em expansão.

São diversas opções de oferta para
a venda e locaçãode casas e aparta-
mentos residenciais, bem como de
áreas comerciais. Os condomínios
horizontais têm ganhado destaque
entre os lançamentos. O setor de
hotelaria, de olho no atendimento
ao público crescente de eventos de
negócios e da área empresarial que
atua nas empresas da cidade tam-
bém tem investido.

No início deste ano foi anuncia-
da a construção de um novo hotel,
com investimentos aproximados de
R$ 22 milhões e geração de 80
empregos diretos. Será um em-
preendimento com150 apartamen-
tos, 105 vagas para estacionamento
e cinco salas de convenção, localiza-
do próximo à Av. Rondon Pacheco,
queé aprincipal via da cidade. Além
deumnovohotel, a cidade também
ganhará uma torre corporativa

anexa ao Center Shopping, que está
em fase de conclusão. O inves-
timento foi de R$ 40 milhões, ocu-
pando uma área de 20 mil m2, com
117 metros de altura, 26 pavimen-
tos e um heliponto.

Com o destaque por ser o 2º
mercado consumidor de Minas
Gerais, a área comercial, voltada
ao público em geral, oferece uma
grande variedade para atender
todo tipo de consumidor, com a
presença das principais redes
varejistas, além de franquias na-
cionais e multinacionais. Neste
ano foi inaugurado o segundo
grande shopping center da cida-

de, enquanto que a insta-
lação de um terceiro já foi
anunciada. Na rede ban-
cária existem cerca de
100 pontos de atendi-
mento, entre agências e
caixas eletrônicos espa-
lhados por toda a cidade.

Para atender a todas
as empresas e também à
população, há um grande
potencial energético em
Uberlândia. Em um raio
de 400 km existem 20 usi-
nas, que destacam a
região como um dos

grandes centros de produção de
energia hidroelétrica do país.

Além da infraestrutura para
atender a diversos setores da eco-
nomia, a cidade também investe
em parcerias com o estado e a ini-
ciativa privada, voltadas à avaliação
e promoção do desenvolvimento.
Uma delas é o Fórum Permanente
Mineiro das Micro e Pequenas
Empresas (FOPEMIMPE), que é for-
mado por uma comissão perma-
nente com o objetivo de apresen-
tar propostas para a implantação
de políticas públicas de apoio e
fomento ao setor. Esse fórum ava-
lia, discute e articula ações visando
ao desenvolvimento de micro e
pequenas empresas, tendo sido
implantado em parceria com a
Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico de Minas
Gerais. Uberlândia foi pioneira ao

implantar esse primeiro fórum
local no estado, em 2010, benefi-
ciando mais de 30 mil micro e
pequenas empresas no município.

Outro programa de sucesso é o
Minas Fácil, que simplifica e agiliza a
abertura de empresas, tendo como
resultado a geração demais empre-
gos e renda. Esse serviço, além de
agilizar processos, cria, no muni-
cípio e no estado, um ambiente
mais propício aos negócios, tornan-
do possível a abertura de um novo
negócio em, no máximo, oito dias.
Pensando em agilizar processos,
Uberlândia também implantou a
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
(NFS), que substituiu as tradicionais
notas fiscais de serviços impressas
pelo documento fiscal digital. Até
maio, a cidade já contava com
17.775 empresas autorizadas a emi-
tir a NFS, totalizando 8.266.326
emissões desse documento.

GERAÇÃO DE EMPREGOS

A abertura de novas oportuni-
dades de emprego em Uberlândia
também segue a tendência do
crescimento da população e dos
investimentos, atingindo índices
acima da média estadual e nacio-
nal. No ano de 2011 o município
ocupou a primeira colocação na
abertura de vagas no interior de
Minas Gerais e foi o quinto do inte-
rior do Brasil, segundo oMinistério
do Trabalho e Emprego, por meio
de dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(CAGED). Em uma análise relativa à
última década, elaborada pelo
CEPES/UFU, os vínculos formais de
trabalho cresceram 80,8% na cida-
de, enquanto que no estado de
Minas Gerais foi registrado o índi-
ce de 65,76%; e, no Brasil, esse
índice foi de 68,02%. Em 2000, os
vínculos formais eram 101.374,
enquanto que em 2010 esse
número saltou para 183.371.

Essa evolução foi percebida
em diversos setores da economia,
com destaque para a área de servi-
ços. Pois, enquanto que em 2010

Um dos viadutos,
entregue neste
ano, para acom-
panhar o ritmo
de crescimento
da cidade.
(Viaduto na
avenida João
Naves de Ávila,
sobre a av.
Rondon Pacheco)
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salmente, até 10.727 idosos, que
usufruem de atividades físicas, de
entretenimento, lazer, socialização
e apoio psicossocial. Foi criado,
também, o “BemSocial Condo-
mínio do Idoso”, com 24 chalés que
abrigam, gratuitamente, 48 idosos
de baixa renda. Ainda existe o
“BemSocial Casa da Família”, criado
para fortalecer os vínculos familia-
res e comunitários, por meio de
suas seis unidades, que facilitam o
acesso aos benefícios sociais e
assistenciais. Também são ofereci-
das ações educativas e de preven-
ção nesse projeto.

Na área da educação, aproxi-
madamente 60 mil crianças têm
acesso desde a Pré-escola até o
Ensino Fundamental, na rede
municipal. Na rede estadual,
outros 60 mil alunos também são
atendidos. Há, ainda, a Escola de
Educação Básica da Universidade
Federal de Uberlândia (ESEBA-
UFU) e também a Escola Técnica
de Saúde e a Escola Agrotécnica
Federal (ambas da UFU). Também
existem dezenas de instituições
de ensino privado.

No ensino superior há as vagas
gratuitas da Universidade Federal
de Uberlândia, além de mais
outras 20 instituições privadas de
ensino, que atendem quase 40 mil
alunos com cursos de graduação,
de especialização, mestrado e
doutorado. Por meio de uma par-
ceria entre a Associação Comercial
e Industrial de Uberlândia (Aciub),
instituições de ensino e prefeitura
foi criado o Fórum de Compe-
titividade Empresarial de Uber-
lândia, com o objetivo de promo-
ver a interação entre o setor aca-
dêmico e o mercado de trabalho.
Também foi implantado o Pro-
grama de Incentivo à Inovação –
PII –, em parceria com a Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior de Minas Gerais, o
SEBRAE, instituições de ensino e
pesquisa e a prefeitura. Essa inicia-
tiva pretende transformar projetos
de pesquisa em inovações tecno-
lógicas, com aplicações práticas

para a sociedade e o mercado.
Tendo o privilégio de estar

localizada em pleno cerrado,
Uberlândia tem, em seu entorno,
grandes lagos e cachoeiras envol-
vidos por uma natureza exuberan-
te. São diversas espécies típicas de
fauna e flora, além de parques
ecológicos que abrigam espécies
de animais e plantas exóticas. Às
margens do rio Uberabinha, que é
o principal manancial de água do
município e que corta sua área
urbana, estão sendo construídos
parques lineares, com a revitaliza-
ção de matas ciliares.

Nos fins de semana, um dos
pontos mais frequentados pelos
moradores é o complexo Parque
do Sabiá, que ocupa uma área de
1.850.000m² e que possui bosque,
oito lagos, praia artificial, zoológi-
co, tanques de piscicultura, pista
de cooper, piscinas de água cor-
rente, vários campos de futebol,
cinco quadras poliesportivas,
campo de futebol society e um
completo parque infantil, com
mais de 100 brinquedos. O com-
plexo possui, ainda, um estádio de
futebol e uma arena multiuso, que
recebem eventos nacionais e
internacionais. O estádio “João
Havelange”, conhecido como Par-

que do Sabiá, é o 4°maior do Brasil
em capacidade de público.

Com um estádio dessa impor-
tância, somada à sua infraestrutu-
ra para receber os visitantes,
Uberlândia foi pré-selecionada,
pela FIFA, como possível sede de
um dos Centros de Treinamento
de Seleções para a Copa do
Mundo de 2014. A Câmara Mu-
nicipal criou uma comissão espe-
cial de representação para discutir
os assuntos relativos à Copa de
2014, bem como para trabalhar a
consolidação de sua posição co-
mo sede de treinamento, como
informa o relator da comissão, o
vereador Hélio Ferraz, o Baiano.
“Sabemos que nossa cidade tem
todas as condições de atender às
necessidades da FIFA, assim como
temos a certeza de contar com a
parceria da iniciativa privada para
fazer outros investimentos que se
fizerem necessários. Sabemos do
valor do esporte como referência
para nossas crianças e acredita-
mos que, ao ser uma sede de trei-
namentos, incentivaremos a sua
prática; além, é claro, de conse-
guirmos firmar ainda mais a posi-
ção de destaque de Uberlândia no
cenário nacional. Os visitantes que
por aqui passarem irão conferir de

Crianças aprendem
música em um dos

projetos sociais
implantados na cidade.

Fo
to
s:
D
an

ie
lN

un
es

Uberlândia: terra fértil

verificou-se que emMinas Gerais e
no Brasil a participação desse
setor na geração de empregos
caiu; em Uberlândia, aumentou de
36,50% para 40,89%, em 2010.
Quanto aos demais setores, o
industrial saltou de 14.780 empre-
gados, em 2000, para 27.197, em
2010. Na construção civil, foi cons-
tatado um aumento na participa-
ção relativa ao emprego, inclusive
com carência de mão de obra. No
comércio, o número de emprega-
dos também cresceu e a participa-
ção do setor correspondeu a
24,29% dos vínculos formais.

De acordo com o Secretário de
Desenvolvimento Econômico e
Turismo de Uberlândia, Paulo
Sérgio Ferreira, a prefeitura tem
atuado de forma significativa,
visando à geração de emprego e
renda e preparando mão de obra
para atender à demanda. “Este tra-
balho pode ser comprovado com
as conquistas e ampliação de
investimentos em diversos seg-
mentos, oferta de cursos profissio-
nalizantes à população, parcerias
para inserção no mercado de tra-
balho e agilidade nos processos
para abertura de empresas. O
resultado se comprova nas posi-
ções de destaque obtidas nos últi-
mos anos, como a primeira cidade

do interior de Minas Gerais e
segunda do Brasil em 2010”, afir-
mou o secretário.

De nada adianta uma cidade
crescer e se desenvolver sem que
volte suas atenções para a área
social, com programas e ações
para atender seus moradores e
oferecer qualidade de vida. De
acordo com a Prefeitura Muni-
cipal, Uberlândia oferece 100% de
água potável e esgoto tratado
para toda a cidade. E, com isso,
conquistou o segundo lugar no
ranking de saneamento, elabora-
do pelo Instituto Trata Brasil, entre
as 79 maiores cidades do país.

Na área da saúde foi construí-
da uma rede ambulatorial estrutu-
rada, que conta com mais de 70
unidades distribuídas nos vários
bairros da cidade e na zona rural. A
cidade foi dividida em áreas de
abrangência, regionalizando o
atendimento em cinco setores
sanitários (Centro, Leste, Norte,
Oeste e Sul). São 42 equipes de
Unidades Básicas de Saúde da
Família (UBSF); oito de Unidades
Básicas de Saúde convencionais
(UBS); e outras oito de Unidades
de Atendimento Integrado (UAI).

A rede hospitalar conta com o
Hospital e Maternidade Municipal
“Dr. Odelmo Leão Carneiro”, inau-

gurado em 2010, com o Hospital
de Clínicas da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU) e com
diversas instituições da rede priva-
da. Os médicos dispõem de recur-
sos modernos, inclusive de tele-
medicina. O Hospital Municipal é
considerado o melhor hospital
público de Minas Gerais e o pri-
meiro ecologicamente correto do
Brasil. Sua construção recebeu
investimentos de R$ 75 milhões,
em uma parceria da prefeitura
com o Governo Estadual.

Para facilitar a locomoção das
pessoas, o transporte urbano con-
ta com uma frota totalmente for-
mada por ônibus novos e com ele-
vadores para portadores de defi-
ciências. Também foi implantado o
Sistema Integrado de Transporte
(SIT), que permite o deslocamento,
em diversos pontos da cidade,
com o pagamento de uma única
tarifa. Os veículos sãomonitorados
on-line por GPS, o que pode ser
verificado pelo cidadão por meio
da internet. Em 2009, a Associação
Brasileira de Municípios (ABM) re-
conheceu Uberlândia como deten-
tora do“Melhor Transporte Público
do Brasil”. A Comissão de Viação e
Transportes da Câmara dos Depu-
tados também apontou que a
cidade, juntamente com Bogotá
(na Colômbia) e Curitiba (PR), pos-
sui um dos três melhores sistemas
de transporte público da América
do Sul.

A promoção do desenvolvi-
mento social se dá pormeio de um
programa denominado “BemSo-
cial”, que atende mais de 70 mil
pessoas por mês, com a integração
de todos os projetos e ações so-
ciais do município. As crianças e
adolescentes, com idades de 6 a 15
anos e 11 meses, contam com oito
unidades dos Núcleos de Apoio
Integral à Criança e ao Adolescente
(NAICAs), onde são oferecidas
atividades socioeducativas, recrea-
tivas, esportivas e artísticas, com
alimentação de qualidade. No Cen-
tro Educacional de Assistência In-
tegrada (Ceai) são atendidos, men-

Parque do Sabiá:
área de lazer, com
estádio e ginásio

poliesportivo
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perto tudo o que podemos ofere-
cer e o que vem sendo construído
na cidade nos últimos anos”, afir-
ma Baiano.

Em toda a cidade existem
outros 22 núcleos de esporte, que
oferecem espaços para a prática
de diversas modalidades. A forma-
ção de atletas de base se dá por
projetos como o “Craques do
Futuro”e o “Viva Vôlei”, benefician-
do mais de 8.700 jovens e adoles-
centes. No atletismo, o destaque é
a Vila Olímpica do SESI Gravatás,
que prepara atletas de várias
regiões do Brasil e até do exterior
no Centro Nacional de Trei-
namento de Atletismo.

A cidade conta, ainda, com
infraestrutura e opções para toda
a família, em seus 15 clubes, sendo
que um deles está entre os melho-

res do Brasil, o Praia Clube.
Outro destaque esportivo
está na estrutura projetada
para o esporte paraolímpi-
co, que já sediou eventos
internacionais e que

eleva o nome

da cidade no cenário nacional e
internacional.

TRADIÇÕES CULTURAIS
EM UBERLÂNDIA

Uma cidade não é feita apenas
de progresso ou de desenvolvi-
mento cultural e social, mas tam-
bém por meio de suas raízes e tra-
dições. Em Uberlândia essas rela-
ções do tradicional com o moder-
no estão mais ligadas ao congado,
à folia de reis e às festas juninas.
Também há espaço para a tradi-
cional culinária do cerrado, a fia-
ção e tecelagem e a medicina
popular. No campo das danças, a
cidade promove um conhecido
festival de dança, conhecido até
mesmo internacionalmente por
conta da dança de rua; além do
Carnaval, com seu desfile das
escolas de samba.

Dentre todas essas manifesta-
ções culturais, talvez o congado
seja a mais forte, resistindo às novi-
dades e se mantendo firme e com
seus adeptos, que o vivem intensa-
mente. Omovimento ganhou força
na cidade em 1874. Na época, os
negros da região do rio das Velhas
e Olhos D’água começaram a se
reunir e a sair“batendo caixa”como
forma de venerar Nossa Senhora
do Rosário, padroeira dos negros, e
a pedirem pela libertação dos
escravos. Anos depois eles começa-
ramaorganizar a festa do congado,
que acontecia no centro da cidade.
Os negros chegavam em carros de
boi e se agrupavam debaixo de
uma grande árvore, para depois

seguirempor uma trilha até a cape-
la de Nossa Senhora do Rosário.
Esse foi o início de uma manifesta-
ção cultural que segue bemorgani-
zada até os dias de hoje, comdiver-
sos grupos que se reúnememativi-
dades durante todo o ano e que
realizam a grande festa no segun-
do domingo de novembro, com a
confraternização dos ternos, desfi-
le, missa, procissão e coroação de
Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito.

As festas juninas, tradicionais
emMinas, também têm seu espaço
garantido. No mês de junho não
faltam bandeirolas coloridas, fo-
gueiras e muitas comidas típicas
derivadas, principalmente, do mi-
lho, amendoim emandioca. É difícil
alguém que resista à canjicada, à
pamonha, aobolode fubá, aopéde
moleque, ao mané-pelado, à pipo-
ca e a outros pratos deliciosos. É
claro que, em uma época de tem-
peraturas em queda, tudo vai
acompanhado do quentão, uma
bebida típica feita com cachaça ou
vinho, gengibre e açúcar a gosto. As
festas juninas acontecem em forma
de louvor a SantoAntônio, São João
Batista e São Pedro; e mobilizam
escolas, empresas, praças, igrejas e
a zona rural na realização de deze-
nas de festas com muita quadrilha
ao som da sanfona.

Uma das mais antigas tradições
de artesanato da cidade é mantida
nos dias atuais e gera renda por
meio de atividades no Centro de
Fiação e Tecelagem de Uberlândia,
que mantém um ofício transmitido
de geração para geração. Trata-se

de aproveitar o
talento de trans-
formar coisas do
cotidiano em ver-
dadeiras obras de
arte. Centenas de
pessoas têm, ali, a
oportunidade de
obter o aprendiza-
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O Congado faz
parte da cultura

da cidade



BRASPRESS News - 89

quemais conectoumicro e peque-
nas empresas, segundo o Google
Brasil e o SEBRAE. Esses incentivos
também garantiram uma premia-
ção ao prefeito Odelmo Leão, reco-
nhecido com o “Prêmio SEBRAE
Prefeito Empreendedor Juscelino
Kubitschek”, na categoria “Prêmio
Destaque Temático – Médios e
Grandes Municípios”. A conquista
foi por conta da importância de
projetos implantados pelo admi-
nistrador municipal, favorecendo
o crescimento econômico e
social da cidade, com o forta-
lecimento dos micro e pequenos
empreendimentos, estimulando
o empreendedorismo.

A cidade também foi referên-
cia, no mês de maio, durante a XV
Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, promovida pela Con-
federação Nacional dosMunicípios
(CNM), que lançou um livro sobre
as melhores práticas da adminis-
tração pública relacionadas à des-
burocratização no atendimento às
micro e pequenas empresas.
Dentre os melhores projetos des-
tacados no livro, estão três de
Uberlândia: o Fórum Permanente
das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (FOPEMIMPE), o
Minas Fácil (em parceria com o
Governo de Minas) e a Nota Fiscal

de Serviços Eletrônica (da Udi-
gital). No lançamento, uma equipe
da prefeitura foi convidada para
apresentar ações e resultados no
desenvolvimento das micro e
pequenas empresas.

Além dos reconhecimentos
divulgados neste ano, em 2011 o
município garantiu o primeiro
lugar, em Minas Gerais; e o segun-
do, no Brasil, em saneamento bási-
co, de acordo com o Instituto Trata
Brasil – cidades com mais de 300
mil habitantes. Na área de acessibi-
lidade, recebeu o “Prêmio Interna-
cional de Dubai para Melhores
Práticas”, concedido pela ONG
Habitat em maio de 2011. Na edu-
cação recebeu, nos últimos anos, o
“Selo de Qualidade em Educação
Infantil”para as escolasmunicipais,
concedido pelo Instituto Avisa Lá,
de São Paulo.

Em 2010, Uberlândia foi a
única cidade das Américas e uma
das cinco cidades emergentes do
mundo escolhida pelo seu desen-
volvimento integrado para o even-
to “Better City, Better Life”, que foi
uma mostra fotográfica organiza-
da pela ONG Habitat. No quesito
transporte, em 2009 foi reco-
nhecida como tendo o “Melhor
Transporte Público do Brasil”,
segundo a Associação Brasileira de

Municípios. A cidade também foi
considerada como excelência em
aleitamentomaterno, recebendo o
“Prêmio Bibi Vogel”, do Ministério
da Saúde, em 2008.

Esses foram os principais prê-
mios recebidos recentemente, que
se somam a dezenas de outros
recebidos nos últimos anos, o que
fortalece a tendência de cresci-
mento econômico e social do
município.

O DESAFIO DA
TRANSFORMAÇÃO

A consolidação de Uberlândia
em um novo posicionamento no
cenário nacional, com todos os des-
taques e números apresentados
nesta reportagem foi efetivada nos
últimos oito anos, com ações da
administração do prefeito Odelmo
Leão. O administrador, que assumiu
a cidade em 2005, avalia o trabalho
desenvolvido. “Estou convicto de
quepude realizar tudo oque estava
ao meu alcance para atender a
população de Uberlândia, e assim
será até o último dia de minha
administração. Cumpri
rigorosamente os programas de
governo que apresentei durante
minhas campanhas eleitorais, em
2004 e 2008; inclusive, em alguns
casos, até ultrapassando-os: cito o
exemplo do Hospital Municipal,
que só foi incluído emmeus planos
depois de meu primeiro mandato.
Mas, quem tem de avaliar o meu
trabalho é o nosso povo.
Felizmente, tenho conhecimento
de que, até agora, essa avaliação
tem sido altamente positiva e grati-
ficante. Espero que assim permane-
ça quando completar minha passa-
gem pela prefeitura, no final deste
ano. De minha parte, estou
consciente de estar oferecendo mi-
nha contribuição para construir
uma Uberlândia mais integrada
social, política e economicamente”,
avaliou o prefeito.

Nesse período, um conjunto de
obras foi realizado na cidade, o que
é motivo de muito de orgulho doNo Palácio dos Leões, construído em 1917, funciona o Museu Municipal
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do, compartilhar experiências de
vida e a possibilidade de trabalho e
renda complementar para o susten-
to de diversas famílias.

Para manter aspectos arquite-
tônicos e históricos do município,
foram restaurados e revitalizados
os prédios do Museu Municipal, da
Oficina Cultural, do Mercado Mu-
nicipal, da Casa da Cultura, da
Igreja Nossa Senhora do Rosário,
do coreto e da Igreja Espírito Santo
do Cerrado (que é um projeto da
renomada arquiteta italiana Lina
Bo Bardi). Também existe o Ar-
quivo Público, que guarda docu-
mentos oficiais dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo, além de maté-
rias de mídia, acervos privados e
materiais doados que remetem à
história do município.

Saindo dessas tradições, que
vêm de décadas, a cidade ainda
recebe centenas de atrações cul-
turais a cada ano, com destaque a
grandes festivais de música, teatro
e dança. Dentre as novidades
aguardadas, está o Teatro Muni-
cipal, que foi projetado pelo arqui-
teto Oscar Niemeyer, em 1989, e
que está em fase de obras e pas-
sando por serviços de finalização.
A capacidade do espaço acomo-
dará mil pessoas sentadas, sendo
que foi construído um palco rever-
sível, que, ao ser utilizado para o
lado externo, pode receber espe-
táculos para um público de até 20
mil pessoas.

Uberlândia também é conhe-
cida nacionalmente por conta de

grandes nomes da área
artística: sejam pessoas
nascidas na cidade, ou
que a escolheram como
moradia. O cantor Ale-
xandre Pires, por exem-
plo, é uberlandense, en-
quanto que a dupla ser-
taneja Victor & Léo e
Bruno (da também du-
pla sertaneja Bruno &
Marrone) escolheram a
cidade para fixarem resi-
dência. Há, ainda, um
nome que é referência

no cinema nacional e que nasceu
nessa terra fértil: Grande Otelo.

NOVO TEATRO MUNICIPAL
EM CONSTRUÇÃO

Para o vereador Hélio Ferraz, o
Baiano, Uberlândia vive um cená-
rio muito positivo, que começou a
ser efetivamente transformado
em 2005 e que hoje rende bons
frutos. “Nós desenvolvemos um
programa de governo que abre
espaço para a cultura e valoriza
manifestações como a dança de
rua, o Carnaval, o congado e
outras atividades por toda a cida-
de. Recuperamos o festival de
dança e tornamos Uberlândia a
cidade damúsica. Assim, pagamos
uma dívida com a área da cultura e
ainda vamos entregar o Teatro
Municipal. Vale lembrar que essas
ações são possíveis graças a parce-
rias do poder público municipal,
da iniciativa privada e da popula-
ção”, citou o vereador Baiano.

Duas outras obras relativas à
cultura da cidade foram entregues
à população no mês de maio: a
reforma e restauração do Museu
Municipal e do coreto, que inte-
gram o conjunto urbanístico da
praça Clarimundo Carneiro. Jun-
tamente com essas instalações,
foram apresentadas novas exposi-
ções no museu e desenvolvidas
atividades educativas na sala
pedagógica. O Museu Municipal
de Uberlândia funciona no Palácio
dos Leões, prédio construído em

1917 e localizado na praça Cla-
rimundo Carneiro, e foi tombado
pelo Patrimônio Histórico do mu-
nicípio em 1985.

Mais do que ter seu progresso e
desenvolvimento verificado no
cotidiano e sob o olhar de quem
observa a cidade, Uberlândia tam-
bém é premiada por organismos
nacionais e internacionais. Em
2012, por exemplo, já foram três
prêmios recebidos em apenas
cinco meses. Na área da saúde, a
atuação da prefeitura foi reconhe-
cida com o “Prêmio Mineiro de
Boas Práticas na Gestão Municipal”,
na categoria “Gestão da Saúde”.
Esse prêmio tem a chancela da
União Brasileira para a Qualidade
(UBQ) e é realizado pela Associação
Mineira de Municípios (AMM), com
o objetivo de incentivar os inte-
grantes das prefeituras de municí-
piosmineiros a contribuírempara a
modernização da gestão pública;
melhorando, assim, os serviços
prestados à população.

Como resultado do incentivo
aos pequenos e microempresários,
o município ganhou, também, o
“Prêmio Conecte seu Negócio
2012 – Categoria Excelência”, como
sendo a segunda cidade de Minas

Banda Municipal se apresenta
no coreto da Praça Clarimundo
Carneiro, no centro da cidade

Teatro Municipal,
projetado por

Oscar Niemeyer,
será entregue

neste ano
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tar com ele. Temos os empresários
que acreditam e buscam nosso
apoio para se instalar na cidade, o
que gera empregos e recursos que
nos permitem investir em ações
voltadas à nossa população. É por
isso que acredito nesse grupo eme
orgulho de fazer parte dele”, disse o
deputado, que foi líder do governo
na Assembleia Legislativa.

A administração de uma cidade
depende de ações conjuntas e, por
isso, o apoio do estado é funda-
mental, na opinião do deputado.
Para ele, essa integração existente
com o governo de Minas Gerais foi
fundamental para que se fossem
alcançadas tantas conquistas; e ela
será muita importante para garan-
tir a manutenção e sequência
desse cenário.“Ao olhar para a cida-
de, é fácil perceber que o seu coti-
diano dependemuito das ações do
estado junto aomunicípio. As esco-
las, por exemplo, são, na maioria,
estaduais e municipais. O policia-
mento é feito pela Polícia Militar,
que tem um efetivo infinitamente
superior ao da Polícia Federal, que
cumpre bem o seu papel, mas não
é responsável pela segurança

pública. Nossa Uberlândia cresceu
por estar alinhada ao governo
Anastasia, assim como era com o
do Aécio. Agora, ao pensar no
futuro, temos novamente o apoio
do governador, que acredita no po-
tencial de nossa cidade e entende
que temos de trabalhar para
manter essa aliança de sucesso”,
acrescentou Luiz Humberto.

O deputado federal Gilmar
Machado (PT) entende que a
Uberlândia de hoje vive reflexos do
desenvolvimento do país e fala

sobre os desafios que
estão por vir: “Dentro
de dez anos, a popu-
lação de Uberlândia
(hoje em 610 mil
habitantes) deverá
chegar àmarca de um
milhão de habitantes,
abrindo novas opor-
tunidades e, conse-
quentemente, muitos
desafios. Uberlândia
sofreu os reflexos po-
sitivos do desenvolvi-
mento que permeou
o Brasil nos últimos
anos, primeiramente
com a liderança do
ex-presidente Lula e,
atualmente, com a
força do trabalho
da presidente Dil-
ma Rousseff. E, para
seguir nessa rota, é
preciso acompanhar

os avanços im-
plementados tanto
na esfera estadual,
como em âmbito fe-
deral, com as po-
líticas de inclusão so-
cial, ações de incenti-
vo ao agronegócio,
bem como aos seto-
res da indústria e ser-
viços. Mas, tambémé
preciso inovar em
questões que são es-
senciais no mundo
moderno, tais como
repensar o desenvol-
vimento embasado

em políticas de mobilidade urbana,
sustentabilidade e bem-estar. E,
mais do que isso, precisa assumir o
seu papel de cidade-polo de uma
macrorregião que contempla cerca
de dois milhões de habitantes.
Uberlândia é responsável por dar
continuidade ao processo de des-
centralização dos serviços, como a
expansão da educação, tanto técni-
ca, quanto universitária, por meio
da implantação de unidades do
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro (IFTM) e os campi da
Universidade Federal deUberlândia
(UFU). Na saúde, essa descentraliza-
ção passa pela implantação dos
quatro hospitais regionais federais
em Ituiutaba, Araguari, Monte
Carmelo e Patrocínio, que vão aju-
dar a desafogar o Hospital de Clí-
nicas da UFU, hoje único corredor
de acesso aos pacientes da região
para a alta complexidade. No setor
logístico, a viabilização do projeto
de duplicação da BR-365, pelo Go-
verno Federal, entre nossa cidade e
Patos de Minas, dará ainda mais
sustentação ao desenvolvimento
do setor logístico. Ao assumir essa
responsabilidade, Uberlândia ofere-
ce condições de um futuro com
mais qualidade de vida à sua popu-
lação, uma vez que fomentará o
desenvolvimento também dos
municípios contemplados, fazendo
com que as pessoas permaneçam
nas suas cidades e gerem mais tra-
balho e renda, semdeixar de atrair a

Deputado Estadual Luiz
Humberto Carneiro (PSDB)
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prefeito, principalmente pelo fato
de todas terem o foco no atendi-
mento às pessoas. “Para mim, cada
tijolo assentado, cada ação execu-
tada, cada obra inaugurada repre-
senta uma realização importante e
necessária. O que vale é a gente
atender as pessoas, servi-las da
melhor forma possível, acolher
suas justas reivindicações, satisfa-
zer os seus legítimos anseios. Por
isso, eu realmente me orgulho de
tudo o que pude fazer, pois colo-
quei em todo o meu trabalho a
minha alma, a minha disposição, o
meu amor, a minha determinação.
Mas, se alguém me disser que eu
tenho a obrigação intransferível de
indicar uma obra, eu citaria o
Hospital e Maternidade Municipal
‘Dr. Odelmo Leão Carneiro’, porque
ele lida com aquilo que é funda-
mental para qualquer ser humano:
a vida. E porque é uma obra essen-
cial, definitiva, que projetou
Uberlândia como referência nacio-
nal em saúde pública. E porque
hoje é, também,motivo de orgulho
para toda a cidade”, destacou o pre-
feito. Ele lembrou, ainda, que o tra-

balho continua a todo vapor.

Além das obras entregues,
outras estão emandamento emos-
tram uma transformação no cená-
rio de Uberlândia, como as altera-
ções na principal via da cidade, a
avenida Rondon Pacheco. As
mudanças na avenida são parte do
projeto “Uberlândia Integrada –
Programa de Inclusão Social e
Urbana”, que, por meio de diversos
investimentos, estão transforman-
do o trânsito e o transporte público
de Uberlândia, beneficiando toda a
população, especialmente quem
mora em bairros mais distan-
tes. Segundo o prefeito, é o maior
conjunto de obras viárias, de dre-
nagem e de asfaltamento realizado
em Uberlândia nas últimas déca-
das. Um programa que conduz
para o crescimento sustentável,
unindodesenvolvimento econômi-
co e social para garantir melhor
qualidade de vida principalmente
aos trabalhadores. Dentre as obras,
está a construção da nova avenida
Rondon Pacheco, por onde passam
mais de 140mil pessoas. Novas pis-
tas já foram abertas e a sinalização
está sendo feita, promovendo uma
mudança completa na avenida,
que facilitará a vida dos motoristas.
O viaduto do cruzamento com a
avenida João Naves já foi inaugura-
do, enquanto que o da avenida
Nicomedes Alves dos Santos está
em andamento. Somadas a deze-
nas de outras ações, o projeto
“Uberlândia Integrada” prepara a
cidade para crescer com responsa-
bilidade, de forma planejada, rápi-
da e segura.

Mesmo satisfeito com tantas
ações realizadas ou em fase de
obras, Odelmo Leão mostra que

ainda tem muito a fazer
até dezembro,

inclusive com
a expecta-

tiva de trazermais recursos e inves-
timentos para Uberlândia. “Creio
que continuarei anunciando novos
e grandes investimentos até o final
de meu governo. Esse é o destino
de Uberlândia, pelo espaço que
conquistou no cenário econômico
nacional, por sua vocação desen-
volvimentista, pelas inúmeras
oportunidades e vantagens que
oferece aos investidores. Omunicí-
pio tem uma localização geográfi-
ca estratégica, está no centro do
país, ligado a todas as grandes
capitais brasileiras. É polo de uma
vasta e rica região, com um amplo
mercado distribuidor e consumi-
dor. É a capital da logística, dispõe
de admirável infraestrutura física
e humana, enfim, tem todos os
atrativos para continuar abrigan-
do novas empresas e investimen-
tos de toda ordem”, afirmou
Odelmo Leão.

UBERLÂNDIA DE AMANHÃ

Apesar de tantas conquistas e
referências positivas, Uberlândia sa-
be da importância de comemorar
os bons resultados.Mas, está se pre-
parando para o amanhã, ciente de
que é necessário manter o espírito
empreendedor de seus moradores
e da equipe que administra os des-
tinos domunicípio.

O deputado estadual Luiz
Humberto Carneiro (PSDB) acredita
que esse momento vivido pela ci-
dade, que se transformou nos últi-
mos oito anos, mostra o quanto é
importante a parceria e o espírito
de umgrupo unido.“Tudo o que foi
feito é resultado de um trabalho
conjunto, realizado por um grupo
que acredita em Uberlândia e que
busca parcerias. Temos uma ótima
relação com o governador Anas-
tasia e sabemos que podemos con-

Terminal Central
integra as regiões

da cidade por
meio do

transporte
coletivo

Hospital e Maternidade
Municipal ‘Dr. Odelmo Leão
Carneiro’, e uma das 8 Unidades
de Atendimento Integrado (UAI)
são parte do sistema de saúde.
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mão de obra qualificada e mais
investimentos para nosso municí-
pio”, afirmou o deputado.

Representando a Câmara Mu-
nicipal, o vereador Baiano disse
que a Uberlândia de amanhã tem
de ser um reflexo do trabalho
desenvolvido hoje, dando conti-
nuidade a essa época de desenvol-
vimento, progresso e valorização
das pessoas. “Não consigo nem
imaginar Uberlândia retrocedendo
no tempo. Temos que nos inspirar
nesses últimos oito anos de traba-
lho árduo para que a cidade siga
nesse ritmo de crescimento que,
para nossa alegria, conseguiu ser
feito com a união do desenvolvi-
mento econômico e social. Como
homens públicos, sabemos de
nossa responsabilidade em traba-
lhar para o bemdeUberlândia e de
todos que aqui vivem. Para isso,
vamos nos dedicar e manter a
união deste grupo vencedor, que
acredita e trabalha em prol de
nossa cidade, que queremos ver
cada vez melhor”, declarou Baiano.

Ao falar de um grupo, o verea-
dor fez questão de lembrar que,
alémdas pessoas ligadas à política,
a cidade também deve muito a

homens empreendedores, como
Alair Martins, Alexandrino Garcia,
Luiz Alberto Garcia e muitos ou-
tros. Ele destacou, como exemplo
de empreendedorismo e liderança
que auxilia na transformação da
cidade, o empresário uberlanden-
se Urubatan Helou, fundador e Di-
retor-Presidente da Braspress. “Te-
mos o orgulho de ter nomes de
referência nacional que represen-
tam Uberlândia e levam o progres-
so de nossa cidade por onde pas-
sam e, assim, nos motivam cada
vez mais a zelar e trabalhar para
seguir neste caminho de sucesso.
Dentre os vários nomes que ser-
vem como referência, tem o nosso
amigo Urubatan Helou, que é
daqui e valoriza o nosso trabalho;
acredita e investe no município.
Este é um dos vários homens que
são exemplos do progresso e de-
terminação de nossa Uberlândia”,
afirmou Baiano.

O prefeito Odelmo Leão tam-
bém sempre faz referências a essa
parceria de sucesso e acredita que
é fundamental manter Uberlândia
nesse ritmo de desenvolvimento e
progresso, iniciado em 2005, quan-
do assumiu a prefeitura. “É a se-

gunda cidade de Minas Gerais e
uma das maiores do interior do
Brasil. Em certos indicativos, supe-
rando até mesmo algumas capi-
tais. Seu crescimento é vertiginoso
e é evidente que uma cidade assim
terá sempre novos problemas a
enfrentar, exigindo uma gestão
dinâmica e permanentemente
atenta e atualizada. Posso assegu-
rar que deixarei a prefeitura, ao
meu sucessor, em excelentes con-
dições, sob todos os aspectos, com
as finanças sanadas, vencimentos
do funcionalismo rigorosamente
em dia, máquina administrativa
com plena capacidade de funcio-
namento; enfim, um município
perfeitamente administrável. Nada
além do que considero a obriga-
ção do verdadeiro administrador
público”, disse o prefeito.

Para finalizar, o prefeito deixa
um convite para quem ainda não
conhece Uberlândia e uma men-
sagem aos leitores desta revista:
“Aos clientes da Braspress, primei-
ramente, os cumprimentaria por
estarem se utilizando dos serviços
de uma empresa que se carac-
teriza por sua reconhecida idonei-
dade, profissionalismo e respon-

sabilidade. Em se-
gundo lugar, para
aqueles que não
são de Uberlândia,
ou não a conhe-
cem, os convida-
ria a virem visitar
nossa cidade, a-
testar a nossa po-
tencialidade e,
quem sabe, inves-
tir também aqui,
a exemplo da pró-
pria Braspress, ho-
je totalmente in-
tegrada à nossa
c omun i d a d e ”,
concluiu Odelmo
Leão.

Prefeito
Odelmo Leão

Carneiro
Sobrinho (PP)
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Vereador
Hélio Ferraz
Baiano (PP)



Fazer 35 anos de atividade empresarial no Brasil (década de 70
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chamada reserva de mercado) determinada pelos
governos militares e suas convicções retrógradas do
ponto de vista do desenvolvimento. Convencidos da
magnitude de seus empreendimentos, muitos
empresários não perceberam o momento e se torna-
ram reféns das mudanças que estavam batendo à
porta do País.

Nos anos 80, durante a chamada“década perdida”,
a Braspress deslancha e cresce. O Brasil vive uma ver-
dadeira ciranda: hiperinflação, crescimento medíocre,
instabilidademonetária, e vê surgir osmilagres de pla-
nos econômicos sucessivos e de vida curta (Plano
Cruzado e Plano Bresser). Mas, a Braspress segue cres-
cendo como se a crise não lhe dissesse respeito,
porém sempre ligada ao fator tecnologia!

No início dos anos 1990, o Plano Collor é apresen-
tado ao país com a premissa de enxugar uma base
monetária falsa, criada pela inflação, e buscar o equilí-
brio econômico, porém, mais uma vez deficiente de
planejamento para a retomada do crescimento; mas,
para a sorte do Brasil, de olho no desenvolvimento do
mundo com a chamada abertura econômica. Aquela
cultura inflacionária dos anos 80, no entanto, levaria
ainda algum tempo para se apagar e o país voltaria a
mergulhar na inflação. Nesse momento, aquelas gran-
des organizações da época do romantismo empresa-
rial brasileiro começam a sucumbir, definhadas pela
falta de preparo para um mercado novo, competitivo
e de rápida transformação tecnológica, em todas as
atividades econômicas. A Braspress quase desaparece
nesse cenário, mas resiste em função da rápida per-
cepção de que há uma nova ordem econômica e cul-
tural no mundo dos negócios!

Em 1994 é editado o Plano Real, agora mais sólido
em função do amadurecimento democrático, mas
principalmente pela presença do desenvolvimento
que emanava do mundo. Bem estruturado, o Plano

Real traz definitivamente a estabilidademonetária e o
controle da inflação, impondo novas diretrizes à eco-
nomia brasileira. A invasão tecnológica e o rápido
preparo para absorvê-la começaram a fazer diferença.
A competição e a concorrência convocam os empre-
sários a reconhecerem que é preciso mudar e se ali-
nhar às tendências que a nova economia vinha
impondo. Atenta às mudanças, a Braspress inicia sua
arrancada de reestruturação e não para mais, até se
colocar na invejável posição em que se encontra.

Gerando atualmentemais de 6,3mil postos de tra-
balho ; 1,5 mil em contratos de prestação de serviços
que representam, juntos, cerca de 20 mil pessoas liga-
das de forma direta e indireta; 104 filiais próprias aten-
dendo a todo o território brasileiro e uma estrutura
fenomenal para movimentar essa máquina, remete-
nos a concluir que valeu a pena. Foi realmente muito
difícil, mas a determinação e o trabalho incansáveis se
veem coroados pelo sucesso e a Organização está pre-
parada para os embates dos novos tempos.

Contemplar os 35 anos da Braspress, conhecendo
este breve histórico, é um privilégio, especialmente
estando inserido em boa parte dele. Assim, dedico
este pequeno relato como uma homenagem especial
aos empreendedores Urubatan e Petri e suas famílias,
cujo apoio foi fundamental; a todos aqueles que, em
algum momento, participaram deste audacioso pro-
jeto chamado Braspress; àqueles que não estão mais
entre nós, mas que deixaram sua valorosa colabora-
ção e, em especial, a todos que aí estão, colaborando
e fazendo a Braspress refletir o brilho intenso de seu
azul em todos os quadrantes deste País, orgulhando-
se por fazê-la figurar entre as Maiores e mais
Admiradas Empresas do Brasil!

*GIUSEPPE COIMBRA

É DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
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E
mbora a revista Braspress
News esteja recheada de
homenagens e citações
sobre os 35 anos da em-
presa, faço questão abso-

luta de dedicar meu espaço neste
veículo para tratar mais uma vez do
assunto. Com muito júbilo e tam-
bém um fortíssimo sentimento de
orgulho, vou me dedicar a home-
nagear o pioneirismo dos empre-
sários, mas também todos aqueles
que, conhecidos ou anônimos, par-
ticiparam e colaboraram para dese-
nhar esta fantástica estrutura em-
presarial que aí está, extremamente
admirada e cobiçada.

Fazer 35 anos de atividade
empresarial no Brasil (década de
70 do século XX versus década de
10 do século XXI) já é, por si só,
uma façanha, especialmente por-
que marca uma trajetória em um
momento brasileiro de grandes
transformações, de amadureci-
mento político-econômico e do
salto, já meio atrasado, da era da
Facit para a HP; do telex para o e-
mail, etc.

A partir de uma iniciativa ex-
tremamente simples, sem estrutu-
ração técnica, mas muito focada
em ideais claros de mercado, é
fundada a Braspress em 1977.
Muito jovens, os empreendedores
começam a fazer surgir a empresa
num mercado dominado por
grandes conglomerados empresa-
rias da época. Empresas influentes
e dominantes que traziam, em si, a
marca de um sistema empresarial
fechado às atualizações tecnoló-
gicas que ocorriam no mundo, im-
posta por uma pseudoproteção (a

35 ANOS
*GIUSEPPE COIMBRA

’’A Organização está preparada
para os embates dos novos tempos’’,
afirmou Giuseppe Coimbra

Opinião



Instrutor
Gustavo Almeida
(à esquerda),
ladeado por
alguns dos
participantes
da capacitação

Nepomuceno (São Paulo/SP); Elia-
na da Silva Lima (São Paulo/SP);
Juliano Vargas (Jaraguá do Sul/SC)
e Eder Araújo Carvalho (São
Paulo/SP).

A terceira e última etapa acon-
teceu de 11 a 14 de junho passado
e os participantes foram: Rogério
Almeida da Silva (Salvador/BA);
Antonio Ismael dos Santos (Uber-
lândia/MG); Daniel Souza Silva (São
Paulo/SP); Francisco Ivan (Goiâ-
nia/GO); Dyego Bezerra da Silva
(São Paulo/SP); Edélcio Batista
Almeida da Cunha (São Paulo/SP);
Marcelo Barbosa Vidal (São Pau-
lo/SP); Antônio da Cruz (São Pau-
lo/SP); Daniel Junior Lopes Ferreira
(Rio de Janeiro/RJ); Adio José da
Silva (Brasília/DF) e Elielson Costa
(Vitória/ES).

Ao final do curso, todos os par-
ticipantes receberam um certifica-
do, entregue pelo Instrutor,
Gustavo Almeida, que finalizou o
treinamento parabenizando todos
os alunos pelo ótimo rendimento
durante as aulas: “O aproveita-
mento dos alunos foi muito bom.
Eles foram muito participativos e
alcançaram todas as minhas
expectativas. No decorrer do
curso, pude agregar novas expe-
riências e a troca de informações
com todos foi muito proveitosa.
Fiquei muito feliz com o resulta-
do”, finalizou.

Durante a primeira etapa, reali-
zada de 9 a 13 de abril passado,
participaramdo curso oito encarre-
gados e supervisores de frota de
diversas filiais. Os seguintes funcio-
nários estiveram presentes: Mar-
celo Jesus Poloni (Bauru/SP); Denis
de Oliveira Pinto (Belo Horizon-
te/MG); Carlos Augusto Santos de
Sá (Blumenau/SC); Adagoberto
Bellomo Pereira (São Paulo/SP); Gil-
dasio Pavão da Silva (Rio de Janei-
ro/RJ); Luiz Carlos de Mattos Maia
(Campinas/SP); André Ribeiro dos
Santos (Curitiba/PR) e José Rossini
Avelino Pinto (São Paulo/SP).

Na segunda etapa do treina-
mento, que ocorreu entre os dias
14 e 17 de maio passado, estive-
ram presentes os seguintes cola-
boradores: Agnaldo Barbosa da
Cunha (Piracicaba/SP); Juliano
Oliveira da Cunda (Florianó-
polis/SC); Valber Delfino Maciel da
Cruz (Fortaleza/CE); Maurílio Ama-
ral Silva (São Paulo/SP); Francys-
lene Alves Cavalcanti (Recife/PE);
Paulo Roberto da Silva (Belo Hori-
zonte/MG); Valdiclei Lucas Deppa
(Sorocaba/SP); José Antonio Alves
(São Paulo/SP); João Gonçalves

Colaboradores da BRASPRESS
participam de capacitação

A
Braspress, em par-
ceria com a Mer-
cedes-Benz, promo-
veu um treinamen-
to para 31 colabora-

dores sobre diversos temas rela-
cionados a frota. O curso foi dividi-
do em três etapas (entre abril e
junho passado) e cada uma teve a
duração de 36 horas, totalizando
108 horas/aula.

O treinamento técnico foi rea-
lizado dentro de um caminhão
chamado UVT – Unidade Volante
de Treinamento –, que tem como
principal objetivo aperfeiçoar os
conhecimentos dos profissionais
que já atuam na área de mecânica
e elétrica, fortalecendo práticas
como a utilização de peças genuí-
nas e a aplicação das ferramentas
adequadas para a desmontagem e
montagem de componentes.

O curso foi ministrado pelo
Instrutor Técnico Gustavo Almeida.
Ele trabalha para a Mercedes há
oito anos e afirmou que a principal
ideia do curso é trazer melhorias e
benefícios para as empresas: “Pelo
fato de o caminhão de treinamen-
to estar dentro da empresa, o
custo acaba sendo menor. Tudo
isso fora o melhor desempenho
dos participantes durante o curso,
por estarem adaptados ao local”,
complementou.

O conteúdo do curso foi ela-
borado especialmente para aten-
der à demanda de necessidades
específicas da Braspress. Os princi-
pais temas abordados foram:
“diagnósticos e circuitos de freios”;
“gerenciamento eletrônico”; “diag-
nósticos de falhas”; “manutenção
de motores”; “câmbio”; e “a nova
tecnologia do Euro 5” (Proconve
P7). A Mercedes disponibilizou
todos os materiais didáticos
necessários para que os alunos
pudessem realizar consultas de
apoio durante as aulas.

des espalhadas por todo o Brasil,
que atuam de forma integrada e
oferecem desde consultas médi-
cas e odontológicas, até áreas
esportivas e atividades de cultura
e lazer. Fora isso, cursos de capaci-
tação profissional em diversas
áreas do setor do transporte tam-
bém estão à disposição de todos
os usuários.

Um dos principais projetos
elaborados conjuntamente com o
SEST/SENAT é o Programa de For-
mação de Motoristas, que tem
como meta capacitar colaborado-
res internos que tenham o desejo
de ingressar nessa profissão: “A
ideia é reaproveitar os nossos pró-
prios funcionários e, a partir daí,
conceder a oportunidade para
aqueles que pretendem se tornar
motoristas”, acrescentou Simone
Benassi, Analista de Treinamento
da Braspress.

O curso, que terá duração de
160 horas, será dividido em duas
etapas. A primeira abordará as-
suntos teóricos, como, por exem-
plo, “conhecimentos básicos”;
“legislação específica”; “procedi-
mentos operacionais” e “qualidade
na prestação de serviços”. Já na
grade prática, os conteúdos minis-
trados serão: “apresentação dos
veículos”; “operações do conjunto
cavalo mecânico e carreta engata-
dos”; “condução segura e direção
defensiva preventiva”; “mano-
bras”; “engate/desengate”e“inspe-
ção diária”.

O Programa de Formação de
Motoristas teve início no dia 2 de
junho passado e é realizado aos
sábados, com previsão de término
para os meses de setembro (parte
teórica) e novembro (parte práti-
ca). O treinamento conta com a
participação de 27 pessoas.
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Outros projetos deverão ser
desenvolvidos ao longo de 2012
entre a Braspress e o SEST/SENAT.
Entre eles, está o Programa de For-
maçãodeMotoristas; oTreinamento
e Desenvolvimento Operacional
para conferentes, arrumadores e aju-
dantes; e o ProgramaViver Bem.

Segundo o Diretor de RH da
Braspress, Dr. Gustavo Brasil, o prin-
cipal objetivo da parceria é atender
a todas as necessidades dos cola-
boradores em relação à capacita-
ção profissional, saúde e lazer: “A
parceria tambéméumaponte para
que o colaborador possa ter um
contato maior com o SEST/SENAT.
Estamos criando e desenvolvendo
projetos para mostrar a todos que
eles podem e devem usufruir de
todos os benefícios que estão dis-
poníveis”, detalhou.

O SEST/SENAT possui unida-

Dr. Gustavo Brasil (à esquerda) e Simone Benassi (à direita)

Parceria entre BRASPRESS e
SEST/SENAT já apresenta resultados

A
parceria firmada en-
tre a Braspress e o
SEST/SENAT – Servi-
ço Social do Trans-
porte e Serviço Na-

cional de Aprendizagem do Trans-
porte –, em fevereiro passado, já
está trazendo resultados promis-
sores para a Organização e todos
os seus colaboradores.

O primeiro evento realizado
em prol da parceria foi em cele-
bração ao Dia Internacional da
Mulher. A comemoração ocorreu
entre 5 e 10 de março passado e
contou com diversas palestras,
massagens, brindes, espaço de
beleza, um café da manhã com a
presença do Diretor-Presidente da
Braspress, Urubatan Helou, e uma
grande festa de encerramento no
espaço do SEST/SENAT do Parque
Novo Mundo, em São Paulo (SP).
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Colaboradores que
participaram da
palestra sobre o

tabagismo

tóxicos nas plantações, o que conta-
mina o solo e causa danos à saúde
dos agricultores. Além disso, calcu-
la-se que 20% dos incêndios do
mundo são provocados por bitucas
de cigarro que são descartadas
incorretamente pelos fumantes.

Parar de fumar não é uma tare-
fa fácil. A maioria das pessoas que
são fumantes sabe dos malefícios
desse vício à sua saúde e se esfor-
çam para largar o cigarro; porém,
nem sempre conseguem. Muitos
fumantes deixam o cigarro por um
tempo, mas depois retornam ao
vício; fora aqueles que abando-
nam o tratamento por não conse-
guirem ficar sem fumar.

Segundo o Dr. Ademir, atual-
mente já existem diversos tipos de
campanhas e tratamentos eficazes
que auxiliam os usuários no com-
bate ao tabaco: “Todo fumante,
hoje, tem direito a um tratamento
gratuito no SUS – Sistema Único de
Saúde – para poder parar de fumar.
Julgo a persistência e força de von-
tade fatores primordiais para que
qualquer pessoa possa largar o
vício do cigarro e qualquer outro
derivado do tabaco”, finalizou.

dentro de casa, estão sujeitas a
contrair os mesmos tipos de doen-
ça de quem já é fumante.

O risco para crianças que são
fumantes passivas torna-se ainda
maior, pois, ao respirarem a fuma-
ça do cigarro, podem apresentar
um aumento na incidência de
pneumonia, bronquite, exacerba-
ção de asma, infecções de ouvido
e outras doenças respiratórias
mais graves por ainda serem ima-
turas e terem uma imunidade
menor do que a dos adultos. Além
disso, crianças que convivem com
pais que fumam têm chances sig-
nificativas de se tornarem fuman-
tes no futuro.

O meio ambiente também
sofre com o consumo desenfreado
do tabaco: milhares de florestas
são devastadas para abastecer for-
nos a lenha que secam as folhas
do fumo. Estima-se que, a cada
trezentos cigarros produzidos,
uma árvore é derrubada, ou seja,
um fumante que consome um
maço de cigarros por dia mata
uma árvore a cada 15 dias.

Durante o cultivo do tabaco
também são utilizados fortes agro-

nismo, o que deixa o usuário vul-
nerável a doenças como a gripe e
a tuberculose, além de causar
impotência sexual.

FUMAÇA AGRESSIVA
À SAÚDE

De acordo com o médico do
trabalho Dr. Ademir Garcia, a fu-
maça dos produtos derivados do
tabaco também é altamente
agressiva à saúde: “A fumaça do
cigarro, que, durante a tragada, é
inalada para os pulmões e distri-
buída para o sistema circulatório,
chegando rapidamente ao cére-
bro, é um agressor potente ao
nosso organismo, além de produ-
zir irritação nos olhos, nariz, gar-
ganta, podendo levar até a parali-
sia dos movimentos ciliares dos
brônquios”, detalhou.

Ele explicou também que a
inalação da fumaça por indivíduos
que não fumam, conhecidos como
fumantes passivos, é tão prejudi-
cial quanto tragar o próprio cigar-
ro. Pessoas que não consomem
cigarros, mas que ficam expostas à
fumaça de parentes ou amigos,

outras. Estudos comprovam que o
consumo do cigarro é responsável
por 90% das mortes por câncer de
pulmão, 25% das mortes por
doença coronariana, 85% das
mortes por doença pulmonar obs-
trutiva crônica, 25% das mortes
por doença cerebrovascular e 30%
dos cânceres em geral.

Uma pessoa fumante possui
menor resistência física para reali-
zar esportes e uma imunidade
reduzida, pois o tabaco diminui
drasticamente as defesas do orga-
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de morte evitável do mundo.
Quem consome esses produtos
introduz, no organismo, mais de
4.720 substâncias tóxicas, incluin-
do a nicotina, o monóxido de car-
bono, o alcatrão, agrotóxicos e
substâncias radioativas que são
altamente cancerígenas e prejudi-
ciais à saúde.

O tabagismo causa, aproxima-
damente, 50 doenças diferentes,
especialmente doenças cardiovas-
culares, como, por exemplo, infar-
tos, derrames, hipertensão, entre

Dr. Ademir Guerra, Médico do Trabalho da Braspress

F
orças do mundo
inteiro uniram-se
pelo combate ao
tabagismo no dia
31 de maio passa-

do e, na Braspress,
não foi diferente. A

campanha, nomea-
da “Dia Mundial

sem Tabaco”, criada
pela OMS – Organiza-

ção Mundial da Saúde –, tem
como foco conscientizar as pes-

soas sobre os prejuízos que o con-
sumo do tabaco e seus derivados
podem trazer ao nosso corpo.

A Braspress, que tem como
principal objetivo preservar a
saúde e o bem-estar de seus cola-
boradores, promoveu, no dia 31
de maio passado, em função do

Dia Mundial Sem Tabaco, uma
palestra proferida pelo

médico fisioterapeuta Dr.
Eduardo Pigozzi Silveira

sobre qualidade de
vida. Diversos temas
foram abordados,
como DSTs, tipos
de câncer, álcool
e, em especial, o
tabaco.

O tabagismo é
caracterizado pelo

uso de produtos derivados do
tabaco, uma planta rica em nicoti-
na, substância responsável pela
dependência química dos usuá-
rios. A OMS estima que 1 bilhão e
200 milhões de pessoas no mundo
sejam fumantes.

Cerca de 4,9 milhões de pes-
soas morrem, por ano, devido ao

consumo de cigarros, charutos,
cigarros de palha, entre ou-

tros, o que torna o taba-
gismo a principal causa

Tabagismo mata 4,9 milhões
de pessoas a cada ano
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EM FASE DE
AJUSTES FINAIS

De acordo com Urubatan He-
lou Junior, o público-alvo são todos
os funcionários que, de uma forma
direta ou indireta, dependem da
frota para realizar seu trabalho. No
entanto, os maiores usuários são os
responsáveis pelas frotas nas suas
respectivas filiais, no que diz respei-
to à abertura das ordens de serviço
e preventivas.

Quanto ao aprendizado, ele
mencionou que, após seis meses
de uso contínuo do sistema, che-
gamos à fase dos ajustes finais,
mas sempre lembrando que esta-
remos sempre dispostos e abertos
à melhoria contínua.

“Em resumo, uma empresa do
porte da Braspress e com uma
frota total de 1.200 veículos não
poderia entrar no século XXI sem
um sistema de Gestão de Frota à
altura do desafio que temos en-
frentado e que, supostamente,
continuaremos a enfrentar na
busca contínua da perfeição”,
finalizou ele.

que devem ser tomados em rela-
ção à frota, resultando na apre-
sentação de problemas reais e
possíveis soluções que só um sis-
tema integrado pode oferecer”,
explicou o Controller de Frota,
acrescentando que, diariamente,
buscam-se melhorias contínuas,
pois o software permite, de forma
flexível, a adaptação aos proces-
sos da empresa.

Ele confirma o que foi destaca-
do pelo Diretor de TI exemplifican-
do que um dos maiores benefícios
do Web Frota foi a sua integração
com o sistema Oracle, que vem eli-
minando a duplicidade de proces-
sos e reduzindo continuamente a
necessidades da intervenção hu-
mana. Outro benefício já alcança-
do foi a qualidade precisa das
informações obtidas com o siste-
ma: seja na emissão de relatórios
ou de uma ordem de serviço auto-
mática para um dado veículo pelo
sistema, além da busca de orça-
mentos lançados para aprovação
e exportação ao Oracle, que antes
eram feitas manualmente, via e-
mails ou fax.

módulo foi ter sido fiel ao lema
“customização zero”, pois o depar-
tamento de frota se adaptou ao
sistema facilmente, usando as prá-
ticas reconhecidas no mercado e
trazendo conceitos e processos
totalmente integrados ao Projeto
New Age. “Integrado ao Oracle,
significa dizer que um lançamento
feito numa filial passa por todo o
workflow (fluxo de trabalho) de
aprovação e de processamento
até ser contabilizado, sem que
tenha necessidade de alguém fa-
zer esse ‘retrabalho’ (sic), manten-
do-se íntegro”, acrescentou.

Na opinião do Diretor de TI, a
maior curva de aprendizado não
está ligada diretamente ao Web
Frota, pois o grupo já tinha a cultu-
ra de uso do sistema. Mas, a maior
dedicação foi quanto aos concei-
tos que o EBS trouxe, mesmo para
os sistemas satélite, como o Web
Frota. “Como é normal, a absorção
do processo está evoluindo con-
forme o uso do sistema, mas é
possível concluir que a parte mais
importante já foi realizada, pois a
gestão já acontece de forma clara
e eficiente. Não foi fácil chegar ao
ponto em que estamos. No entan-
to, é muito satisfatório olhar para
o nível de controle que temos
hoje e ver o quanto as pessoas
cresceram em relação a conceitos
sistêmicos. O trabalho foi duro,
mas a recompensa é alta”, finali-
zou o executivo.

ANTES OS PROCESSOS
ERAM MANUAIS

Segundo o Controller de
Frota, Urubatan Helou Junior,
antes os vários processos e con-
troles de frota eram manuais. “O
entendimento desse processo era
dificultado, diariamente, pela falta
de informação precisa e on-line.
Para exemplificar, estamos reali-
zando testes na busca dos relató-
rios e gráficos de controle, foca-
dos na excelência da implementa-
ção, com uma visão estratégica
para os rumos atuais e futuros,

Equipe da Conservação da Frota já absorveu todo
o conhecimento necessário para se adaptar ao novo sistema

“F

tos que a Organização busca ter
em relação a sua frota”.

A declaração foi dada pelo
Controller de Frota, Urubatan He-
lou Junior, que tem acompanhado
o assunto de perto e entende que,
com a integração doWeb Frota ao
Sistema Oracle, não só a empresa,
como um todo, foi beneficiada,
mas o Departamento de Frota gal-
gou um patamar que antes não
ocupávamos.

O software consiste na gestão
dos processos relacionados à con-
servação de frota; cadastros com
todos os dados dos veículos; con-
trole de multas e licenças (IPVA,
DPVAT, CONTROLAR); controle da
vida útil; quilometragem; quanti-
dade de reformas, movimentações
e inspeções dos pneus; consumo
de combustível com informações
demédia de consumo; abertura de
ordens de serviço; e emissão de
relatórios gerenciais.

CUSTOMIZAÇÃO ZERO

Consultado a respeito do as-
sunto, o Diretor de TI, Anírio Neto,
também fez questão de se pronun-
ciar, dizendo que o Web Frota
administra o maior número de lan-
çamentos financeiros que a
Braspress utiliza, e sua integração
com os departamentos de Com-
pras, Recebimento e Contabilidade
dá a velocidade e integridade que a
Organização precisa para uma
completa gestão: “Tudo isso inde-
pendentemente de onde a infor-
mação é gerada, pois a presença
deste módulo nas filiais dá a agili-
dade e flexibilidade que qualquer
gestor de frota precisa”, afirmou ele.

De acordo com o Diretor Neto,
um dos grandes méritos desse
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Web Frota

C
om a implantação da
conservação preventiva
de toda a frota da
Braspress, foi de funda-
mental importância que

tivéssemos total controle sobre os
dados e informações geradas, utili-
zando um sistema que vem suprin-
do essa demanda, comooWeb Fro-

ta, uma vez que ele foi escolhido
entre vários outros sistemas pes-
quisados e, na ocasião, era o que
mais se aproximava de nossas
expectativas. Essa ferramenta es-
tratégica tem proporcionado uma
gestão eficiente do processo de
conservação, com total controle
dos dados e na diminuição dos cus-

Urubatan Helou
Junior disse que

o sistema tem
colaborado para
o total controle

de dados

Sistema de gestão otimiza
a conservação da frota



pela CNDL com a estatueta
“Deusa da Fortuna”, na 33ª
edição do prêmio.

“Estamos muito satisfei-
tos de receber mais esse
‘Prêmio Mérito Lojista’, pois
significa que temos propor-
cionado a satisfação de
nossos clientes estabeleci-
dos nas lojas de shopping
centers e em comércio de
ruas”, afirmou o da Braspress,
Giuseppe Lumare Júnior (Pepe).

O “Prêmio Mérito Lojista” é
considerado o “Oscar” do varejo
brasileiro, que é quando se faz o
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Destaque

A
Braspress recebeu
mais um impor-
tante prêmio: o
“Mérito Lojista Bra-
sil 2011”, concedi-

do pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) pelo
terceiro ano consecutivo. A ceri-
mônia de premiação ocorreu em
Brasília, no dia 12 de abril passado.

Fornecedores, prestadores de
serviços e órgãos de imprensa
que mais se destacaram pelo
conjunto de ações que promove-
ram para o desenvolvimento do
varejo nacional foram agraciados

reconhecimento e o congraça-
mento dos fornecedores, distribui-
dores, prestadores de serviços e
meios de comunicação mais
importantes de nosso país.

BRASPRESS recebe “PRÊMIO
MÉRITO LOJISTA BRASIL 2011”

Diretor-Comercial da Braspress,
Giuseppe Lumare Júnior (Pepe),
no centro, recebendo o troféu

deu apoio ao jovem soroca-
bano Fábio Fogaça, campeão
da Stock Car Junior de 2009.

Rafael vem se esforçando
muito para obter um bom
desempenho no campeona-
to, que se encerrará no próxi-
mo dia 2 de setembro.

“Estou feliz pela colocação,
pois é meu segundo campeonato.
E vou continuar demonstrando
toda a minha garra e coragem
para buscar amelhor colocação na

Motociclismo

O
jovem Rafael Mi-
cheletti, patrocina-
do pela Braspress,
prossegue no cam-
peonato de moto-

ciclismo – Copa Kawasaki Ninja
250R 2012 – e está em 2º lugar,
com 87 pontos. O motociclista
participa pela segunda vez de um
campeonato desse gênero.

Também é a segunda vez que a
Braspress investe em um jovem
esportista, já que, anteriormente,

próxima prova”, disse o jovem de
25 anos, que participa com uma
moto Ninja 250R.

Motociclista Rafael Micheletti
está em segundo lugar na
Copa Kawasaki Ninja 250R

Rafael estará disputando
acirradamente na próxima

corrida em setembro
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Falo sempre para a minha equipe: “Gente, não sei
como o Pepe consegue atender a todos com tanta rapi-
dez. Passo uma solicitação por e-mail e, em menos de
cinco minutos, já tenho retorno!” Mesmo em visita a
outras filiais, ele sempre nos atende no celular, ou, então,
nos dá um retorno.

A equipe aqui em Goiânia conta os dias quando fica
sabendo da visita dele, pois cada visita é uma onda de
motivação e injeção de ânimo. Meu pessoal se sente
muito à vontade: fazemos perguntas, discutimos concei-
tos sem medo e sem agonias.

Essa última visita foi excelente. Além de ter trazido
novidades, deixou bem claros as novas ferramentas e os
novos conceitos de comercialização.

Se eu continuar aqui, não vou parar. E tenho que tra-
balhar, não é mesmo?

Senhor Urubatan, muito obrigada.

Estou à disposição.

Jaqueline Graziani,
Gerente Comercial da Filial de Goiânia (GO)

Prezado Senhor,

Incumbiu-me o senhor Saulo Paulo Muniz Furtado,
diretor do grupo TT Editora, de transmitir o agradeci-
mento pelo prestígio de sua presença no Prêmio
Nacional, promovido pela Tudo em Transporte Editora,
que aconteceu no dia 29 de fevereiro de 2012 no Espaço
Trivento, em São Paulo, imprimindo ao acontecimento
maior importância e destaque.

Colocamo-nos à inteira disposição na expectativa de
um próximo contato.

Atenciosamente,

Marcia Sabbagk,
Cerimonialista, EPE – Escritório

Paulista de Eventos, São Paulo (SP)

Querido Urubatan, como vai?

Queria acusar o recebimento da sua revista referente
aoprimeiro trimestre de 2012. Superlegal e adorei ter saído
nela. Eu enviei a cópia do Jose Acosta para ele, emMiami.

Parabéns!
Um grande abraço,

Nadir Moreno, Presidente da
UPS no Brasil, São Paulo (SP)

Prezado Senhor Luiz Carlos Lopes,

A Direção da Escola Técnica Estadual “Dr. Júlio
Cardoso”, em Franca, vem, por meio do presente, agrade-
cer os bons préstimos de Vossa Senhoria pela palestra
proferida em nossa Unidade Escolar, no dia 26 de outu-

bro passado, como parte do evento “Semana da
Logística”.

Agradecemos, igualmente, pela publicação do even-
to na revista Braspress News, periódico jornalístico com
circulação em todo o território nacional, o que represen-
ta uma preciosa forma de divulgação da Etec.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V.S.ª
protestos de alta estima e real consideração.

Mauriel Arley Abib,
Diretor da Escola Técnica

Estadual “Dr. Júlio Cardoso”, Franca (SP)

Amigo,

Parabéns e que Deus continue a te dar disposição.

Abraços,

Antonio Juliani,
Malibu Express/Flash Courier

Querido Urubatan,

Ontem à noite fiz um bolo simples para tomarmos café da
manhã. Hoje, cortando aquele bolo e sentindo aquele cheiri-
nho de café com leite, lembrei que daqui a alguns meses com-
pletaremos 35 anos de empresa.

Não me sinto com tantos anos de Braspress. Parece bem
menos, quase o início, pois não consigo começar minhas ativi-
dades imaginando que é só mais um dia, que vou fazer por
fazer. Isso jamais! Tenho que fazer para fazer a diferença, para
impactar mesmo; tenho que fazer o melhor, tenho que sur-
preender a mim mesma. Acredito que eu não consiga mudar
esse jeito, acho que é mesmo uma característica.

Gosto de passar essa minha realidade de vida para as pes-
soas, tentando mostrar que, se cada um der o seu melhor, o
retorno será simplesmente o melhor.

Estou com saudade de você. Estive na filial ontem, mas você
iria chegar mais tarde e sei que está sempre muito ocupado.

Um abraço e obrigada por me fazer sentir cheia de vida. Na
verdade, ando me sentindo a própria vida, amanhecendo sem-
pre com novas perspectivas, novas descobertas e novos
sonhos.

Romilda Nunes Ramos,
Gerente de Coletas, São Paulo (SP)
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Senhor Urubatan, que o senhor tenha uma noite
abençoada!

Segue, para seu conhecimento, um estudo das cores
sobre propriedades curativas e efeitos em nossas emo-
ções, que pode ser útil na sua vida pessoal e profissional.

Segue, também, a matéria do Jornal da FIESP sobre a
Braspress quanto ao reuso da água pluvial.

No Brasil e no mundo, as empresas estão descobrin-
do que, quanto mais sustentáveis elas forem, maiores
serão seus lucros.

A água é essencial para a sobrevivência e qualidade
da vida humana. E não existe produto alternativo que
substitua a água, como ocorre com o petróleo.

A água da Terra não vai acabar. O problema é a água
doce potável, aquela apropriada para o consumo
humano.

De todas as crises, é a falta de água a mais dramática
e universal que a humanidade pode enfrentar. Não é
possível solucionar o problema das torneiras secas com
incentivos fiscais ou manobras cambiais, como se faz
numa crise econômica.

O Brasil pode crescer em ritmo chinês sem agredir o
meio ambiente. Basta ter atitudes como a da Braspress
em relação à sustentabilidade.

Parabéns! Nós nos sentimos orgulhosos de poder-
mos participar desse projeto de sustentabilidade.

Certos de trilharmos sempre os mesmos caminhos e

seguros por estarmos oferecendo produtos que certa-
mente superarão todas as expectativas e necessidades
de que sua empresa necessita, colocamo-nos à disposi-
ção para colaborarmos com o desenvolvimento susten-
tável de suas atividades.

Sérgio Gama,
Diretor de Negócios Corporativos da SERGAM

Prezado Amigo Urubatan,

Parabéns pela recente inauguração da filial de
Teófilo Otoni/MG.

Acompanho de longe o sucesso da empresa que tive
um dia a honra de assessorar. A Braspress é um orgulho
para o Brasil.

Quando vier ao Rio de Janeiro, não deixe de visitar
seu amigo aqui na TARGET – Tecnologia Aplicada ao
Risco e à Gestão dos Transportes do Brasil SA –, ou em
minha residência.

Um abraço.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Dick,
Diretor da Target

Querido Urubatan,

Apenas uma palavra expressa o quanto admiro e res-
peito este grande empresário, Urubatan Helou.

PARABÉNS pela inauguração da 104ª filial da
Braspress.

Iranice Martins,
Gerente de Logística da Long Jump

Caro Urubatan, muito bom dia!

Conforme nos falamos ontem em sua visita à filial de
Goiânia, gostaria de expressar a imensa satisfação em
fazer parte da equipe de colaboradores Braspress. Sou
muito orgulhosa por fazer parte desse grupo. Aqui con-
quistei crescimento; não somente profissional, mas tam-
bém pessoal. Agradeço ao Sr. Urubatan por todas as
oportunidades.

Deixo aqui, também, minha admiração e respeito ao
nosso Diretor Senhor Pepe. Ao longo desses setes anos,
aprendi muito com ele.

Posso afirmar que o Senhor está muito bem asses-
sorado comercialmente, pois o Senhor Pepe nos dá um
respaldo enorme. A abertura que temos com ele facili-
ta muito nosso trabalho, principalmente quando esta-
mos em campo e precisamos tomar decisões imediatas.

Cartas

Prezado Urubatan,

Agradeço pelo envio do exemplar, ao mesmo tempo em que
aproveito para cumprimentá-lo pela publicação da revista
Braspress News. Não só pela qualidade da impressão, como
pelas matérias abordadas com muito conteúdo e informações
úteis ao público interno e externo da Braspress. Reflete a pujan-
ça dessa grande empresa que tem, em sua figura, o espírito do
verdadeiro empreendedorismo brasileiro em nosso setor.

Um forte abraço,

Manoel Sousa Lima, Presidente do Grupo Argos e
Vice-presidente do SETCESP – Sindicato das

Empresas de Transportes de Carga
de São Paulo e Região –, São Paulo (SP).
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porte de mercadorias, abastecendo pequenas cidades
nessa vastidão de extensão que é o nosso país.

Parabéns, mais uma vez! Vou bater palmas a você,
sempre, pela estratégia espetacular de conduzir sua
magnífica transportadora.

Por favor, dê um forte abraço no Luiz Carlos, seu
Diretor Operacional.

Muito obrigado pela revista.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Dick,
Diretor da Target

Boa tarde, Sr. Urubatan.

Parabéns! Nós, estudantes da área de Logística, pre-
cisamos de homens iguais ao senhor para nos orientar,
transmitir experiências, sabedoria e nos ajudar a cons-
truir um futuro melhor para o nosso país.

Futuro melhor que acredito estar bem próximo gra-
ças a pessoas assim, como o senhor. Parabéns!

Atenciosamente,

Luana Rodrigues,
Assistente de Pendências, São Paulo (SP)

Sr. Urubatan Helou,

Agradecemos a V.S.ª pela atenção e gentileza em nos
enviar um exemplar da revista Braspress News, em que
consta umamatéria sobre a homenagem oferecida ao Sr.
Francisco Pelucio e o lançamento da Movimenta 2012.

Ressaltamos que sua presença, que muito nos hon-
rou, foi também responsável pelo sucesso do evento.

Renovando nossas expressões de elevada estima e
consideração, nos colocamos à sua disposição.

Atenciosamente,

Paulo Romes Junqueira,
Vice-presidente; e

Paulo Fernando Borges de Souza,
Diretor da ACIUB – Associação Comercial

e Industrial de Uberlândia (MG)

Caros amigos,

Gostaríamos de parabenizá-los, mais uma vez, pela
conquista do “Prêmio Mérito Lojista Brasil 2011”.

Favor estender nossos cumprimentos à Diretoria e a
todos os seus colaboradores pelo merecido mérito.

Sentimo-nos orgulhosos em fazer parte do Projeto
Braspress.

Theobaldo De Nigris Neto,
Grupo De Nigris

Caro amigo Urubatan, boa tarde!

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio
deste lhe agradecer e parabenizar-lhe pela enriquecedo-
ra entrevista com o Sr. Thiers Fattori Costa, o incansável
líder dos transportes. Para quem não o conhece, o Sr.
Thiers foi um ícone na presidência da NTC&Logística.

Sem mais, agradecemos sua atenção e sempre sua
palavra de incentivo a nós, que somos o futuro do trans-
porte brasileiro.

Ciro Cesar, Sócio-Diretor da Marumby
Mudanças e Transportes Ltda.

Boa noite.

Caros Urubatan, Pepe e Sr. Luiz,

Parabéns, minha querida e inesquecível Braspress,
pelo merecido “Prêmio Mérito Lojista Brasil 2011”.

Iranice Martins,
Gerente de Logística da Long Jump

Prezado Iago,

Em nome do Presidente do SETCEPB, Sr. Arlan
Rodrigues, retransmito nossas congratulações a toda
diretoria da Braspress pelo importante prêmio recebido,
o de “Mérito Lojista 2011”, concedido pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL –, pelo terceiro
ano consecutivo.

Reconhecimentos como esse corroboram a eficiên-
cia do setor de TRC – Transporte Rodoviário de Cargas.

Atenciosamente,

Jonathan Oliveira,
Secretário Executivo do SETCEPB,

João Pessoa (PB)

Caro Urubatan,

Recebi e agradeço o envio da revista Braspress News n° 19
e aproveito para cumprimentar a todos pela matéria do nosso
amigo Chico.

Forte abraço,

Flávio Benatti,
Presidente da NTC&Logística
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Bom dia, Urubatan.

Parabenizo a Braspress pela qualidade gráfica e con-
teúdo jornalístico da Braspress News n° 18.

Gostaria de continuar recebendoa referidapublicação.

Abraços,

Narciso Figueirôa Junior
Assessor Jurídico do SETCESP – Sindicato

das Empresas de Transportes de Carga
de São Paulo e Região –, São Paulo (SP)

Prezados Senhores,

Valemo-nos desta para registrar nossos agradeci-
mentos a V. S.as pela doação fornecida para a realização
do evento que promovemos no dia 21/04, no centro de
eventos EXPO OESTE, situado à Avenida Desembargador
Eduardo Cunha de Abreu, n°. 345, próximo ao hipermer-
cado Extra, em Carapicuíba, cidade que integra a base do
SIMTRATECOR pelas dimensões do local.

A categoria e familiares passaram um dia agradável
e, ao mesmo tempo, comemoraram mais um aniversário
do SIMTRATECOR.

Informamos que foram afixadas faixas no centro de
eventos EXPO OESTE mencionando e agradecendo as
empresas que gentilmente colaboraram para a festa
comemorativa dos 13 anos desta entidade.

Reiterando nossos agradecimentos, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Antonio Pereira de Amorim,
Presidente em Exercício; e

João Batista Alves da Silva,
Secretário de Finanças do SIMTRATECOR –

Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores de
Transportes de Empresas de Cargas Secas e

Molhadas e Diferenciados do Comércio e
Indústria, Gás, Estabelecimentos Bancários e

Financeiros de Osasco e Região

Prezados senhores,

Obrigado pela oportunidade de permitir-me fazer
parte dessa grande empresa, Braspress, e dessa equipe
vencedora.

Estou maravilhado com o que já vi em termos de
estrutura e comprometimento das pessoas. Farei o meu
melhor parar dar minha pequena “perpetuação” dessa
Organização.

Osmar Mendes,
Gerente da Filial de Itajaí (SC)

Sr. Urubatan,

Parabéns pela homenagem ao amigo César Simões.
Mais do que merecida pela importância que teve

dentro desta grande empresa.
Braspress News: a cada edição, melhor.

Marcos Rocha,
Gerente Regional do Nordeste

Prezado Urubatan,

A cada revista que recebo da Braspress, orgulho-
me de ser brasileiro, de nosso país possuir uma ope-
radora logística de sucesso constante, com a máxima
de estar sempre inovando, além dos serviços sociais
de que a Braspress jamais se esquece, ajudando as
comunidades onde possui filiais, prestigiando seus
funcionários e se preocupando constantemente com
o meio ambiente.

Frota de cara nova, teste com caminhões a gás,
ampliação e criação de novas filiais fazem com que a sua
empresa seja um ícone nesse mercado tão difícil, que,
aos olhos de quem conhece a Braspress, até acredita que
seja fácil ser transportador nesse país que não contribui
em nada para a conservação de nossas estradas e não
possui nenhuma legislação que possa auxiliar o trans-

Cartas

Caro Urubatan,

Por ocasião da inauguração do CAPIT Guarulhos, tive a
oportunidade de assistir ao vídeo institucional da Con-
federação Nacional do Transporte (CNT), ocasião em que
todos lá presentes visualizaram a presença da estrutura da
Braspress em vários momentos do vídeo apresentado.

Veículos, depósitos, estruturas de automação: tudo repre-
sentando o que o Brasil tem de mais moderno e eficiente.

Meus parabéns pelo destaque que lá presenciei!

Um abraço,

Sérgio Casagrande de Oliveira,
Vice-presidente do Grupo Apisul
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em uma de nossas reuniões do CONDIR – Conselho de
Diretores da entidade.

Saudações lojistas!

Celso Vilela Guimarães,
Presidente da CDL Uberlândia e

Vice-presidente da FCDL MG, Uberlândia (MG)

Olá, Denise.

Meus eternos agradecimentos à toda equipe que este-
ve presente de forma direta e indireta nessa palestra. Creio
que somos forças de grandes objetivos e superações!

Parabéns a todos.
À disposição.

P.S.: Solicitei à Isabela para que deixasse um CD gra-
vado com as fotos do evento e a apresentação, em
PowerPoint, com a Simone Paulineli.

Professor Claudio Neris,
Universidade Nove de Julho – UNINOVE,

São Paulo (SP)

Boa noite Sr. Urubatan,

Recebemos o quadro Braspress 35 anos e confesso
que cada dia sinto mais orgulho em poder participar e
colaborar com a Braspress.

35 anos representam muito, mas ao mesmo tempo
não representamnada emcomparação aos anos que virão.

Parabéns!
Ótimo final de semana.

Atenciosamente

Luiz Alberto Abreu,
Gerente filial Uberaba (MG)

Prezada Cláudia,

Como vai você? Há algum tempo que eu não entro
em contato com você, solicitando algo. Isso se dá em
decorrência dessa vida atribulada que todos nós temos,
ainda mais aqui em São Paulo.

Todavia, venho recebendo elogios a seu respei-
to, porque os meus clientes na advocacia, que são em
maioria donos de confecção no atacado, relatam a res-
peito do seu profissionalismo.

É muito gratificante saber disso, porque não há nada
melhor do que ouvirmos elogios voltados, principalmen-
te no tocante ao profissionalismo de uma pessoa, porque
nele está refletido o caráter pessoal daquele profissional.

Parabéns, e continue crescendo, porque hoje as
empresas precisam, e muito de profissionais competen-

tes e atentos às mudanças necessárias para um melhor
resultado nesse segmento que é a prestação de serviços.

Atenciosamente,

Dr. Francisco,
OAB/SP nº 174.809, São Paulo (SP)

Urubatan,

Bom dia!

Gostaria de aproveitar a oportunidade para agrade-
cer e também parabenizá-lo pela palestra de ontem na
UNINOVE. Fiqueimuito contente empoder revê-lo. Fiquei
maravilhado e estonteado em ver a Braspress de hoje.

Adilson Raimundo,
TSV Transportes, São Paulo (SP)

Caro Urubatan,

Agradeço o envio do livro Dossiê: Unificação dos
Títulos Brasileiros a partir de 1959.

Fiquei imensamente feliz e, com certeza, irei ler com
muito carinho. Muito obrigado pela lembrança.

Forte abraço,

Flávio Benatti,
Presidente da NTC&Logística

Caro amigo,

Só hoje consegui folhear e ler com mais cuidado a obra em
questão, cuja remessa agradeço de coração.

Como amante do futebol, valorizo esse trabalho de alguns
abnegados, que levou o justo reconhecimento a clubes, diri-
gentes e jogadores que fizeram parte de uma época de ouro
do nosso futebol.

Esse livro terá sempre um lugar especial em minha estante
e na minha memória. Vou mostrá-lo, também, aos meus filhos.

De novo, muito obrigado e parabéns pelo apoio da
Braspress à edição.

Abraços,

Geraldo Vianna,
Ex-presidente da NTC&Logística

Cartas

bar 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 sus-
tentar a casa e ter a casa para voltar […]. Ninguém tra-
balha para a Braspress; cada um de nós trabalhamos
para nós mesmos. Nós trabalhamos para que nós possa-
mos ter qualidade de vida, termos saúde, termos ale-
gria, porque é isso que o ser humano precisa, o ser
humano nasceu para ser feliz.”

Samira, após a leitura desse último pronunciamento,
eu chorei. E, numa breve reflexão, agradeci a Deus por
tudo que Ele nos oferece nesta vida, principalmente pelo
trabalho que dignifica o ser humano, propiciado por pes-
soas como o Sr. Urubatan Helou. Estou na Braspress há
19 meses como Motorista Carreteiro Urbano e, desde 2
de abril, como motorista carreteiro urbano. Gosto
demais de trabalhar na Braspress.

Um abraço,
Luiz Carlos Santiago,

Motorista da filial de Porto Alegre (RS)

Boa tarde, Sr. Urubatan.

Obrigado por sua inestimável colaboração! Agra-
deço, também, em nome do Dr. David e das instituições
que serão assistidas por meio desta tímida campanha
que levamos adiante, graças à colaboração de pessoas
como o senhor, dotadas de um altruísmo sem fronteiras
e que se preocupam com a sociedade como um todo.

Já estou em contato com o Sr. Gentil, em São Paulo,
para a coordenação da coleta e envio dos donativos. E
com o Sr. Luiz Abreu, em Uberaba, combinando a distri-
buição nas instituições.

Mais uma vez, muito obrigado!

Carlos Borges
MSK Borges – Representação,

Assessoria e Consultoria

Prezado Sr. Urubatan Helou,

Gostaria de parabenizá-lo, nesta oportunidade, pela
conquista do Mérito Lojista Nacional “CNDL”.

A Braspress, mais uma vez, conquista esse título,
caracterizando, assim, sua liderança no segmento em
que atua.

Para a CDL Uberlândia, entidade do sistema confedera-
tivo CNLD, sendo a Braspress empresa uberlandense, muito
nos orgulha sua titularidade por três anos consecutivos.

Nossos cumprimentos e à disposição em recebê-lo

Prezado Sr. Urubatan e demais colegas da Braspress,

Mais uma vez gostaria de agradecer por disponibili-
zar seu tempo para proferir uma importante palestra aos
nossos alunos.

Abraços e conte conosco no que precisarem.

Atenciosamente,

Denis Lopes
Coordenação – Departamento de Ciências

Gerenciais, Universidade Nove de Julho – UNINOVE

Olá, Samira!

Desculpe-me, mas não encontrei, na nossa revista
Braspress News, um canal de atendimento ao cliente
mais ágil do que o das “Cartas”.

Gostaria e muito que minha manifestação chegasse
até o nosso Presidente, Senhor Urubatan Helou.

Recebi o exemplar da revista nesta semana e já o li. E
o que mais me emocionou e me tocou profundamente
foi o pronunciamento do Sr. Urubatan sobre “O desafio
da Inovação”, páginas 56 a 61. E, mais ainda, suas pala-
vras finais, que reproduzo a seguir:

[…] “E aí, a nossa gente vai estar feliz. Aí, as nossas
pessoas estarão todas muito felizes, 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 aca-
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Prezado Urubatan, boa tarde!

Muito obrigado pelo envio do livro sobre a justa unificação
de títulos brasileiros, que fez justiça ao seu Santos e ao meu
Palmeiras nesse período.

Além disso, o livro nos permite conhecer uma fase áurea do
futebol brasileiro.

Um abraço,

Dr. Adauto Bentivegna Filho,
Assessor da Presidência do SETCESP – Sindicato das

Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região –,
São Paulo (SP)
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Olá, Denise. Bom dia!

Ótima palestra ministrada pelo Sr. Urubatan Helou.
Obrigada pela oportunidade que tive de estar presente.

Um ótimo fim de semana.

Luana Rodrigues,
Assistente Operacional, São Paulo (SP)

Prezado Luiz Carlos,

Por questões diversas não foi possível a comuni-
cação direta com o Gentil por um período de cerca
de 30 dias atrás. Foi um sufoco, pois não pudemos con-
tar com a habitual cooperação e habilidade dele na
solução imediata de problemas, embora você tenha
atuado e nos ajudado em alguns deles.

Felizmente já podemos contatá-lo diretamente e

tudo está voltando à normalidade, sobretudo porque, a
partir de junho próximo, os volumes da logística de
entrega e de reversa seguramente dobrarão.

Gentil, faço questão de lhe agradecer pelo seu espí-
rito compreensivo e colaborativo. De pronto já sabía-
mos, mas, agora, de fato, constatamos que você
faz toda a diferença na parceria Braspress/Microservice.

Muitíssimo obrigado a você, Luiz, e a você, Gentil.

Tadeu Martignon,
Microservice, São Paulo (SP)

Prezado Urubatan,

Agradeçoagentilmensagemqueme foi enviada junta-
mente com o exemplar da edição n°19 da Braspress News.

Para mim, é uma honra participar deste grupo.
Agradeço às pessoas que depositaram emmim confian-
ça, em especial ao meu “mestre”, Aguinaldo, por quem
tenho enorme admiração e que, sem dúvida, será por
muito tempo o meu referencial no modelo de gestão.

A oportunidade de ter sido liderada por esse profis-
sional e “ser humano” foi a maior contribuição para
minha carreira profissional. Aprendi que a relação que
temos com o nosso trabalho será fonte de grande apren-
dizado. E, ali, se constitui o amor pelo conhecimento,
pela determinação, pela perseverança, pelo reconheci-
mento, pela responsabilidade em desenvolver pessoas. E
o fundamental: uma gestão ética e transparente.

Um forte e carinhoso abraço,

Hellen Hack,
Gerente da Filial de Uruguaiana (RS)

Cartas

Prezado Urubatan,

Não preciso dizer que fiquei orgulhoso por
mais um prêmio concedido à nossa Braspress,
mas necessito afirmar que essa premiação é o
reconhecimento do seu esforço por uma empre-
sa de logística de sucesso.

Meus parabéns, mais uma vez.

Atenciosamente,

Antonio Carlos Dick,
Diretor da Target

Prezado Urubatan,

Bom dia. Tive o privilégio de participar, na data de ontem, de
um encontro na UNINOVE, que contou com a participação do
senhor. E não poderia deixar de ressaltar a brilhante apresenta-
ção que foi realizada. As pessoas presentes tiveram uma oportu-
nidade única de conhecer o ser humano, o homem, o pai, o
empreendedor e o empresário Urubatan, que não mediu esfor-
ços para destacar a importância do TRC no Brasil e no mundo,
incentivando os acadêmicos presentes a buscarem uma forma-
ção adequada para as diversas oportunidades de negócios e tra-
balho que o setor de transportes cria e criará no futuro, mostran-
do aos participantes uma visão holística e bem fundamentada,
de um futuro promissor para o setor, de forma geral.

Além de uma excelente performance, destaco, também, a
coragem na abordagem de vários assuntos ligados não
somente ao nosso meio.

Parabéns! E tenho, como certo, que foi de grande valia
para todos os acadêmicos presentes na data de ontem.

Sem mais,

Clóvis Eduardo do Carmo,
Gerente de Unidade de Negócios, Expresso Jundiaí

Logística e Transporte Ltda., São Paulo (SP)


