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Pois, por meio do CAMB, vamos, de forma
preventiva e corretiva, proporcionar qualida-
de de vida aos nossos profissionais. Es-
peramos, assim, poder cuidar da nossa gente,
fazendo a nossa parte, com a realização de
exames relacionados à fadiga e suas variáveis
– nutrição, sono, uso de medicamentos e
estresse.

Nossas ações de Responsabilidade Social
continuam sendo exercidas, como a doação de
roupas para a Casa André Luiz, ação no Abri-
go Casa Biasi (ex-abrigo "Edel Quinn"), trans-
portes solidários de cadeiras de rodas de São
Paulo para Colatina/ES, a pedido do Lions Clu-
be, bem como de São Paulo para Brasília/DF, a
pedido do Rotary Club de Taguatinga e do La-
go Sul, de Brasília, e para o Hospital do Fogo
Selvagem de Uberaba/MG.

Outras reportagens nesta edição também
merecem destaque: a viagem de Tayguara He-
lou aos Estados Unidos, a convite da LIDE
Jovem, para conhecer o Vale do Silício e novos
investimentos em inovadoras esteiras, com lei-
tores de códigos de barras automáticos que
realizam a aferição de peso e cubagem dos
volumes em nossos processos operacionais,
resultando, com isso, emmais de 15% de recu-
peração de receitas em nosso faturamento.

Além disso, retratamos nosso recall em
Aracruz/ES, onde a Braspress foi a transporta-
dora preferida ao conquistar, pela primeira
vez, o primeiro lugar na pesquisa organizada
pela Realize Comunicações; nossa conquista
em Poços de Caldas/MG, quando fomos nova-
mente a transportadora mais destacada e
lembrada pela população por meio de pes-
quisa popular realizada pelo site do Prêmio
Maiores & Melhores de 2012; e a homenagem
que recebemos da Câmara Municipal de
Campo Grande.

Os aspectos socioeconômicos e culturais da
importante cidade de Caruaru, no estado de
Pernambuco; nosso Regional do Nordeste,
Marcos Rocha, e toda a infraestrutura de que
dispomos na região; a nova filial de Jundiaí; o
novo CAOB – Centro de Apoio Operacional

Braspress – no Ipiranga, na capital paulista; a
equipe da Administração da frota que atua na
Matriz; a campanha de reciclagem de papel, o
projeto “Viver Bem”; a posse do novo geren-
te de Gerenciamento e Monitoramento de
Riscos; a formatura de novos motoristas; e o
treinamento conduzido pela parceria com o
Instituto IOB são temas de outras importantes
reportagens.

Boa leitura!

Urubatan Helou,
Diretor-Presidente do Grupo H&P

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

E
ncerramos 2012 assim como encerra-
mos todos os demais anos na história
de nossa Organização, comemorando
o fato de que todo o recurso gerado
pela Companhia é investido nela

mesma, objetivando, com isso, fazer de nossa
Braspress uma empresa atualizada e moderna.

Como exemplo, acabamos de inaugurar
um novo Hub de 20.000 m² na cidade de Santa
Maria, centro do estado do Rio Grande do Sul,
o que nos permitirá a implantação da opera-
ção “Overnight”, que interligará em 24 horas
todo o estado gaúcho.

Outra boa notícia foi o reconhecimento do
mercado que obtivemos com a conquista do
primeiro lugar na Preferência Nacional –
“Prêmio Top do Transporte 2012”, quando
recebemos o maior número de indicações de
nossos clientes, conforme pesquisa realizada
pelas prestigiadas revistas de transporte Frota
& Cia e Logweb.

E, para deixar registrada nossa liderança no
setor, mostramos nossa história de 35 anos de
muito trabalho ao divulgarmos o livro que
conta os detalhes da Braspress, publicação edi-
tada pelo Escritório de Histórias.

Para 2013, as perspectivas são as melhores
possíveis, tanto é que fizemos novos investi-
mentos de R$ 13 milhões com a aquisição de
150 carretas da Facchini, visando atender a
demanda do próximo ano, diante da expecta-
tiva de crescimento do PIB – Produto Interno
Bruto –, pois, historicamente, a experiência
verificada no segmento de transportes mostra
que para cada ponto percentual do PIB, per-
cebemos cerca de 5% de crescimento no
nosso negócio.

Para o ano novo, implantaremos mais dois
novos terminais, um em Bauru/SP, onde fize-
mos a aquisição de uma área de 50.000 m²,
com investimentos de R$ 5 milhões; e outro
em Novo Hamburgo/RS, de 53.551 m² com
investimentos de R$ 9,4 milhões, bem como
vamos implantar mais novas filiais por esse
Brasil afora.

Também realizamos novos investimentos
com o início das operações da Braspress
Logística, braço logístico do Grupo H&P, sedia-
da na Alameda Araguaia, 3.787, no Bairro
Alphaville Industrial, em Barueri, na região
metropolitana da Grande São Paulo, estrategi-
camente bem localizada nas proximidades do
Rodoanel, trecho Oeste, e dirigida por
Marcelo Flório, Diretor Superintendente da
nova divisão.

A nova empresa é o braço logístico da
Braspress, ou seja, é mais um produto que es-
tamos oferecendo ao mercado, que, com cer-
teza, irá contribuir para a fidelização dos pró-
prios clientes da Organização e de novos em-
barcadores em toda a cadeia logística.

Nesta edição, destacamos a homenagem a
outro grande líder do TRC – Transporte Rodo-
viário de Cargas – o “Rochinha”, Aristóteles de
Carvalho Rocha, de 83 anos, que ainda traba-
lha como advogado em alguns casos, mantém-
se saudável e escreve poemas. Ele foi presiden-
te do SETCESP – Sindicato das Empresas de
Transportes de Cargas de São Paulo e Região –
de 1970 a 1979.

Quando o assunto é homenagem, quero
aproveitar mais uma vez para agradecer a
homenagem que me foi prestada pela Asso-
ciação Movimento Mulheres por Mulheres,
de São Caetano do Sul, pelo pioneirismo
que tive em oferecer vagas de trabalho pa-
ra mulheres na profissão de motoristas no
TRC – Transporte Rodoviário de Cargas –,
um mercado outrora predominantemente
masculino.

Também me orgulhei muito de ter partici-
pado do Fórum de Logística, realizado pelo
Grupo LIDE, dirigido por João Doria Júnior.

Outro destaque desta edição é a inaugura-
ção do CAMB – Centro de Apoio ao Motorista
Braspress “Basil de Barros”, quando presta-
mos homenagem ao nosso primeiro motoris-
ta, Basil de Barros, hoje aposentado da fun-
ção, e passamos a cuidar da saúde dos nossos
motoristas.
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BRASPRESS NEWS – O senhor é religioso?
Rochinha – Sou espírita kardecista e faço minhas

orações em casa. Minha mulher é católica, vai à missa
e eu vou buscá-la à saída da igreja, aos domingos.

BRASPRESSNEWS – E o senhor frequenta centro
espírita?

Rochinha – Participo de reunião espírita na casa
do casal Orlando e Esmeralda, mas faço as orações em
casa. Todos os dias eu agradeço a Deus pela saúde,
pela boa memória e bom humor. Quem tem fé e tem
relação próxima com Deus, tem energia, alegria e
esperança.

BRASPRESS NEWS – De que coisas o senhor
abriu mão com a idade?

Rochinha – Decidi nãomais viajar de avião. Já via-
jamos muito, eu e minha mulher, pelo mundo inteiro.
Agora mesmo estamos planejando ir a Londrina em
uma festa de família, e iremos de carona. Para não
cansarmos muito, faremos uma parada em Marília,
onde temos outros familiares que irão conosco ao
Paraná. Eu também não leio mais jornal de papel, só
na internet. Acompanho ainda três processos de
clientes em andamento na Justiça.

BRASPRESS NEWS – O senhor estudou Direito?
Rochinha – Sim, minha firma ficava na Vila Maria

e, à noite, eu ia para Guarulhos; era pertinho, onde fiz
o curso de Direito. Tenho OAB e trabalhei muito na
profissão, principalmente depois que deixei a empre-
sa, aos setenta anos. E irei acompanhar esses casos
até o fim. Caso eu venha a falecer, já deixei procura-
ção assinada para um colega me substituir.

BRASPRESS NEWS – E qual era sua especialida-
de na advocacia?

Rochinha – Eu só não gosto do Direito Criminal;
não quero ver um criminoso na minha frente. Fiz
muito trabalhista no tempo da empresa; e também
de família, patrimônio, ao que mais me dediquei.

BRASPRESS NEWS – E a empresa?
Rochinha – Eu a deixei hámuitos anos, e não exis-

te mais.

BRASPRESS NEWS – Algum de seus filhos se
dedica ao transporte?

Rochinha – Não. Tenho três filhos: o mais velho
estudou Química e trabalha com comércio exterior e
mora em Campinas; outro fez Administração de
Empresas, mora em São Paulo, tem a Casa do
Restaurador e, atualmente, está estudando Direito; e
a filha vive em Campinas, dedica-se à terapia naturis-
ta. Eles nos deram oito netos e cinco bisnetos.

BRASPRESS NEWS – E como o senhor ingressou
na literatura?

Rochinha – Foi quando eu deixei a empresa;
tinha mais tempo livre. E Aquele (diz, apontando para
o alto) me inspirou.

BRASPRESS NEWS – Quais são os livros já publi-
cados?

Rochinha – O primeiro foi Sonhos, Desejos e
Realidade, já esgotado; o segundo, Após Sonhos,
Realidade; e o terceiro, Apenas Realidade, todos de
contos. No segundo, tem um conto sobre uma histó-
ria que o Urubatan me contou. O próximo será de
poesia, mas ainda sem nome.

BRASPRESS NEWS – O senhor é paulista?
Nasceu onde?

Rochinha – Sim, nasci em Dourado, na região de
Araraquara, em 29 de agosto de 1919, filho de ferro-
viário. Aos três anos, minha família se mudou para
Taquaritinga e, ainda hoje, lembro-me do endereço,
Rua Marechal Deodoro, 82. Quando tinha nove anos,
meus pais foram para Marília, onde estudei e comecei
a trabalhar aos 14 anos nas Casas Pernambucanas. Fiz
o curso de Técnico em Contabilidade e trabalhei
numa agência Ford, pertencente a Miloy Milenkovich,

onde exerci vários cargos; e, ao sair, comprei um cami-
nhão. Era no começo dos anos 1940, época em que só
existiam as marcas Ford e Chevrolet de caminhões a
gasolina no Brasil.

BRASPRESS NEWS – E virou caminhoneiro?
Rochinha – Sim, eu já era casado com a Jessie, por

* “De bem com a vida”, um dos poemas do Sr. Rochinha

De manhã cedo, mire-se no espelho.
Goste de você.

Sorria.
Abrace os familiares com muito amor,

transmita-lhes alegria.
Saia à rua com um sorriso nos lábios,

E a Todos que encontrar, diga: Bom dia!
Assim, minha cara amiga,
você viverá de verdade;

terá sempre sonhos, vivendo a realidade,
pois o tempo passa rapidamente,
Ao bom viver, não seja indiferente.
Quando você começar a envelhecer,
ao amado Deus comece a agradecer.

“

“
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P oeta, escritor e religioso, o veterano líder dos
transportadores Aristóteles de Carvalho Rocha
ainda trabalha como advogado em alguns

casos e se mantém saudável. Está preparando um
livro de poesia para breve.

E lá se vão 42 anos desde que Rochinha (como é
mais conhecido) foi eleito presidente do SETCESP –
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de
São Paulo e Região –, cargo que ocupou por 9 anos
consecutivos, com reeleições, de 1970 a 1979.

Hoje, aos 93 anos de idade, ele se lembra de ter
sido recebido pelo então presidente da República
Emílio Garrastazu Médici, em Brasília, juntamente

com demais lideranças do setor, para tratar da prote-
ção à classe dos transportadores, ameaçada pela
invasão do capital estrangeiro, à época.

A regulamentação que o setor vem conquistan-
do, atualmente, começou com pioneiros como
Rochinha, que dedicou parte de sua vida aos inte-
resses da classe.

Vivendo confortavelmente em um sobrado locali-
zado em uma rua tranquila do bairro Paraíso, em São
Paulo, Rochinha recebeu a Braspress News para falar
de seu passado como empresário e líder setorial, da
família e, principalmente, dos livros de contos e dos
poemas que escreve.

Caminhando uma hora todos os dias pela vizi-
nhança, diz que o dia precisaria ter trinta horas para
fazer tudo a que se propõe. Passa boa parte do dia de
olhos na tela do computador lendo notícias, fazendo
contatos com amigos e navegando em diversos sites.

É no computador que ele escreve, também, seus
contos – já tem três livros publicados e mais de 120
poemas concebidos, que envia à filha, encarregada
de publicá-los. Ele é, também, um devorador de
livros, mas reserva algumas horas para assistir às
novelas na companhia da mulher, Jessie, com quem é
casado há 71 anos.

BRASPRESS NEWS – Como o senhor conserva
essa vitalidade aos 93 anos?

Rochinha – Nesta semana levei aomédico os resul-
tados do checkup anual e ele brincou comigo, dizendo
que gostaria de ter a minha saúde. Ele disse: “o senhor
não tem nada, os exames estão todos normais”. Eu
tomo só um remédio por dia, para ácido úrico, mas o
último exame revelou que voltou ao normal.

BRASPRESS NEWS – O senhor sempre foi magro
assim? Faz alguma dieta?

Rochinha – A vida toda fui assim. Só não como
carne vermelha, e minhas refeições sempre têm mui-
tas verduras e legumes.

BRASPRESS NEWS – E bebidas alcoólicas, o
senhor ainda toma?

Rochinha – Todos os dias tomo uma taça de
vinho tinto no almoço; vinho seco! E, socialmente,
tomo um uísque de vez em quando.

BRASPRESS NEWS – Então, essa é a receita da
saúde?

Rochinha – Não, quem nos dá a saúde é Deus; é a
ele que temos que agradecer todos os dias*.

ARISTÓTELES DE CARVALHO
ROCHA: o contista do transporte

Rochinha
publicou 3 livros

*Valdir dos Santos
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quem me apaixonei à pri-
meira vista. Comecei fazen-
do transporte pelas redon-
dezas de Marília, trazendo
produtos agrícolas da lavou-
ra para a cidade e levando
alimentos; mais tarde, passei
a fazer viagens para São
Paulo. Naquele tempo, todas
as estradas eram de terra. Eu
levava mais de um dia para
vencer os 460 km de Marília
à capital, tempo que ficava
indefinido no período das
chuvas porque o caminhão
encalhava. Depois, passa-
mos a transportar porcos do
Paraná para um local em
Cotia, chamado de água
suja, de onde, depois, os
porcos eram levados aos fri-
goríficos de São Paulo. As

estradas do Paraná erammuito ruins também. Depois
fui comprando mais caminhões e vim para São Paulo.

BRASPRESS NEWS – O senhor abriu a empresa
em São Paulo?

Rochinha – Não, vim para a filial da capital e
transferimos a sede para a Vila Maria, onde se concen-
travam todas as transportadoras. A empresa se cha-
mava RA Transportes, “R” de “Rocha” e “A” de meu
sócio, João Ferreira de “Almeida”. Depois, tive outra
sócia, Nely Nogueira. A empresa tinha mais de cem
caminhões; fazíamos transporte de cargas extrapesa-
das e nossas rotas se ampliaram pela região Nordeste,
e avançamos até o Pará.

BRASPRESS NEWS – E quais eram os principais
pleitos do setor?

Rochinha – O SETCESP não tinha tantas ativida-
des como tem hoje, era bastante limitado; nós fazía-
mos negociações salariais e praticava-se o frete pre-
datório, e muitas empresas não aguentavam, princi-
palmente as de carga geral, e fechavam, como ocor-
reu com várias. O sindicato apoiava as ações da NTC e,
numa ocasião em que pleiteávamos uma proteção do
setor contra as empresas de capital estrangeiro,
fomos em caravana a Brasília, com Denisar Arneiro,
presidente da NTC, e fomos recebidos pelo presiden-
te Médici.

BRASPRESS NEWS – Mas o frete não era tabela-
do e controlado pelo CIP (Conselho Interministerial
de Preços)?

Rochinha – Sim, e havia grandes debates. O
nosso negociador era o Windsor Natal, que sempre
tinha bons argumentos para obter correção do valor
do frete.

BRASPRESS NEWS – E como o senhor vê a ativi-
dade de transporte hoje, em relação ao seu tempo
como empresário e líder do setor?

Rochinha – Ah, mudou muito. Hoje as empresas
são muito organizadas, o setor foi regulamentado, a
logística é muito importante. Veja o caso da
Braspress, uma gigante, muito bem conduzida pelo
Urubatan.

BRASPRESS NEWS – As empresas enfrentam
hoje outras dificuldades, não é?

Rochinha – Sim, veja nas cidades como São
Paulo, é cada vez mais difícil a circulação de mercado-
rias. Tem ruas e bairros em que o caminhão não entra;
tem outras em que os horários são restritos; leva-se
muitomais tempo para a distribuição urbana e o trân-
sito está cada vez pior.

BRASPRESS NEWS – Nesse caso, o pedágio
urbano seria uma saída?

Rochinha – É, mas iria aumentar o frete, refletin-
do no custo de vida e na inflação, ou seja, pioraria a
vida do assalariado.

BRASPRESS NEWS – E a concorrência com o fer-
roviário, o fluvial e o marítimo, que vêm crescendo, o
que o senhor acha?

Rochinha – O caminhão será sempre indispen-
sável em todos os modais; sempre haverá espaço
para o transporte rodoviário. O crescimento do fer-
roviário, do marítimo e do fluvial é muito bom para
o Brasil, para a economia, para reduzir os custos.
Além do mais, o Brasil teve um desenvolvimento
fabuloso; a agropecuária é a terceira do mundo e
nosso país passou a ter um papel muito importante:
é o mais rico em água e em energia. A economia se
expandiu para todas as regiões, exigindo um trans-
porte eficiente; e o rodoviário tem todas as condi-
ções de atender.

BRASPRESS NEWS – O senhor acha que as
empresas devem se preocupar com omeio ambiente,
com a sustentabilidade e o social?

Rochinha – A preocupação deve ser com a huma-
nidade; não só o transporte, mas todos devem ter res-
ponsabilidade humanística, respeitar o ser humano, e
serem solidários, para evitar a violência.

BRASPRESS NEWS – E quais conselhos o senhor
daria para os jovens empresários?

Rochinha – Penso que não devem ser afoitos e
nem se empolgarem com o lucro fácil; que se adap-
tem ao sistema e ao mercado, que procurem ter uma
formação acadêmica que possibilite administrar bem
a empresa. Preocupem-se em tocar a empresa usan-
do a inteligência para oferecer um serviço de qualida-
de, analisando todas as possibilidades, para saber se
pode ou não fazer.

Rochinha é contra
o pedágio urbano



A
Braspress inaugu-
rou um moderno
terminal em Santa
Maria, cidade con-
siderada o coração

do Rio Grande do Sul, pois, devido
a sua localização geográfica bem
no centro do estado, é um ponto
estratégico no Mercosul, situan-
do-se ao lado dos principais polos
econômicos da América Latina e
rodeada por 3 rodovias federais e
6 estaduais.

O novo hub, de 20.000 m²,
está localizado na Rodovia BR-
392, km 345, nº 4.161, no bairro
Lorenzi; portanto, estrategica-
mente bem localizado e com a
função básica de atuar com o
sistema Overnight, interligan-
do, em 24 horas, todas as filiais
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Acima a recepção e abaixo a
fachada do novo terminal

BRASPRESS:
inaugura novo hub em
Santa Maria/RS – sede própria
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Novo terminal – Santa Maria



instaladas no estado gaúcho, como
já acontece nos estados de São
Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Segundo o Diretor-Presiden-
te, Urubatan Helou, o novo hub
agilizará as operações e contri-
buirá sensivelmente para a dimi-
nuição dos prazos de entrega,
bem como para um crescimento
considerável dos novos negócios
dentro do Rio Grande do Sul e
dos estados interligados.

“Tenho certeza de que com o
Overnight conquistaremos mais
negócios em nossos mercados
regionais, pois esse novo terminal
está muito bem localizado e é
importante para a satisfação dos
interesses de nossos clientes e de

A linha arquitetônica segue
o padrão de qualidade

da Organização12 - BRASPRESS News

Novo terminal – Santa Maria

Tenho certeza de que com o
Overnight conquistaremos
mais negócios em nossos
mercados regionais, pois

esse novo terminal está muito
bem localizado e é importante
para a satisfação dos interesses

de nossos clientes e de
prospects, afirmou.
Urubatan Helou

“
”

Ambiente clean

Em destaque, no centro do escritório da filial
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O novo terminal exigiu
R$ 8 milhões de investimentos

Teremos linhas de transferência para
todas as filiais interligadas ao Overnight
gaúcho, como para Porto Alegre, Bagé,

Caixas do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo,
Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo e
Uruguaiana. Além disso, teremos outras
linhas de transferência para os demais

hubs que funcionam com o sistema,
ou seja, para Bauru/SP, Guarapuava/PR

e Itajaí/SC”, acrescentou o
Diretor-Presidente da Organização.

Urubatan Helou

“

”
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prospects”, afirmouUrubatanHelou.
Com o Overnight, toda a carga

será unitizada, ou seja, a transferên-
cia será realizada em gaiolas, pro-
porcionando maior agilidade, rapi-
dez no transbordo, maior seguran-
ça, menor incidência de avarias e
de extravios, bem como a diminui-
ção de prazos de transferência
entre filiais.

INVESTIMENTOS DE
R$ 8 MILHÕES

Onovo terminal inaugurado no
dia 29 de outubro passado segue a
linha arquitetônica de qualidade da
Organizaçãoutilizada em terminais.
O empreendimento exigiu investi-
mentos de R$ 8 milhões, entre a
compra do terreno, custo da obra e

dos equipamentos instalados.
“Teremos linhas de transferên-

cia para todas as filiais interligadas
ao Overnight gaúcho, como para
Porto Alegre, Bagé, Caixas do Sul,
Novo Hamburgo, Passo Fundo,
Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santo
Ângelo e Uruguaiana. Além disso,
teremos outras linhas de transfe-
rência para os demais hubs que

Esteira
automatizada

para a aferição
de 100% dos

volumes
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funcionam com o sistema, ou seja,
para Bauru/SP, Guarapuava/PR e
Itajaí/SC”, acrescentou o Diretor-
Presidente da Organização.

Urubatan Helou destacou
aindaqueonovo terminal reforça a
estrutura operacional da Compa-
nhia, mostrando que cada centavo
recebido continua sendo investido
na própria Organização.

“Continuamos fazendo a nossa
lição de casa, investindo cada cen-

tavo que recebemos em novos ter-
minais, sempre com o objetivo de
oferecermos aos clientes um me-
lhor emprazamento das entregas e
das coletas”, ele finalizou.

TERMINAL DISPÕE
DE 52 DOCAS

Aárea construída éde5.482m²,
sendo 2.800 m² de terminal cross-
docking, com 52 docas para cargas

e descargas simultâneas, além de
áreaadministrativa comsalade reu-
niões, sala de gerenciamento de ris-
cos, bem comoumprédio de apoio
contendo refeitório, sala de televi-
são, chapelaria, banheiros, oito dor-
mitórios de motoristas e um prédio
de conservaçãoda frota para a lava-
gem de caminhões e um posto de
abastecimento de combustível.

Funciona ainda um sistema de
captação de águas das chuvas,
com capacidade de 180 mil litros
de água, que são utilizados para a
lavagem de veículos, limpeza de
banheiros, áreas de pátio e jardim.
Portanto, a filial está totalmente
adaptada a uma moderna susten-
tabilidade ambiental.

O novo terminal atua com a
colaboração de 55 funcionários,
entre empregos diretos e indire-
tos, e dispõe de uma esteira auto-
matizada de aferição, proporcio-
nando maior velocidade e preci-
são na aferição de peso e cuba-
gem de 100% dos volumes que
passam pela filial.

Novo terminal – Santa Maria

O gerente
Adalberto
Rigotti, à

esquerda, em
reunião

Tradicional refeitório
para os colaboradores
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caminho escolhido e de que ven-
ceria a batalha. Foi possível per-
ceber sua integração quase sim-
biótica com a empresa que criou
e da qual fala com muito orgulho
e emoção.

É dele a frase ‘A Braspress
ocupa 100% do espaço da nossa
família. Meus filhos cresceram
ouvindo Braspress. Mais tarde, na
idade adulta, vieram trabalhar na
Braspress. Portanto, a Braspress
está sanguineamente ligada à
minha família, à minha história.
Minha vida e a Braspress se mistu-
ram. Nós vivemos a Braspress 24
horas por dia e a Braspress vive a
nossa presença 24 horas por dia.’

Também merecem destaque
a tranquilidade do Petri e seu
orgulho com a história da empre-
sa que ajudou a construir; dos

jovens diretores Giuseppe
Coimbra, Giuseppe Luma-
re Júnior e Luiz Carlos
Lopes, que, afinados com
o idealismo do líder Uru-
batan, demonstraram se-
gurança e competência
naquilo que fazem. Eles
fizeram narrativas impor-
tantes, verdadeiras análi-
ses, que contribuíram pa-
ra o sucesso do trabalho.

Muitas pessoas, cada
uma a seu modo, cola-
boraram para o sucesso
desta empreitada. En-
trevistas realizadas com
colaboradores e ex-cola-
boradores trouxeram in-
formações e lembranças
que nos ajudaram a escre-
ver a história da Compa-

nhia. Para compreender o
segmento de transportes
e o papel da Braspress, foi
também importante a
participação do Sr. Hildo,
da empresa Canarinho,
parceiro de primeira hora
de Urubatan Helou.

Brindou-nos também
com uma boa entrevista
Geraldo Vianna, que de-
monstrou clareza e enten-
dimento do setor de
transportes, do que ele
representa para o desen-
volvimento do país e das
questões urbanas brasilei-
ras que interferem no
setor.

É claro que por mais
competentes que sejamos
e reconheçamos que so-
mos, nada disso seria pos-
sível sem a presença cons-
tante, pessoalmente, por
telefone e por e-mail de
Denise Paiva e Isabela
Andrade. Ambas se envol-

35 anos de história completados no dia 1º de Julho de 2012

Urubatan Helou ao inaugurar a Aeropress
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M
arcando sua tra-
jetória de suces-
so, a Braspress
inicia o ano com
a divulgação do

livro que conta sua história de 35
anos no mercado brasileiro de
transporte de encomendas.

Foi com muita satisfação que
o Escritório de Histórias recebeu
o convite para escrever a história
da Braspress. O editor Osias
Ribeiro Neves relatou sua expe-
riência nesse trabalho:

“Para nós, essa tarefa foi como
dar um mergulho no tempo e no
acervo material e imaterial da
Companhia, trabalhando como
garimpeiros à procura de fatos,
imagens, causos e memórias que,
alinhavados, nos ajudassem a te-
cer os textos da narrativa. Tarefa
extremamente prazerosa, que nos
possibilitou crescer um pouco
mais no contato e convívio, ainda
que limitado, com pessoas que
acreditam no que fazem.

As entrevistas trouxeram-nos
conhecimento não somente da
Organização, em seus mais dife-
rentes aspectos, como também
do segmento de transporte de
encomendas e das lutas travadas
por seus líderes. Sincronizado
com o trabalho de coleta de
depoimentos, percorremos a con-
juntura nacional, sob a luz do
transporte de cargas, desde o
final dos anos 1960, consideran-
do as muitas decisões econômi-
cas e políticas que interferiram
direta e indiretamente na vida
dos brasileiros.

Destacamos as entrevistas
realizadas com o inquieto e arro-
jado empresário Urubatan Helou
que, além de narrar sua história e
a história da Braspress, empres-
tou também seu humor, ao con-
tar causos pitorescos que fazem
parte do folclore da Organização.

Em seus ricos relatos, Uruba-
tan Helou deixou presente sua
capacidade e competência em
superar dificuldades, que foram
muitas, sempre com a certeza do

Braspress
lança livro que
conta sua história

35 Anos

O livro narra a trajetória de sucesso da Braspress
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SAIBA UM POUCO DO
ESCRITÓRIO DE HISTÓRIAS

Criado em 5 de abril de 1999,
em Belo Horizonte, pelo sociólo-
go e escritor Osias Ribeiro Neves,
o Escritório de Histórias já está
fazendo história Brasil afora.
Trabalhando com memória, já
escreveu mais de 60 livros para
empresas, instituições, pessoas
físicas, e organizou memoriais,
exposições comemorativas, mu-
seus virtuais e centros de memó-
ria. Conta com profissionais da
área de história, sociologia, co-
municação, psicologia e design
gráfico, além de parceiros nas
áreas de tecnologia, arquivologia,
fotografia, vídeo, arquitetura e
design de ambientes. Conheça os
trabalhos acessando o site www.
escritoriodehistorias.com.br.

Dentre os livros dessa catego-
ria, destacam-se, além do livro
Braspress: 35 anos; Tecendo me-
mórias: a história da Estamparia;

tom e também vibrando com o
que íamos tecendo ao longo do
caminho.

O livro Braspress: 35 anos está
aí com uma narrativa leve a agra-
dável, apresentando a história de
uma empresa que, com pouca
idade, tornou-se um ícone e refe-
rência no seu segmento pela
ousadia de seu comandante, que
apostou o tempo todo em novas
e melhores formas de fazer, tendo
por aliada a tecnologia, que se
tornou a alma de seu negócio.

Nesse trabalho feito a muitas
mãos, além da minha colabora-
ção, o Escritório de Histórias con-
tou com pesquisa e texto da his-
toriadora Marina Camisasca;
texto e revisão de Isabella
Verdolin Neves, com Aline Xavier
nas entrevistas e com a criação de
Aline Pereira, responsável pelo
projeto gráfico e diagramação do
livro. A capa foi feita por Luiz
Alberto de Castro, ex-colaborador
da Braspress”.

Anos mais tarde, o prédio da Vila Guilherme foi
adquirido em leilão

Etiquetas de códigos de barras fazem parte
do sistema automatizado de sorteamento

O maior SORTER da América Latina
foi inaugurado pela Braspress no
Rio de Janeiro, em 2009
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35 anos

possível. Isso nos deu tranquilida-
de e estímulo para trabalhar.

Mais que isso: contamos com
a liberdade plena para realizar
nosso trabalho com a presença
discreta e precisa de Urubatan
Helou, que nos ajudava dando o

veram no trabalho desde o primei-
ro momento, provendo-nos de
informações, agendando entrevis-
tas, sugerindo, balizando e vali-
dando nosso trabalho sempre
com a preocupação de que o livro
acontecesse da melhor maneira

A Braspress ocupa 100% do espaço da
nossa família. Meus filhos cresceram ouvindo
Braspress. Mais tarde, na idade adulta, vieram
trabalhar na Braspress. Portanto, a Braspress
está sanguineamente ligada à minha família,
à minha história. Minha vida e a Braspress se
misturam. Nós vivemos a Braspress 24 horas
por dia e a Braspress vive a nossa presença

24 horas por dia.
Urubatan Helou

Osias Ribeiro Neves, Editor do livro
que narra trajetória da Braspress

“

”

O nome escolhido era outro, mas não deu certo
e acabou originando a Braspress

No ano 2000, a Matriz da Braspress mudou para a
Vila Guilherme, em São Paulo
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35 Anos
Conduzindo o progresso, história
do transporte coletivo no Brasil
(NTU); Capemisa: 50 anos de
vidas; Alma Brasileira, crônicas
que narram a trajetória do profes-
sor Emerson de Almeida, presi-
dente da Fundação Dom Cabral;
GMMLE: 50 anos da mineração e
da metalurgia em Minas Gerais;
Livro de Ouro de Bom Despacho,
que narra a história da cidade de
Bom Despacho, em Minas Gerais;
A arte de conduzir, história da
família Cançado e da empresa de
transporte coletivo Nova Suissa;
CFBIO – 30 anos de história e
memória; Pelos caminhos de
Minas – do café ao atacado;
Uniapong, cooperativa de mate-
rial reciclado de Sabará; AMBR –
50 anos fazendo história em
Brasília, história da Associação
Médica de Brasília; ArcelorMittal
Abeb – 40 anos; BMS – 20 anos de
sucesso; Expresso Jundiaí – 50
anos de história; Tip Top – 80
anos, história do mais antigo bar
da capital mineira; Trabalhando
com saúde mental, a história da
Clínica Ânima; entre outros.

Fatos importantes
da Braspress,

como a inauguração
do SORTER no
Rio de Janeiro

constam do livro
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Por isso, nos próximos meses,
novas esteiras serão implantadas
nas seguintes filiais: Porto Alegre,
Novo Hamburgo e Santa Maria/RS
e nos CAOBs Cantareira e Vila
Maria, em São Paulo/SP.

nologia e processos, essa receita
não seria obtida. Realizamos esse
investimento de R$ 3,5 milhões na
compra de um lote de treze novas
esteiras”, acrescentou a Gerente de
Automação.

além, é claro, do papel principal
que cumpre da aferição dos volu-
mes em nossos processos opera-
cionais, resultando em um aumen-
to de mais de 15% em nosso fatura-
mento. Sem os equipamentos, tec-

Juliana Petri
acompanhou a

instalação do sistema

Compact SORTERS, que totalizam
318 metros de esteiras e contam
com32 linhas de saída, desde 2011.

“Com essa filosofia, a Braspress
segue em sua busca incessante de
crescimento em porte e agilidade,
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Automação

scanners fixos, em substituição ao
processo manual, que exigia do
colaborador o acionamento mecâ-
nico para o reconhecimento do
códigodebarras. Comonovo siste-
ma, a expectativa é deque aprodu-
ção aumente em mais de 70%”,
avaliou Juliana Petri.

Lutar por cada segundo ganho
com a tecnologia é um dos gran-
des diferenciais que fazem da
Braspress a pioneira em automa-
ção no Brasil.

A Organização foi a primeira a
instalar o SORTER – Sistema Auto-
matizado de Encomendas – em São
Paulo, em setembro de 2004; e no
Rio de Janeiro, em junho de 2009,
quando instalou o maior SORTER
da América Latina, com 4,7 quilô-
metros de extensão e capacidade
para 8.400 volumes por hora.

Também no CAOB Tamboré,
em Barueri, foram instalados dois

A
Braspress se man-
tém na vanguarda
da tecnologia de
automação ao pro-
cessar os volumes

de seus clientes por meio de ino-
vadoras esteiras de aferição com
leitores de códigos de barras
automáticos.

Segundo a Gerente de Auto-
mação, a engenheira Juliana Petri,
as filiais de Brusque e Itajaí/SC,
Curitiba e Paranavaí/PR; Campinas,
Jundiaí, CAOB – Centro de Apoio
Operacional Braspress Ipiranga –,
em São Paulo, e a Divisão Rodo-Aé-
rea Aeropress, em Tamboré, Ba-
rueri, todas no estado de São Paulo,
foram as primeiras a contar com
essa nova tecnologia, que agiliza a
aferição dos volumes devido ao sis-
tema de leitura automática dos
códigos de barras.

“Essa nova versão possui dois

Braspress
adota esteiras
inovadoras

A nova versão possui dois scanners fixos,
em substituição ao processo manual, que exigia do
colaborador o acionamento mecânico para o
reconhecimento do código de barras. Com o

novo sistema, a expectativa é de que a produção
aumente em mais de 70%”, avaliou.

Juliana Petri

“
”



empresas de credibilidade mun-
dial”, acrescentou Marco Baia.

Por isso, a OSS visa ofere-
cer soluções a seus clientes de
uma forma consultiva, fazendo a
interação entre conhecimento
e capacitação junto a hardwares,
softwares e serviços.

“De forma inovadora,
desenvolvemos uma abran-
gente gama de projetos de
consultoria, desenvolvimen-
to, implementação, supor-
te e treinamentos, com o in-
tuito de atender as várias de-
mandas e necessidades de
nossos clientes: tudo para
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dade dos negócios e apoiar a
geração de estratégias de todo o
Grupo H&P.

A Open Systems Solutions foi
fundada em 1995, iniciando suas
atividades como parceira de negó-
cios da IBM Brasil.

No decorrer de sua trajetória,
foi conquistando posição de
destaque e se tornou Premier Bu-
siness Partner IBM, denominação
e reconhecimento àqueles que
investem significativamente em
produtos e tecnologias IBM por
meio de uma combinação de pro-
fissionais certificados, conheci-
mento em soluções, bons resulta-
dos de venda, planos de ação con-
junta e, principalmente, alta satis-
fação de clientes.

Essa parceria, que persiste até
os dias atuais, coloca a empresa
entre as mais sólidas e antigas par-
ceiras IBM no Brasil.

As conquistas da Open
Systems Solutions iniciaram-se em
São Paulo com o fundador Marco
Baia. Sua experiência de 10 anos
de IBM na linha de soluções de
servidores Power, System x e
Storage, além da confiança con-
quistada nos relacionamentos
com seus clientes e parceiros, fize-
ram daOSS uma revenda reconhe-
cida e qualificada no planejamen-
to e execução de projetos comple-
xos. Tem como princípio a valori-
zação do capital humano, a trans-
parência e a ética; portanto, bus-
cando a soma de um trabalho
impecável.

“Com o objetivo de levar
melhores práticas e soluções,
fazendo da Tecnologia da In-
formação (TI) um agente de su-
cesso no negócio de cada um de
nossos clientes, a OSS formou um
grupo de profissionais qualifica-
dos e certificados, aptos para
desenharem e implementarem
soluções melhores e mais comple-
tas em hardware, software e servi-
ços, tendo como parceiros a IBM,
Ingram Micro, Microsoft, VMware,
Lenovo, Oracle, Cisco, Red Hat,
SAP, McAfee e Intel Symantec:

conquistar parcerias de longo
prazo”, finalizou o Diretor.

A OSS atua na capital paulista
e no interior do estado de São
Paulo por meio de cerca de 40
colaboradores diretos e indiretos.

BLADE CENTER IBM

Servidores IBM
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Série “Parcerias”

D
ando prosseguimen-
to à série “Parcerias”,
entrevistamos o Dire-
tor da Open Systems
Solutions, Marco Baia,

que participa diretamente do rela-
cionamento com a Braspress.

“É uma relação de confiança,
que se dá pelo grau de comprome-
timento no fornecimento de solu-
ções de tecnologia que se adé-
quam às necessidades imediatas e
ao planejamento estratégico da
Braspress”, afirmou o Diretor da
OSS.

Segundo Marco Baia, a OSS
busca em suas relações com seus
clientes e fornecedores transpa-
rência, comprometimento e solu-
ções melhores e mais eficazes. “É
assim com a Braspress, uma parce-
ria duradoura e de respeito
mútuo”, acrescentou.

Na opinião do Diretor Admi-
nistrativo-financeiro da Braspress,
Giuseppe Coimbra, o relaciona-
mento com a OSS é satisfatório e
está dentro do escopo da área de
TI (Tecnologia da Informação), que
é o de dar segurança na continui-

Open Systems Solutions,
parceira da Braspress
Open Systems Solutions,
parceira da Braspress



Consultoria, soluções e
serviços:
• Planejamento da capacidade em
ambientes SAP;
• Gerenciamento do Ciclo de Vida
da Informação (ILM);
• Implementação de Infraestrutura
ERP (SAP/Oracle);
• Consolidação de servidores;
• Integração de servidores;
• Virtualização de servidores (AIX
Power VM, VMware, Red Hat KVM,
Microsoft Hyper-V);
• Virtualização de Storage (SAN
Volume Controller)
• Sistemas de alta disponibilidade;
• Business Intelligence: - TABLEAU;
• Implementação de soluções de
backup.

Produtos de hardware:

SERVIDORES:
• Power (Unix/Linux);
• Pure Systems;
• System x (Plataforma x86 — Intel
e AMD) ®;
• Blade.

Sistemas de armazenamento:
• Storage;
• Tape;
• Network-Attached Storage (NAS);
• Storage Area Network (switches
de fibra).

RSS – Soluções de pontos
de venda:
• Linha SurePOS;
• IBM soluções de autoatendimento;
• Impressoras fiscais e térmicas.

Estações de trabalho:
• Notebooks e desktops Lenovo;
• Racks.

Produtos de software:
SISTEMAS DE BACKUP:
• IBM Tivoli Storage Manager
(software de backup);

• FastBack (software de
backup para Windows).

SEGURANÇA:
• ISS – Internet Security Services;
• Security framework.

SISTEMAS OPERACIONAIS:
• IBM AIX;
• Red Hat Linux;
• SUSE Linux;
• Microsoft Windows
APLICATIVOS:
• Microsoft Office;
• Microsoft Visio;
• Microsoft Project;
• Microsoft Dynamics CRM;
• Microsoft Sharepoint.

SOLUÇÕES DE E-MAIL:
• IBM LotusLive;
• Microsoft Exchange.

BANCO DE DADOS:
• DB2;
• Oracle Database;
• Microsoft SQL.

METODOLOGIAS DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS:
• Rational.

SOLUÇÕES CIDADES INTELIGENTES:
• Energia;
• Mesa de controle;
• Gerenciamento de ativos;
• Transportes.

GERENCIAMENTO:
• IBM Director.

BUSINESS INTELLIGENCE:
• Cognos.

Soluções de virtualização:
• Unix Power VM;
• Red Hat KVM;
• Microsoft Hyper-V;
• VMware.

SERVIÇOS IBM

Soluções tecnológicas disponíveis
para a organização de todos os ta-
manhos, em todos os setores, foca-
das na inovaçãodeentrega, excelên-
cia e simplificação. Dentre as linhas
de serviços de soluções, estão:

• Continuidade de negócios e ser-
viços de resiliência;
• Encerramento de serviços de
usuários;
• Integração de serviços de comu-
nicação;
• Serviços de TI – Estratégia e
Arquitetura;
• Serviços de apoio à manutenção
técnica;
• Serviços Middleware;
• Internet security services;
•Server services;
• Serviços do site e de instalações;
• Armazenamento de dados.
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ENTRE SEUS SERVIÇOS, ESTÃO:



Colaboração ao
Hospital do Fogo Selvagem

ACreche e Orfanato Vinde a Mim as Criancinhas, localizada em
Florianópolis/SC, e a Irmandade de Freiras Santíssimo Sacramen-
to de Boquira/BA, também receberam a colaboração da Orga-

nização com a realização de transporte solidário no final do ano passado.

Solidariedade a outras entidades
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ABraspress realizou a doação de 75 quilos
de roupas para o Centro Espírita Nosso Lar
Casas André Luiz, que cuida, gratuitamen-

te, de 1.600 deficientes em todos os graus de
comprometimento: leve, moderado, grave e pro-
fundo, com ou sem deficiência física associada. A
entrega foi realizada no dia 13 de setembro pas-
sado em São Paulo/SP.

A entidade, que tem como objetivo proteger
esses pacientes, fornecer tratamento adequado e
incluí-los na sociedade, realizou um bazar com as
roupas recebidas pela Braspress, e o dinheiro
arrecadado foi revertido para a compra de remé-
dios e alimentos às pessoas que são atendidas
pela instituição.

Braspress realiza
doação de roupas

Entregas das doações com
a presença de Ivone da
Silva, José dos Reis, Renato
Silva e Luiz Alberto Abreu

Doação de roupas realizada no dia 13 de
setembro passado

A Braspress colaborou mais uma vez com o Hospital do Fogo
Selvagem“Lar da Caridade”ao realizar o transporte solidário de
São Paulo para o município mineiro de Uberaba, tornando o

Natal das pessoas assistidas por essa entidademais alegre.
No total, nomês de dezembro, foram transportados e entregues para

o Hospital do Fogo Selvagem as seguintes doações, emquatro lotes: 135
cestas básicas; 16 fardos demacarrão; 42 caixas com roupas; 19 caixas de
agasalhos; 30 sacos com roupas emais 62 sacos de brinquedos.

A primeira entrega ocorreu nodia 7 dedezembropassado comapre-
sença da senhora Ivone Aparecida Vieira da Silva, que administra o
Hospital do Fogo Selvagem. Ela recebeu as doações juntamente com o
filho Renato, já voluntário da entidade.

A segunda entrega ocorreu no dia 13 de dezembro passado também
com a presença da senhora Ivone e do voluntário José dos Reis. A tercei-
ra entrega foi realizada no dia 14 de dezembro passado novamente com
a presença deles. A última entrega foi realizada no dia 20 de dezembro
passado e todas contaram com a ajuda do gerente da Braspress em
Uberaba, Luiz Alberto Abreu.
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Responsabilidade social

Em parceria com as empresas Interface e Furukawa, a Braspress
promoveu uma festa de Halloween a todas as crianças da Casa
Biasi, localizada nas proximidades da Matriz, na Vila Guilherme,

em São Paulo/SP, no dia 10 de novembro passado. A Casa Biasi é
uma instituição que cuida de 21 crianças e adolescentes que tiveram
seus direitos violados, ou que sofreram algum tipo de violência.

A festa teve decoração temática de Halloween e contou com DJ,
lanches, doces e muita diversão. Além disso, para colaborar com a
infraestrutura da instituição, a Interface e a Furukawa também doa-
ram um computador e uma impressora, para fins educacionais.

Festa de Halloween para
as crianças da Casa Biasi

C ento e cinquenta cadeiras de rodas
foram transportadas solidariamente
pela Braspress de São Paulo para Bra-

sília a pedido do Rotary Club. O primeiro lote
de 75 cadeiras foi entregue aoDr. Ricardo Salge
Prata, Diretor do Rotary Club deTaguatinga/DF,
no dia 22 de novembro passado, com a presen-
ça da gerente de Brasília, Edilene Rodrigues, e
dos colaboradores Jocimar Soares, Francisco
Elio Vidal e Cleiton Ferreira.

O segundo lote de 75 cadeiras foi entregue
ao Rotary Club do Lago Sul no dia 5 de dezem-
bro passado.

O coordenador do projeto“Banco de Cadei-
ras de Rodas”dessa entidade, Jordivar Filgueira,
agradeceu os diretores da Organização, Uru-
batan Helou e Milton Petri, bem como a geren-
te de Brasília, Edilene Costa, pela iniciativa.

Transporte solidário
para o Rotary Club

Emmaisumaaçãodesolidariedade,aBraspress realizou o transporte de 50
cadeiras de rodas para o Lions Clube de Colatina Rio Doce, de São
Paulo para esse município capixaba.

Segundo o Diretor Vice-Presidente, Milton Domingues Petri, é muito
importante a realização desse tipo de serviço voluntário para o Lions Clube.

“É com a sensação de dever cumprido que colaboramos com o Lions
Clube, pois significa que também fazemos a nossa ação social, ajudando
a quem necessita. Muito me identifico com essa entidade internacional
que desenvolve um trabalho imprescindível de ajudar aos mais necessi-
tados. E a Braspress contribui fazendo a sua parte ao realizar essas trans-
ferências solidárias”, destacou Milton Petri, que participa do movimento
leonístico há mais de dez anos.

A entrega foi realizada em Colatina no dia 12 de dezembro passado.

Solidariedade: Braspress e Lions Clube

Jorge do Nascimento Dias, presidente do Lions Clube de
Colatina Rio Doce (4º da direita para a esquerda), ao lado de
outros membros da entidade, e de Wendel Pertel, gerente da
Braspress em Colatina (3º da esquerda para a direita)

Dr. Ricardo S. Prata (Diretor do Rotary
Club) e Edilene Rodrigues (Gerente de
Brasília), e colaboradores da Braspress,
da esquerda para a direita

Participantes da festa na Casa Biasi
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Júlio R. Solis T (Panamá), Noladi Cecília Barboza
Ducic (Venezuela), Martín Sánchez Zinny (Argentina),
Oscar Grenald Castillo (Panamá), Oswaldo Napoleón
Jurado Arcentales (Equador), Jorge Renato Cháves
(Equador), Esteban Canteros (Argentina), Lorena
Lópes P. (Equador) e Guilhermo Werner (Argentina),
transportadores latino-americanos, conheceram o
SORTER da Braspress instalado na filial do Rio de
Janeiro, o maior da América Latina.

A visita aconteceu no dia 4 de outubro passado,
quando a comitiva foi recebida pelo Gerente Regional
do Rio de Janeiro, Aguinaldo Ramos.

Empresários latino-americanos
conhecem SORTER do Rio de Janeiro

A Braspress apoiou o Seminário LIDE Logística,
realizado com a apresentação do presidente da EPL –
Empresa de Planejamento e Logística –, Bernardo
Figueiredo, que detalhou os planos do Governo
Federal no tocante às novas concessões de rodovias,
modernização dos portos e ferrovias, bem como do
polêmico projeto do TAV – Trem de Alta Velocidade –
entre São Paulo e o Rio de Janeiro no dia 5 de dezem-
bro passado, em São Paulo/SP.

Urubatan Helou, Diretor-Presidente da Braspress,
e Tayguara Helou prestigiaram o evento ao lado de
outros 120 presidentes e CEOs de diversas compa-
nhias, promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes
Empresariais –, dirigido por João Doria Jr.

Os moderadores do evento foram Afonso Celso
de Barros Santos (Presidente do LIDE Logística) e
Roberto Giannetti da Fonseca (Diretor de Relações
Internacionais e Comércio Exterior da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP).

Seminário

Braspress participa do
Seminário LIDE Logística

Outro grupo de 42 alunos de Logística do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia doTriânguloMineiro, insta-
lado em Uberlândia/MG, conheceu a Organização no dia 20
de outubro passado, quando visitaram as dependências da
filial e da Matriz, em São Paulo.

Eles foram recebidos pelo Gerente Nacional de
Distribuição, Gentil Capolupo, e estiveram acompanhados do
professor José Carlos de Castro Júnior. São eles: Camila F.
Gouveia, Carla F. Moreira, Carlos Henrique R. Santos, Diego
Ferreira, Diego Oliveira, Fernando da S. Oliveira, Fernando R.
de Oliveira, Fernando Viana, Francis A. da Silva, Guilherme
Marletta, Gustavo de A. Andrade, Helbert S. Gondin, Henrique
Junqueira, Jailton A. Sousa, Jana C. Cunha, Jennifer Gomes,
João Leandro, Johnny Charles, Xavier Leolino, Laís de S.
Santos, Leonardo D. Vaz, Leonardo F. Gomes, Luiz A. Cruzeiro,

Luiz Fernando N. Campos, Marcos Paulo, Maria Carolina C.
Cunha, Nelson V. da Silva Filho, Phelipe C. Silva, Renato R. de
Andrade, Robson de O. Perez, Robson dos S. Dias, Rodrigo
Gonçalves, Sérgio C. da Silva, Sérgio L. Bertolucci, Stelamary A.
Silva, Tatiana L. Gabriel, Thatiele A. Calaça, Verônica G.
Gonçalves, Vivian Queiros, Wagner R. Magalhães, Wanderson
G. Alves Junior eWieder S. Castro.

Alunos de Logística de Uberlândia
também conhecem a Braspress

Transportadores latinos visitaram a filial da
Braspress no Rio de Janeiro

Tayguara Helou,
Urubatan Helou
e Isabela
Andrade, da
direita para
a esquerda

Estudantes de Logística de Uberlândia
conheceram as instalações em São Paulo

News Press

A Braspress recebeu o prêmio “Top do Transporte 2012” –
Preferência Nacional – graças à indicação de clientes vinculados
a onze diferentes ramos de atividade. O prêmio foi entregue em
uma cerimônia realizada no dia 7 de novembro passado.

O ranking é resultado da 6ª Pesquisa Nacional de
Desempenho dos Fornecedores de Serviços de Transporte,
que contou com a participação de 419 empresas embarcado-
ras de carga.

A Braspress figurou em primeiro lugar no ranking de
Preferência Nacional, principal categoria da pesquisa promovi-
da pelas revistas Frota & Cia e Logweb.

Segundo Giuseppe Lumare Junior (Pepe), Diretor Comercial
da Braspress, o reconhecimento mostra a dimensão da
Organização em âmbito nacional, o que, sem dúvida alguma,
comprova sua grande participação de mercado.

“Em primeiro lugar, quero agradecer aos nossos clientes
que votaram em nós, o que somente vem confirmar a grande
percepção de valor de nossos serviços, mostrando que os
investimentos realizados em todas as regiões do Brasil têm pro-
porcionado benefícios ao mercado”, afirmou Pepe.

O Diretor Comercial da Braspress destacou, ainda, que

investimentos continuados serão realizados com a abertura
de novas filiais, construção de terminais e renovação da frota.
“Continuaremos a perseguir as metas de aumento de partici-
pação de mercado; por isso, temos certeza de que estamos no
caminho certo, graças ao reconhecimento de nossos clientes”,
finalizou.
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Braspress apoia a cantora Mônica Marina

Com o patrocínio da Braspress, a cantora Mônica Marina
Bonifácio da Silva, 48 anos, lançou seu último CD, “Um pouco
de mim”, com regravações de grandes sucessos do MPB. Para
ela, o principal objetivo é registrar essas canções, que marca-
ram a vida de muitas pessoas.

Mônica começou sua carreira em
1995, quando foi convidada para se
apresentar em um barzinho na cidade
de Rio Claro/SP; depois disso, passou a
cantar em diversos lugares, como casas
noturnas da região, fez a abertura de
shows como o da cantora Alcione, se
apresentou em aniversários de cida-
des, entre outras apresentações.

Hoje, já em seu terceiro trabalho,
Mônica declarou que sem o apoio da
Braspress o sonho de gravar esse CD
não teria sido possível: “Sou muito
grata à Braspress e a todos que me ajudaram a
realizar o CD“Um pouco demim”, pois isso me deu um grande
incentivo a continuar minha caminhada”, finalizou.

O Diretor-Comercial Pepe disse que
estamos no caminho certo

Vereador
Airton
Saraiva (à
direita) e
o Gerente
Regional
Neurivan
Trindade (à
esquerda)

Capa do CD da
Mônica Marina

Braspress é Preferência Nacional em 2012

Homenagem da Câmara de
Vereadores de Campo Grande/MS

A Câmara de Vereadores de Campo Grande homenageou a
Braspress durante sessão solene realizada no dia 12 de setembro
passado, reconhecendo o papel social da Organização como
geradora de muitos empregos nessa cidade.

O Gerente Regional deMato Grosso do Sul, Neurivan Ferreira
Trindade, representou a Organização e recebeu uma placa
comemorativa das mãos do vereador Airton Saraiva, parlamen-
tar que sugeriu a indicação.



Urubatan Helou Junior, Controller de Frota da
Braspress, recebeu a visita de uma comitiva de execu-
tivos da De Nigris, que foram até a sede da Matriz, em
São Paulo, apresentar o novo modelo de Sprinter no
dia 4 de outubro passado. Na ocasião, estiveram pre-
sentes José Luis Bertoco, Filipe Neves, Rodrigo Nunes
e José Ignácio Vazzi.

O novo modelo 2012 da Mercedes-Benz tem um
design mais moderno, sofisticado, arrojado e robusto,
além de um novo câmbio de 6marchas, trazendo agi-
lidade no trânsito.

Visita de representantes
da De Nigris

Braspress participa do centenário
da Vila Guilherme

Como maior empregadora da zona Norte, a
Braspress apoiou os festejos do centenário do bairro
de Vila Guilherme, onde estão instaladas a Matriz e a
filial de São Paulo da Organização.

Parte dos eventos comemorativos foi realizada no
final de semana dos dias 10 e 11 de novembro passa-
do, quando aconteceram a apresentação do canil e da
banda da Guarda Civil Metropolitana, shows com artis-
tas, passeio ciclístico, missa campal e a apresentação
da Escola de Samba Unidos da Vila Maria, entre outros.

Integrantes da COMJOVEM – Comissão de Jovens Empresários e Execu-
tivos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Espírito Santo – conhe-
ceram o SORTER – Sistema Automatizado de Encomendas da Braspress –,
instalado na filial do Rio de Janeiro no dia 8 de novembro passado.

O grupo visitou uma das mais importantes unidades operacionais da
Organização, onde está instalado o maior SORTER da América Latina, e
foram recepcionados pelo Gerente Regional do Rio de Janeiro,
Aguinaldo Ramos, Juliana Petri, Gerente de Automação, e Tayguara
Helou, todos da Braspress.

Na ocasião, os visitantes puderam, ainda, assistir a uma apresentação
institucional proferida por Tayguara Helou; e outra técnica, feita por
Juliana Petri.

“Realizar esses encontros é muito importante para a COMJOVEM,
pois eles promovem a integração entre os jovens empresários e dão a
oportunidade de benchmarking para todos. Em nome da Organização,
agradeço aos núcleos regionais da Comissão pela visita ao nosso termi-
nal”, afirmou Tayguara.

Estiveram presentes Cícero Borges de Menezes, Fábio de Santana
Gomes, Giovana Soares Helou, Gustavo Ribeiro Paiva, Rafael Simões,
Marcello Thedin, Lucas Thedin, Bruno de Sá Gomes, Ítalo Grativol, Dailton
Gomes, Gabriel Armiliato, Felipe Pedrosa, Elder D. Silva de Castro, Marcelle
M. Mendes, Luiz Gustavo Lopes, Polliany R. Callenzane e Roberta Fiorot.

COMJOVEM realiza visita técnica
ao SORTER do Rio de Janeiro

Membros da
COMJOVEM
estiveram
conhecendo
o SORTER no
Rio de Janeiro

Parte dos
eventos dos
100 anos
da Vila
Guilherme

O Controller de Frota, Urubatan Helou Junior,
recebeu os convidados da De Nigris

Universitários visitam
Braspress em Campo Grande

Um grupo de 19 universitários da
Universidade Federal do Mato Grosso do
Sul visitaram a filial da Braspress em
Campo Grande, no dia 17 de dezembro
passado, e foram recebidos pelo Gerente
Regional, Neurivan Ferreira Trindade.

Eles estiveram acompanhados da pro-
fessora Mônica Ferreira Satolani do curso
de Administração. São eles: Albany M.
Soares; Alberto P. Gonçalves Júnior;
Amanda M. Kondo; Amanda Y. Inagaki; Arthur C. Sanches; Arthur M.
Santee; Camila G. S. Ormay; Caroline C. Cristado; Cinthia S. Okimoto;
Danilo M. de Oliveira; Edir S. Porto; João Gustavo G.M. da Costa; José
Urbano G.de Morais; Kauê F. Orsi; Laís A. Rohr; Luciene Y. Yasunaka;
Mariana C. Jacinto; Mary Fernanda S.Mello; Rafael P. Leão e Victória;
Willerson L.C. Silva; Wilson R. E. Maciel e Yuri N. Castro

Universitários estiveram em
Campo Grande no dia
17 de dezembro passado

34 - BRASPRESS News

News Press

A Braspress foi
escolhida pela pri-
meira vez como a
transportadora pre-
ferida no município
de Aracruz, no Espí-
rito Santo, ao con-
quistar o primeiro lu-
gar na pesquisa de
recall organizada pe-
la Realize Comunica-
ções Ltda, tendo ob-
tido 20% dos votos.
A pesquisa foi

aplicada entre os
dias 11 e 16 de junho passado, no município de
Aracruz, com a distribuição de 1.500 questionários
contendo mais de 300 segmentos. Dos 100% dos
votos válidos dados pelos entrevistados, 57% foram
de mulheres; e 43% de homens. A faixa etária se resu-
miu a 29% com idades entre 15 e 25 anos; 41% com
idades entre 26 e 35 anos; 26% com idades entre 36 e
50 anos; e 4% com idade acima de 51 anos.
O evento de premiação ocorreu no dia 10 de

novembro passado, quando estiveram presentes
Waldenildo Leite (Gerente Regional do Espírito San-
to), Paulo Cezar Pacheco (Gerente da filial de Vitória),
Jackson Loureiro Ribeiro (Supervisor Comercial de
Vitória) e Leonardo Storani (Assistente Comercial de
Vitória), que atende a cidade de Aracruz.

Um grupo de 18 alunos do curso de Logística da ETEC “Prof. Horácio
Augusto da Silveira” visitou as dependências da filial e da Matriz da
Braspress, na Vila Guilherme, zona Norte de São Paulo no dia 15 de
setembro passado.
Na ocasião, foram recebidos pelo Gerente Nacional de Distribuição,

Gentil Capolupo. Integraram o grupo os seguintes alunos: Alex Sandro
Lopes, Allan Santiago Ferreira de Miranda, Carlos Lopes Moura, Celina
Aparecida de Novais dos Anjos, Edvan Inácio, Jefferson da Silva Menezes,
Joelma Ferreira da Silva, José Augusto R. Barboza, Luiz Fernando de
Souza, Mauro Lopes de Almeida, Patrícia Rosa dos Santos, Luana
Rodrigues de Jesus, Rosemeire Soares Santos, Silvana de Souza
Madaleno, Silvia Santos, Thyago de Oliveira Cosme, Juliana C. de Lima,
bem como a professora Lina Márcia Almeida Alexandre.

Novamente a Braspress foi a transportadora mais destacada e lem-
brada pela população poços-caldense pormeio de pesquisa popular rea-

lizada em formulário impresso, e pesqui-
sa on-line do site do Prêmio Maiores &
Melhores de 2012.
As pesquisas foram realizadas no

período de 1º a 31 de agosto passado, na
cidade, pelo jornal Mantiqueira, um dos
mais importantes dessa regiãomineira. A
Braspress obteve 201 votos, o que repre-
senta cerca de 41% dos entrevistados.
A festa de premiação ocorreu no dia

10 de dezembro passado, quando Laerte
Gusmão Prates (Gerente da Filial de
Poços de Caldas) representou a Orga-
nização juntamente com Jaqueline Silva
Ramos da Costa (Vendedora), Andrei
Dinucci Pereira (Vendedor).

Laerte Prates, Jaqueline Costa
e Andrei Pereira, da esquerda

para a direita

Grupo de alunos de
Logística visita a Organização

Estudantes
da ETEC
Prof. Horácio
Augusto da
Silveira
estiveram na
Braspress em
15 de setembro
passado

Da esquerda para a
direita: Nildo Leite, Jackson
Ribeiro, Paulo Pachêco
e Leonardo Storani

Motorista da filial de
Belo Horizonte é nota 10

A motorista Maria Nunes Campos, da filial
de Belo Horizonte, participou da campanha
“Motorista Nota 10”, realizada pela Federação
das Empresas de Transporte de Cargas de Minas
Gerais, tendo obtido destaque no boletim da
entidade.

Motorista
Maria
Nunes

Campos
de Belo

Horizonte

Braspress também é a mais destacada e
lembrada pela população de Poços de Caldas/MG

Braspress é a
preferida em Aracruz/ES



Uma empresa só morre quando

suas ideias perdem o sentido e seus

gestores perdem a fé. Se há alguém

que possa explicar o fenômeno

Braspress com sua inigualável

imagem e clara perspectiva de

futuro, esse é Urubatan Helou,

cuja crença no bem é a razão

da continuidade de sua obra

que tanto orgulha funcionários,

clientes e fornecedores.
"Pepe”
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Muitos concorrentes que nos criticaram e que, em
particular, viam na figura do presidente da Braspress
um predador de mercado, não entenderam que só
prosperam aqueles que estão sempre dispostos a
compreender seus clientes, sem, com isso, ceder à
subserviência vergonhosa, hábito quemuitos cultuam
na precipitada interpretação de que, para encantar o
cliente, é preciso aceitar arbitrariedades.

Para quem o conhece de perto, Urubatan Helou é
sinônimo de coragem. Ninguém teria permitido tama-
nha liberdade de ação a qualquer executivo demerca-
do na condução da comercialização de seus negócios,
e eu jamais teria um presidente cuja disposição para
realizar pudesse sustentar a crescente participação de
mercado da Braspress.

Com esse crescimento consistente, a Braspress
segue acusada pela concorrência de subverter a
ordem estabelecida de mercado, que é a de preser-
var o cliente de outrem em nome das boas relações.
Os espaços que estamos ocupando derivam do fato
de a Braspress ter elegido seu foco de maneira tão
clara, que este invadiu as mentes dos executivos de
logística de empresas que nem mesmo transportam
– ainda – com ela.

Felizmente, o sucesso da Braspress suscitou a
admiração de clientes e fornecedores e até de alguns
concorrentes; porém, gerou, também, ódio por parte
de quem cedeu espaço de mercado.

É justo revelar, todavia, que muito desse ódio
desapareceu quandoUrubatan Helou exerceu lideran-
ça diferenciada em uma importante entidade repre-
sentativa do transporte de cargas, inaugurando uma
parceria entre os fornecedores do segmento e as três
esferas de poder jamais atingida anteriormente. Esse
foi seu legado à atividade do transporte no Brasil. Para
nós, seus companheiros de décadas, apenas se confir-
mou o que já sabíamos: Urubatan é homem que sabe,
quando necessário, fazer-se servidor de todos.

Na Braspress, por 35 anos, conduziu commão firme
a nau em mar bravio. Soube desenvolver seus executi-
vos para o grande salto que no futuro a Braspress daria,
tendo e pastoreando ideias, corrigindo arroubos e
levantando bandeiras com rara inspiração.

Se a Braspress é uma sobrevivente de honrosa
trajetória, foi porque Urubatan Helou assumiu cora-
josamente fardos que tiveram efeitos até em sua
saúde. Nunca recusou sacrifícios, nem cedeu às falá-
cias preconizadas por teóricos que nunca estiveram
à frente de uma organização, cujas ideias medram,
na academia, sem nenhuma correspondência na
vida prática.

Uma empresa só morre quando suas ideias per-
dem o sentido e seus gestores perdem a fé. Se há
alguémque possa explicar o fenômeno Braspress com
sua inigualável imagem e clara perspectiva de futuro,
esse é Urubatan Helou, cuja crença no bem é a razão

da continuidade de sua obra que tanto orgulha fun-
cionários, clientes e fornecedores.

No mundo de hoje, poucos executivos ousam
dizer o que pensam de seus líderes e, quando o
fazem, descambam para o elogio vazio ou interessei-
ro; não é o meu caso. Urubatan Helou não é homem
de afagos, antes mescla açoite e ternura para efeitos
práticos. Não é santo nem perfeito: é um homem do
mundo que, como poucos, sabe agir na justa medida
das circunstâncias.

*GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR É DIRETOR-COMERCIAL

N
osso Vice-Presidente, Milton Domingues
Petri, sempre diz que, para se falar da
Braspress é preciso falar de Urubatan
Helou. De minha parte, não só concordo
com a afirmação, como vejo nela uma

boa oportunidade de discorrer sobre as faces mais
nobres e profundas do paralelo que há entre o
homem e sua obra.

Não pretendo, pois, expor fatos históricos de suma
importância, já contados ou prestes a sê-los por quem
se dedica exclusivamente à arte da palavra; meu obje-
tivo é outro. Pretendo, na posição de testemunha ocu-
lar da vida do homem, espiar, nas dobras do tempo,
um conhecimento não acessível cronologicamente.

Nos contornos do tempo, busquei colher, em
essência, o caráter do homem Urubatan Helou e, por
via de consequência, compreender sua obra máxima,
a Braspress. De começo, não pretendo deixar de
registrar que ambos, homem e obra, foram vítimas
da blasfêmia oriunda da incompreensão tendencio-
sa, decorrente da inveja de quem abomina a crueza
do ato de concorrer.

Hoje, porém, após tantas lutas vencidas, que
incautos juízes – os avessos à concorrência – ousam
odiar sua obra, fruto da paixão que Urubatan soube
conduzir como sonho que tantos compartilham?
Muitos profetizaram o fim da Braspress porque
jamais aquiescemos a complôs em que a vítima
fosse o cliente, pois sabíamos que a vítima seríamos
nós mesmos.

Hoje, à beira de completar 50 anos, 24 deles na
Braspress, compreendo a razão de termos sido aben-
çoados em nossa jornada. É que soubemos beber far-
tamente da vontade pura emanada da personalidade
de Urubatan Helou, cuja liderança se fez presente nos
erros, nos acertos e nas retomadas de rumo, sempre
nos ensinando a abandonar o imprestável e a acolher
a novidade, sem hesitar.

A resposta a este modelo de gestão foi dada pelo
mercado. O mesmo mercado que, com suas mãos
invisíveis (como já dizia Adam Smith em sua obra A
riqueza das nações), soube reconhecer e apoiar nos-
sas políticas comerciais em momentos cruciais,
quando aplicamos princípios de produtividade à
gestão da Braspress.
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Opinião

*GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR

’’Uma empresa só morre quando
suas ideias perdem o sentido e
seus gestores perdem a fé’’,
destacou o Diretor Pepe

CARTA ABERTA A
URUBATAN HELOU



anos, Hernane decidiu prestar
uma homenagem à Braspress. A
cerimônia, que aconteceu na
cidade de Santa Tereza, no inte-
rior de Goiás, além de todos os
presentes, contou com um convi-
dadomais que especial, seu cami-
nhão personalizado com a marca
Braspress: “Essa foi a maneira que
encontrei para demonstrar todo
o meu amor por esta empresa.
Escolhi o dia do meu casamento,
que seria uma data importante
para mim, para mostrar a todos o
tamanho do carinho que eu sinto

pela Braspress e o quanto eu a
admiro”.

A paixão pela Organização
começou logo quando Hernane
descobriu que uma nova filial da
empresa havia acabado de ser ins-
talada na cidade de Porangatu, em
Goiás: “Fiquei sabendo que a
Braspress estava precisando de
motoristas com veículos próprios
para realizar entregas e coletas; e,
então, como eu tinha umpequeno
caminhão, candidatei-me para a
vaga”, revelou.

Hernane viveu diversas expe-
riências ao lado da Braspress; ele
conta que, como em toda trajetó-
ria profissional de um trabalhador,
houve momentos difíceis, mas
que continuou confiante e apos-
tando no sucesso da empresa, que
era evidente. Hoje, graças a seu
trabalho, além de estar com uma
situação financeira estável, Her-
nane conseguiu realizar seu gran-
de sonho de comprar um cami-
nhão novo.

Já faz oito anos que Hernane se
casou com Erika. Pai de dois filhos,
Marianny, de 7 anos; e o pequeno
Samuel, de 9 meses, ele não se
cansa de afirmar o quanto a
Braspress é fundamental em sua
vida: “A Organização representa
muito para mim; ela é diferente de
todas as outras transportadoras do
Brasil e se destaca por ter uma
administração fantástica, respeitar
o ser humano, valorizar o colabora-
dor e possibilitar oportunidades de
crescimento aos que se compro-
metem com a verdade”, assegurou.

Hernane declarou também ser
muito grato a Deus e à diretoria da
Organização, nas figuras dos Se-
nhores Urubatan Helou e Milton
Petri, por iniciarem esse grande
sonho que se tornou realidade
chamado Braspress. “Atuando em
todo o Brasil, a Companhia gera
muitos empregos diretos e indire-
tos e tem sido de suma importân-
cia para o nosso país. Ela faz com
que colaboradores, assim como
eu, levem para suas casas, todos os
dias, sorrisos e alegria”, finalizou.

História

E
m um dos dias mais
importantes de sua vida,
Hernane Vieira de Farias,
de 39 anos, fez questão
que a Braspress estivesse

presente. Em seu casamento, no
dia 18 de setembro de 2004,
Hernane, que é motorista agrega-
do na filial de Goiânia desde 1998,
compartilhou com todos os seus
convidados sua admiração pela
empresa, que o ajudou a conquis-
tar grande parte de seus objetivos.

No dia de seu casamento com
sua esposa Erika Farias, de 29

Hernane e sua
esposa Erika, junto ao

caminhão Braspress

Um caso de amor
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Motoristas
atentos as
explicações
sobre o CAMB

vocês tenham a mesma
sorte que tive nesses 33
anos que trabalhei na
Braspress, e que tenham,
também,muita paciência”.

Encerrando o evento,
o Diretor de Operações,
Luiz Carlos Lopes, também
falou aos presentes lem-
brando que a sustentação
do negócio também de-
pende da responsabilida-
de de cada motorista, que
deve valorizar a Com-
panhia fazendo tudo co-
mo deve ser feito em todo
o Brasil.

“A responsabilidade é
enorme; e, colocando em
prática as ações do CAMB, vamos
colocar em excelência a saúde de
cada um de nossos profissionais,
com um trabalho de equipe e

como profissionais que
somos para cumprir com
perfeição o nosso traba-
lho em todo o Brasil”, ele
mencionou.

O Gerente Nacional de
Recursos Humanos, João
Ozílio, destacou ainda que
o CAMB funcionará 24
horas por dia, 7 dias na

semana, com equipes sempre a
postos para atender e orientar os
motoristas a qualquer momento.

“O projeto faz parte do Pro-
gramaViver BemBraspress e contará
com a colaboração de uma equipe
composta por assistente social,
médico do trabalho, auxiliares de
enfermagem e psicóloga. Também
conta com um alojamento de 19
quartos e 38 leitos, que estarão àdis-
posição de todo motorista que
necessite de repouso antes de iniciar
sua jornada de trabalho”, finalizou.

tes de suas responsabilidades e de
seus deveres. Assim como nós, da
Diretoria, que estamos pensando
em vocês, mesmo de madrugada;
estamos lhes dando apoio agora
pelo CAMB, que visa mapear e
identificar condições relacionadas
à fadiga e suas variáveis – nutrição,
sono, uso de medicamentos e
estresse –, buscando um conjunto
de ações que ajudem no exercício
diário da função”, afirmou Petri.

38 LEITOS
PARA MOTORISTAS

Depois, muito emocionado, o
primeiro motorista da Organização,
Basil de Barros, também falou aos
presentes, dizendo que estava mui-
to feliz comahomenagemeque, na
verdade, desejava aos “colegas”
muita sorte e paciência.“Desejo que

Testes de bafômetro,
exames de sangue e de pressão
arterial são rotinas do CAMB
para ajudar na qualidade de
vida do motorista da Braspress

aos nossos profissionais. Espera-
mos, assim, poder cuidar da nossa
gente, fazendo a nossa parte, como
espero que cada um cuide da sua
principal ferramenta de trabalho,
que é a saúde do corpo”, destacou,
mencionando ainda que serão rea-
lizados exames com o uso de tec-
nologias visando dar apoio e
suporte aos motoristas.

Em seguida, o Diretor Vice-
Presidente, Milton Petri, disse que,
em nome de Basil, cumprimentava
a todos os motoristas da Orga-
nização, que devem se conscienti-
zar e se programar antes de segui-
rem viagem.

“Nossos motoristas são profis-
sionais que devem estar conscien-
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ocasião, que estava muito feliz em
poder homenagear o primeiro
motorista da Braspress, que repre-
senta os motoristas da Organi-
zação, pois, ao mesmo tempo,
todos esses profissionais estavam
sendo homenageados.

“O Basil faz parte de nossa his-
tória; lembro-me dele fazendo o
trajeto São Paulo – Belo Horizonte –
São Paulo, e depois a Braspress
crescendo, contratando mais mo-
toristas… e, aos poucos, atuante
em todo o Brasil”, relembrou.

Prosseguindo, disse: “Agora,
com o CAMB que criamos para cui-
dar da saúde dos motoristas, ire-
mos, de forma preventiva e correti-
va, proporcionar qualidade de vida

C
om a presença do pri-
meiro motorista da
Organização, Basil de
Barros, foi inaugura-
do o CAMB – Centro

de Atendimento ao Motorista
Braspress –, que leva o nome desse
ex-profissional, atualmente já apo-
sentado da função.

A inauguração, realizada no dia
8 de novembro passado, contou,
também, com a presença da Dire-
toria e de diversos motoristas que
prestigiaram o evento. No dia se-
guinte, 9 de novembro, também foi
realizada mais uma cerimônia, com
a presença de outros motoristas.

Urubatan Helou, Diretor-Presi-
dente da Organização, disse, na

Inaugurado Centro de Atendimento ao
Motorista Braspress “Basil de Barros’’

Urubatan Helou
cumprimentando

Basil de Barros



formação urbanística da cidade,
que vem se alterando principal-
mente com o crescimento vertical.

“Estão em processo de instala-
ção de indústrias que, em 2013,
vão gerarmais de cincomil empre-
gos. Tudo isso é fruto de muito tra-
balho para oferecer aos empresá-
rios instalações adequadas; além, é
claro, da parceria com o Governo
do Estado”, comentou o secretário
de Desenvolvimento Econômico
do município, Franco Vasconcelos.

Se a cara do centro da cidade
vem mudando com a presença de
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arranha-céus, o que dizer da região
periférica, onde está localizado o
Distrito Industrial? Dados oficiais
da prefeitura atestam que o muni-
cípio temmais de 1,2mil indústrias,
sendo que mais de 70 delas estão
localizadas no parque industrial.

A exemplo da Braspress, que
instalou sua base no estado, em
Caruaru, e de onde atende 140
municípios pernambucanos, ou-
tras grandes empresas estão sen-
do implantadas no município.

“Com a melhoria da infraestru-
tura, água, energia, telefonia, gás
canalizado, BRs duplicadas, novas
faculdades e escolas técnicas, tu-
do isso aliado ainda ao crescimen-
to do consumo, são ingredientes
indispensáveis para a captação de
novas indústrias, que recebem
incentivos municipais e estaduais
para se instalarem no polo de
desenvolvimento sustentável do
Agreste”, analisou o presidente da
Associação Comercial e Empre-
sarial de Caruaru (ACIC), João
Bezerra.

Esse crescimento industrial

acelerado já aponta que em três
anos haverá uma inversão na eco-
nomia caruaruense, que hoje é
predominantemente de serviços e
comércio.

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL AINDA

É DESAFIO

Com a chegada do desenvol-
vimento, a mão de obra especiali-
zada tornou-se um desafio na

Caruaru consolida-se a cada ano como uma cidade estratégica
para a economia pernambucana

O prefeito
José Queiroz
destacou os
investimentos
em educação
profissional
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* Renata Coutinho

Terra de oportunidades
e talentos

com 4.109 empregos; comércio,
com 3.281 vagas abertas; indústria
de transformação, com 1.062
empregos; e construção civil, com
1.016. As projeções para o futuro
já apontam estatísticas igualmen-
te animadoras.

“Caruaru se organizou, fez
com que o espaço se tornasse útil
e as pessoas descobrissem que,
aqui, poderiam prosperar. A nossa
contribuição não é de agora. Ela
data de 1983, quando assumimos
o governo pela primeira vez e nos
alternamos com João Lyra Neto,

criando uma estrutura capaz de
despertar o empresariado para
uma cidade com liderança regio-
nal”, afirmou o prefeito reeleito do
município, José Queiroz.

Ele destacou ainda que Carua-
ru vem apostando no desenvolvi-
mento como caminho para fortale-
cer o município em várias esferas.
“Passamos a ser uma terra de opor-
tunidades, cobiçada e observada
por grandes empresas que aqui se
instalaram. E o primeiro sintoma é
o da construção civil”, explicou
Queiroz, exemplificando a trans-
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P
rincesa do Agreste”, “Ca-
pital do Forró” e “Capital
do Agreste” são algumas
das denominações atri-
buídas a Caruaru. A cerca

de 140 quilômetros de Recife, com
mais de 250 mil habitantes, uma
economia a todo vapor e com a
chegada de novos empreen-
dimentos dos governos Estadual e
Federal e da iniciativa privada, a
cidade vem se consolidando como
um dos pontos estratégicos para
empresários de todo o país.

Em Caruaru, a Braspress é
gerenciada por Gildásio Franco.

Empreendedores que vão pa-
ra o interior pernambucano des-
pontam com chances de expan-
são e bons negócios. Localizado
no entroncamento de duas das
principais rodovias federais – as
BRs 232 e 104 –, o município vive
um boom de desenvolvimento no
setor industrial, comércio e servi-
ços, que se reflete também numa
geração recorde de empregos.

Dados levantados pelo Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados (CAGED) do Minis-
tério do Trabalho, divulgados em
julho deste ano, demonstram que
a cidade conseguiu bater a meta
de geração de empregos para o
quadriênio 2008-2012 – 5 meses
antes do fim do prazo. A pesquisa
indicou que foram gerados 10.305
empregos no período, enquanto
que a estimativa era de 10 mil até
o final deste ano. Ainda segundo o
CAGED, os segmentos que mais
empregaram foram os de serviços,

“F
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sionalização até a maior. Hoje
estamos capacitando o operário
não só de nível médio, mas tam-
bém de nível superior. Quando
nós lutamos para trazer a UFPE,
sabíamos que ali estava uma raiz
importante da profissionalização
superior”, justificou o prefeito José
Queiroz sobre os investimentos
em educação.

Apesar da corrida para garan-
tir qualificação de mão de obra,
muitos empresários ainda recla-
mam da falta de trabalhadores
capacitados. Mesmo com o pro-
gresso na área educacional e na
formação, ainda faltam trabalha-
dores qualificados.

“O espírito empreendedor do
povo da região leva muitas pes-
soas a iniciarem seus próprios
negócios; assim, ganhamos por
um lado e sofremos por outro com
a escassez de trabalhadores. Con-
sidero esse quadro um cenário
positivo, e o desafio é intensificar a

formação de profissionais nas
mais diversas áreas”, comentou
João Bezerra.

O quadro escasso é observa-
do, principalmente, na construção
civil, que recebe uma leva de ope-
rários vindos do estado do Ceará.
Outra área que merece investi-
mentos é a de serviços, visto que
Caruaru é um dos principais rotei-
ros de turismo cultural, artístico e
de negócios do interior pernam-
bucano.

BOOM ECONÔMICO DO
COMÉRCIO DE ROUPAS

É difícil falarmos de Caruaru
sem nos lembrarmos de sua famo-
sa feira. Foi em torno do comércio
ambulante nas ruas que a cidade
cresceu e prosperou. Documentos
da Fundação do Patrimônio His-
tórico e Artístico de Pernambuco
(FUNDARPE) revelam que a trans-
formação da antiga fazenda
Caruru, ainda no século XVIII, em

ponto de apoio e de pernoite de
boiadeiros e, em seguida, de tro-
peiros e mascates que percorriam
o Agreste permitiu o surgimento
do pequeno comércio de itens e
serviços ligados à lida com o gado,
que deu origem à Feira de Caruaru.
Foi a partir desse contexto da feira
que surgiu a cidade; e, já nos sécu-
los XIX e XX tornou-se um impor-
tante polo comercial da região.

A Feira de Caruaru, atualmen-
te, abriga um conjunto de equipa-
mentos e feiras formado pela Feira
do Gado e Feira do Artesanato – aí
incluído o Museu do Cordel; pelos
Mercados da Carne e da Farinha,
situados no Parque 18 de Maio; e
pela chamada Feira Livre, com
todas as suas subdivisões, inclusi-
ve a de confecções e a chamada
Feira do Troca-Troca. Todo esse
conjunto comercial foi tombado
pelo Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN) em 2006
como Patrimônio Cultural Ima-
terial do Brasil, para orgulho dos
caruaruenses.

“Continuamos apostando na
Feira da Sulanca como a maior
fonte de economia do nosso de-
senvolvimento”, comentou o pre-
feito Queiroz, ao enaltecer o valor
histórico da Feira e também o
volume financeiro movimentado.
Apesar de ter “de tudo e um
pouco”, foram as peças de roupa
que ganharam fama no Brasil e no
mundo. Amoda feminina, masculi-
na, infantil, íntima, surfwear e de
praia produzidas no Polo de Con-
fecções do Agreste (encabeçado
pelas cidades de Caruaru, Santa
Cruz do Capibaribe e Toritama)
conquistaram o mercado regional,
local, e até internacional.

Para se ter uma noção da evo-
lução do segmento têxtil, em
2003 um levantamento do
SEBRAE/PE identificou cerca de 12
mil empresas de confecções no
polo. Hoje, o número delas já pas-
sa de 20 mil. Um novo estudo será
divulgado em breve, mostrando a
curva ascendente dos resultados
do segmento.

Um dos polos
comerciais da região

cidade. Fortes investimentos
foram feitos pelo Governo
Federal e Estadual na área da
educação profissional e superior,
como a implantação do campus
Agreste da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), o
Instituto Federal de Educação
(IFPE) e a Universidade de Per-
nambuco (UPE). Opções de
aprendizagem técnica foram
implantadas, bem como institui-
ções privadas, como a Faculdade
do Vale do Ipojuca (FAVIP), As-
sociação Caruaruense de Ensino
Superior (ASCES), Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Caruaru (FAFICA), Faculdade Mau-
rício de Nassau, e a recente e
anunciada chegada da Faculdade
Nova Roma (entidade ligada à
Fundação Getúlio Vargas) para
2013, que se apresentam como
opções de ensino universitário.

“É preciso que se observe que
esse contexto vai da menor profis-
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O “boom” do crescimento da cidade está diretamente ligado ao segmento têxtil.



Caruaru

“Indiscutivelmente o Polo de
Confecções do Agreste exerce
uma forte influência sobre a eco-
nomia do município. O desdobra-
mento desse setor reflete sobre
todas as outras atividades econô-
micas das cidades, inclusive nas
zonas rurais”, analisou Bezerra.

Eventos que têm movimenta-

do o setor também contribuem
para posicionar os holofotes a
Caruaru. Dois deles são a Rodada
da Moda Pernambucana e o
Caruaru Fashion Day. A última
edição da Rodada foi realizada
entre 22 e 24 de agosto passado
e movimentou mais de 22
milhões de reais em vendas.

Foram 120 expositores, que apre-
sentaram mais de 4,5 mil itens
para compradores de Norte a Sul
do país e clientes africanos.

Além de produtora de vestuá-
rio, a cidade de Caruaru também
vem se destacando como produ-
tora de tendências. A moda foi o
enfoque do Caruaru Fashion Day,
que lotou o Parque 18 de Maio no
último mês de outubro, e apre-
sentou lançamentos para a Pri-
mavera/Verão 2013 fabricados no
Polo de Confecções.

O stylist e consultor de moda
do SENAC – Serviço Nacional do
Comércio –, Luiz Clerio, frisou que
amoda pernambucana segue ten-
dências universais, sendo direcio-
nada aos consumidores de todo o
Brasil. “Nossos produtos são co-
mercializados numa cidade-cen-
tro e logisticamente viável, que
liga o Sul de nossa região ao Norte
do país – o que nos faz compreen-
der a responsabilidade de cons-
truir coleções e produtos comer-
ciais possíveis de serem consumi-
dos em qualquer parte do Brasil”,
destacou o consultor.

ARTE E DIVERSÃO DÃO
COR ESPECIAL AO

CORAÇÃO DO AGRESTE

A prosperidade também vem
se refletindo na escolha da cidade
como parada obrigatória de visi-

Caruaru entrou para
o circuito de grande
eventos de moda e
negócios de confecções,
um negócio milionário
e que abrange ainda
outros municípios
da região, como
Toritama e Santa
Cruz do Capibaribe.
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local é administrado pelo seu filho,
Severino Vitalino, e lá estão expos-
tos objetos de uso pessoal do
mestre; móveis e utensílios; ferra-
mentas de trabalho; fotos da famí-
lia; e alguns pífaros – instrumento
musical xodó do artista.

Manuel Galdino de Freitas, o
mestre Galdino, também é figura
das mais importantes para a histó-
ria do Alto do Moura e das artes
locais. Além de ceramista, era can-
tador de viola e poeta de cordel.
Uma das suas peculiaridades era
escrever uma história para cada
boneco de barro que produzia, e
tudo isso era registrado em um
caderno. Relatos dizem que ele
chegou a escrever mais de mil his-

tórias. Uma de suas mais famosas
peças foi produzida no final da
década de 80. O trabalho retrata a
história, em barro, de dois irmãos
que resolveram se casar e paga-
ram pelo pecado do incesto,
tendo 118 filhos deformados.

“Temos um grande projeto
para o Alto do Moura, que acredita-
mos que será um diferencial cultu-
ral de Caruaru, porque vai envolver
todas as atividades culturais. O pro-
jeto será um referencial do forta-
lecimento do artesanato em Per-
nambuco, e também contemplará
o conceito de cadeia produtiva cul-
tural. Queremos fazer com que
nosso artesão ganhe o mundo com
ferramentas novas. Por exemplo,

pela internet”, revelou o prefeito.
Uma das ferramentas já está

no ar, ou melhor, no mundo virtual.
Para conhecer mais sobre a história
dos famosos artesãos e apreciar a
produção dos novos artistas espa-
lhados pelos ateliês da comunida-
de do barro, basta acessar o site
www.altodomoura.com.

Durante as comemorações
de Santo Antônio,
São João e São Pedro
reúnem-se 1,5 milhão
de pessoas em 30 dias
de festas.
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tantes. Os roteiros são diversos na
Capital do Agreste, mas há uma
época do ano em que a cidade
“pega fogo”: o mês de junho. As
comemorações de Santo Antônio,
São João e São Pedro atravessam
30 dias commuito forró, fogueiras,
quadrilhas, comidas típicas, músi-
ca e, é claro, a presença maciça de
turistas. São milhares de visitantes
que chegam todos os anos para
conhecer por que a cidade disputa
com Campina Grande/PB o título
de Maior São João do Mundo. A
grandiosidade do São João pode
ser definida na alegria dos “forro-
zeiros”, que escolhem o município
e também os números da festa. O
festejo, este ano, recebeu 1,5 mi-
lhão de pessoas, segundo dados

da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e da Fundação de
Cultura. A economia de Caruaru
teve uma movimentação de R$
204 milhões no período. O mon-
tante foi 12,7%maior que os feste-
jos de 2011.

Falando em turismo, outro
grande atrativo da Princesa do
Agreste é o Alto do Moura. Lo-
calizado a poucos quilômetros do
centro, o bairro abriga um precioso
acervo de arte e é conhecido como
o maior centro de artes figurativas
das Américas. Pelas ruas da comu-
nidade, multiplicam-se os ateliês
compeças dosmais variados tama-
nhos, todas produzidas em barro.

É no Alto do Moura que estão
localizados, ainda, museus que

lembram a vida e a obra de dois
ilustres artistas caruaruenses: o
mestre Vitalino e o mestre Gal-
dino, gênios em retratar a vida dos
sertanejos nas peças de argila.
Vitalino Pereira dos Santos come-
çou, na infância, a produção de
peças, como bois, jegues e bone-
cos do cotidiano nordestino. Aos
20 anos de idade, iniciou a criação
de peças de grupos humanos que
retratavam retirantes, casas de
farinha, batizados, casamentos,
vaquejadas, a tradição pastoril,
entre tantos outros temas. Fale-
cido na década de 1960, a casa
onde morava, no Alto do Moura,
virou museu e foi incorporada ao
patrimônio municipal pela lei nº
2.070, de 26 de abril de 1969. O

Quando o assunto
é o turismo de

diversão a cidade
aposta nas tradições

nordestinas,
especialmente com
os festejos juninos



FILIAL POÇOS DE CALDAS (MG)
� 1) Dimensões da filial:

Área total: 1.500 m².
Área construída: 1.500 m².
Área do terminal: 600 m².

Número de docas: 9.

� 2) Abrangência da filial: 100 km².
a) Número de cidades atendidas: 30.

� 3) Número de colaboradores: 29.
� 4) Quantidade de frota: 5 veículos.

� 5) Início das atividades: junho de 2009.
� 6) Ranking de faturamento: 52º lugar.

� 7) População da cidade: 152.435 habitantes.
� 8) Clientes atendidos: 761.

FILIAL PONTA GROSSA (PR)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 6.619,96 m².

b) Área construída: 2.608,83 m².
c) Área do terminal: 1.500 m².

d) Número de docas: 23.

� 2) Abrangência da filial: 280 km².
a) Número de cidades atendidas: 36.

� 3) Número de colaboradores: 32.
� 4) Quantidade de frota: 11 veículos.
� 5) Início das atividades: 28/04/2004.

� 6) Ranking de faturamento: 31° lugar.
� 7) População da cidade: 305.000 habitantes.

8) � Clientes atendidos: 784.

Perfil

FILIAL PELOTAS (RS)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 969 m².
b) Área construída: 969 m².
c) Área do terminal: 969 m².
d) Número de docas: 4.

� 2) Abrangência da filial: 300 km².
a) Número de cidades atendidas: 41.

� 3) Número de colaboradores: 13.
� 4) Quantidade de frota: 14 veículos.
� 5) Início das atividades: 02/05/2003.
� 6) Ranking de faturamento: 67° lugar.
� 7) População da cidade: 323.034 habitantes.
� 8) Clientes atendidos: 676.

FILIAL PETROLINA (PE)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 2.000 m².
b) Área construída: 1.000 m².
c) Área do terminal: 2.000 m².
d) Número de docas: 6.

� 2) Abrangência da filial: 450 km².
a) Número de cidades atendidas: 71.

� 3) Número de colaboradores: 26.
� 4) Quantidade de frota: 11 veículos.
� 5) Início das atividades: agosto de 2003.
� 6) Ranking de faturamento: 80° lugar.
� 7) População da cidade: 250.000 habitantes.
� 8) Clientes atendidos: 554.



“Eles chegaram até ele e

o interrogaram como forma de

testá-lo, perguntando: ‘Professor,

Jesus, sabemos que você é [de

Deus], uma vez que as coisas que

você diz o colocam acima de

todos os profetas. Conte-nos,

é permissível pagar aos

governantes o que lhes é devido?

Devemos pagá-los ou não?’

Jesus serenamente respondeu: ‘Se

em algumas das moedas que tens

está encunhado o nome de César,

dai, pois, a César o que é de

César; e a Deus, o que é de Deus”

(‘Mateus’, 22:21).
’’Giuseppe’’
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algum lugar, levá-lo a um ponto estratégico da empre-
sa, movimentá-lo internamente, transferi-lo a outras
unidades da empresa, espalhadas em diversos qua-
drantes do país, e, novamente, entregá-lo, repetindo
aquele um milhão e meio de serviços, mas, dessa vez,
para seu destino final. Essa obra que se consuma men-
salmente na empresa precisa ser regida por uma imen-
sa orquestra representada por instrumentos próprios
para esse fim – estruturas prediais em todo o país, volu-
mosas infraestruturas tecnológicas, milhares de cami-
nhões, etc., etc.; e o principal patrimônio que dá tom a
essa orquestra são as pessoas. Somos nós os participan-
tes dessa orquestra, à frente de seus instrumentos
como colaboradores, fazendo fluir a melhor melodia
que se podeperceber da articulação desta organização.
Conduzir essa estrutura para a obtenção do melhor
resultado exige aplicação intensa de gestão, represen-
tada por um conjunto de regras, que, como um maes-
tro, vai orientar a melhor harmonia possível para que a
açãode cadaumnãodestoe ouquebre a sequência das
notas. Portanto, nela estáAREGRA, a formade sebasear
para agir diante de sua responsabilidade como parte
neste maravilhoso contexto empresarial.

Por outro lado, em uma estrutura da dimensão da
Braspress nem tudo corre do início ao fim como seria o
ideal. Algumas notas da orquestra podem sair erradas,
mesmo que não comprometam o conjunto final da
melodia. A quebra ou o desaparecimento de um volu-
me, por exemplo! É um fato inerente ao nosso negócio,
amplamente regulado pelas leis (regras) e intimamente
relacionado à confiança tratada no primeiro parágrafo.
Aqui percebemos os princípios implícitos naquela frase
de Jesus, pois se estava sobnossa custódia equebrouou
sumiu, teremos que indenizá-la, traduzindo essa ação
no cumprimento da obrigação de devolver o que é de
direito a quem é de direito; e essa não é uma decisão
voluntária, ela é parte da regra do negócio, exatamente
como a essência da frase que dá título a este texto.

Mas as regras não servem para prédios, computa-
dores ou caminhões, pois representam apenas a parte
ferramental e fria do processo. Aqui é o colaborador
quem precisa se submeter a elas e segui-las fielmente,
pois, por outro lado, tem a seu favor um conjunto de
direitos que regulam sua participação no processo de
modo a estabelecer a justiça e o equilíbrio da relação.
Assim, é fácil entender que todos nós que articulamos
este império empresarial temos nossa responsabilidade
individual no contexto e temos que responder por ela.
Quando seguimos as regras e algo dá errado, a respon-
sabilidade se afasta de nossas ações. Mas, quando as
quebramos, não há como imaginar não respondermos
pelas consequências de nossos atos.

Se a instituição empresarial falha no cumprimento
de suas obrigações, não dando ao colaborador aquilo
que é dele, ela sofre sanções regulamentadas por leis e
responde por isso; mas, se nossas ações gerarem prejuí-

zo ao negócio ou a seus clientes por quebra das regras
da gestão ou atos impróprios na conduçãodenosso tra-
balho, igualmente terádehaverumacompensaçãopara
equilibrar o direito constituído na essência e no signifi-
cado da célebre frase de Jesus. Nela está um grandioso
ensinamento cujo efeito traz, à consciência de cada um,
a convicçãodenossosDireitos eDeveres, que, sintoniza-
dos, regem a importância de nossa participação na
grande proposta empresarial chamada Braspress!

Muito obrigado.

*GIUSEPPE COIMBRA

É DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

52 - BRASPRESS News

D
a frase atribuída a Jesus dita aos fariseus
(indivíduos hipócritas ligados ao impera-
dor), quando lhe arguiram sobre se deve-
riam entregar a César as moedas corres-
pondentes, à época, a impostos!

“Eles chegaram até ele e o interrogaram como
forma de testá-lo, perguntando: ‘Professor, Jesus, sabe-
mos que você é [de Deus], uma vez que as coisas que
você diz o colocam acima de todos os profetas. Conte-
nos, é permissível pagar aos governantes o que lhes é
devido? Devemos pagá-los ou não?’

Jesus serenamente respondeu: ‘Se em algumas das
moedas que tens está encunhado o nome de César, dai,
pois, a César o que é de César; e a Deus, o que é de
Deus” (‘Mateus’, 22:21).

A frase eternizada recebeu milhares de interpreta-
ções ao longo do tempo e é frequentemente usada
para distinguir política de religião, etc.; mas, tem uma
vertente muito forte no entendimento de que aquilo
que pertence a você não pode ser subtraído, assim
como o que é de outrem deve estar protegido pela
mesma premissa, o que ocorre igualmente com a
crença de cada indivíduo, sem que uma coisa se con-
funda com a outra!

Resolvi trazer o efeito dessa frase para dentro de
meu texto a fim de associá-la ao dia a dia da gestão da
Braspress. Vejamos que ela tem, em seu conteúdo, o
conceito claro de uma regra que precisa ser entendida
e seguida, pois trata do comportamento humano e da
façanha que é viver alinhado com as evidências e regras
que a vida inserida na sociedade organizada nos impõe.

No caso da Braspress, temos uma proximidade
imensa com o contexto da frase, pois nossa atividade de
prestação de serviços traz, em seu seio, a imensa respon-
sabilidade pela confiança de transportamos bens de ter-
ceiros de um lugar a outro. Embora um conjunto imen-
so de regras e leis regulem bem essa responsabilidade, é
lícito imaginar que o bom senso e o respeito a regras são
fatores indispensáveis na condução do dia a dia em
nossa proposta enquanto prestadores de serviços.

A Braspress tem diariamente um universo de quase
oito mil pessoas – entre funcionários e prestadores de
serviços – articulando-se durante as vinte e quatro
horas do dia em um trabalho contínuo e sequencial de
conduzir riqueza de outros por meio de bens de consu-
mo produzidos em algum ponto do Brasil, destinados a
diferentes pontos em todo o País. Mais de um milhão e
meio de vezes por mês temos que retirar algo em

*GIUSEPPE COIMBRA

A Braspress tem diariamente um
universo de quase oito mil pessoas
se articulando para fazer o negócio

fluir, afirmou Giuseppe Coimbra

Opinião

A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR...
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Mais um CAOB

CAOB Ipiranga
funciona numa

área de 11.000 m²

A
Braspress inaugurou
um novo CD (Centro
de Distribuição) na
Região Metropolita-
na da Grande São

Paulo, denominado CAOB Ipiran-
ga – Centro de Apoio Operacional,
no dia 15 de outubro passado.

Com 11.000 m2 de área total, o
CAOB Ipiranga tem3.200m2 de área
construída, com 25 docas para car-
ga/descarga, e contribuirá decisiva-
mente para a diminuição dos im-
pactos causados pelo complexo e
conturbado caosurbanovivenciado
diariamente na capital paulista.

Segundo Urubatan Helou, Dire-
tor-Presidente da Braspress, o CAOB
Ipiranga atenderá a 7municípios do
ABC–SantoAndré, SãoBernardodo
Campo, São Caetano, Diadema,
Mauá, RibeirãoPires eRioGrandeda
Serra –, bem como parcialmente a
região Sul da cidade de São Paulo,
especialmente os bairros de Sa-
comã, Ipiranga, Vila Mariana, Cur-
sino, Moema, Itaim Bibi, Campo
Belo, Jabaquara e Santo Amaro.

“As dificuldades de mobilidade
urbana em São Paulo são enormes,
exigindo da Braspress investimen-

Braspress inaugura
CAOB Ipiranga

tos contínuos e muita criatividade,
já que somente na Região Metro-
politana da Grande São Paulo ope-
ramos por meio de seis unidades,
estrategicamente localizadas.

Essa remodelagem das opera-
ções, sem dúvida, irá contribuir com
o aumento de nossa produtividade,
especialmente nos dias de maiores
dificuldades de acesso”, finalizou
Urubatan Helou, destacando que o
novo CAOB tem 174 colaborado-
res e uma frota de 56 veículos.



barcadores em toda cadeia logís-
tica”, afirmou Marcelo.
No Centro de Distribuição será

realizada umagestão integrada das
operações de recebimento, confe-
rência, armazenagem, processa-
mento de pedidos, picking, pac-
king, controle de qualidade, ade-
quação de produtos nas embala-
gens e etiquetagens, expedição,
montagens de kits, sistema de
inventário, gestão de transporte,
controles sistêmicos (WMS e TMS),
controles gráficos (KPIs) e consulto-
ria logística/fiscal.
“Investimentos não foram

poupados em modernos equi-
pamentos para movimentação e
armazenagem, bem como um
software de alta tecnologia que
proporcionará uma gestão de
estoque (WMS) de forma inteli-
gente em todas as operações de
nossos clientes. Além disso, as
informações sobre as operações
poderão ser obtidas através da
Web”, finalizou Marcelo Flório.
A Braspress Logística integra o

GRUPO H&P Empreendimentos e
Participações Ltda., formado, ainda,
pelas empresas Aeropress – Trans-
portes Aéreos Ltda., AMG Capital
Investiments LLC, Braspress Trans-
portes Urgentes Ltda. (empresa-
mãe), Planex – Locação de Equi-
pamentos; e TCG –Terminal de Car-
gas de Guarulhos.
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tes, completando, assim, 100% da
cadeia logística.
“A nova empresa é o braço

logístico da Braspress, ou seja, é
mais um produto que estamos
oferecendo ao mercado. Tendo
em vista que a busca pela terceiri-
zação logística tem evoluído bas-
tante no Brasil e que ainda exis-
tem poucos operadores logísticos
habilitados a trabalhar com os
requerimentos que uma opera-
ção logística eficiente necessita,
com certeza a Braspress Logística
irá oferecer isso e contribuirá para
a fidelização dos próprios clientes
da Organização e de novos em-

O CD funciona
em Barueri

Marcelo Flório
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Logística

A
Braspress, tradicional empresa de en-
comendas, iniciou as operações da
BRASPRESS LOGÍSTICA, braço logísti-
co do Grupo H&P, sediada na Ala-
meda Araguaia, 3.787, no Bairro Al-

phaville Industrial, em Barueri, na região Metro-
politana da Grande São Paulo, e está estrategi-
camente bem localizada nas proximidades do Rodo-
anel, trecho Oeste.

Segundo Marcelo Flório, Diretor Superintendente
da Braspress Logística, a nova Companhia irá executar
operações de warehouse em seu Centro de
Distribuição (CD) e inhouse dentro dos CDs dos clien-

Braspress Logística inicia operações
Investimentos não foram poupados em modernos

equipamentos para movimentação e armazenagem,
bem como um software de alta tecnologia que
proporcionará uma gestão de estoque (WMS)
de forma inteligente em todas as operações

de nossos clientes. Além disso, as informações
sobre as operações poderão ser obtidas

através da Web, finalizou.
Marcelo Flório

“
”

Fachada do
Centro de
Distribuição (CD)
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Marcos Salustino, Gerente de Recife

Gildacio Franco, Gerente de
Caruaru, e ao lado a filial

Filial de Recife
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Regional

C
heguei à Regional
Nordeste em 25 de
maio passado; por-
tanto, há mais de seis
meses. Após minha

chegada, já realizamos algumas
mudanças, como a implantação
do turno da madrugada na filial de
Recife, com serviços ininterruptos,
24 horas de carregamento e des-
carregamento, agilizando nossas
operações nesta unidade”.

A declaração foi feita pelo
Gerente Regional do Nordeste,
Marcos Rocha, que tem procura-

Rocha, mostrando que a demanda
da Braspress tem acompanhado
as avaliações de economistas que
mostram que o Nordeste brasilei-
ro vem acompanhando as altas
taxas de crescimento chinesas;
portanto, superiores às outras
regiões do país.

Para 2013, o Regional também
faz uma estimativa positiva. “No
momento, não temos projeto para
abertura de novas filiais em nossa
regional, mas estamos apontando
algumas necessidades para a nossa
Diretoria, principalmente no estado
pernambucano”, ele acrescentou.

Além disso, o Regional tem
previsão de novos terminais para

do, ainda, transmitir os valores da
Braspress aos colaboradores com
o objetivo de alinhar a filosofia da
Organização em todas as oito
filiais subordinadas a sua gerência.

“Comparando o crescimento
acumulado, a regional apresenta
uma elevação em torno de 24%,
na média, enquanto, por exemplo,
em Recife, o crescimento foi em
torno de 35%, em média, se com-
parado ao ano de 2011. Outro
estado que se destaca é Paraíba,
que desponta para um crescimen-
to de 43%”, acrescentou Marcos

“F

Nordeste cresce além
das expectativas

Marcos Rocha,
Gerente Regional do Nordeste
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tan Helou”, recordou o Regional.
Logo depois, ficou responsá-

vel pelo estado de Goiás e o
Distrito Federal; e, em seguida,
passou a Regional do Centro-Oes-
te, incluindo os estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul,
quando foi responsável pela aber-
tura de várias filiais da Organi-
zação nessa região do país.

“Focamos em trazer para o
Centro-Oeste as melhores rotas
para a distribuição de nossas
encomendas, dinamizando tempo
e qualidade de entrega e propor-
cionando o melhor atendimento
na região, sem-
pre com o foco
de nossa comer-
cialização de re-
ceitas rentáveis.
Tive como priori-
dade implantar
o perfil da Or-
ganização em
nossas filiais e
ser um polo cen-
tral de referência
no transporte”,
acrescentou.

VIDA
PESSOAL

Segundo Marcos Rocha, suas
conquistas e esforços são dividi-
dos com a família, filhos e a espo-

Daniel Andrade, Gerente de
Mossoró, ao lado da filial

José Heitor, Gerente de
Natal, e respectiva filial

Gerente de Campina
Grande, Thiago Macedo,

ao lado da filial

Regional

as filiais de Caruaru e Campina
Grande. “Também temos possibi-
lidades em outras filiais, como
em Natal e Petrolina; portanto,
vamos trabalhar para demonstrar
o crescimento dessas unidades”,
destacou.

As oito filiais que compõem a
Regional Nordeste são: Recife (106
colaboradores); Caruaru (24) e Pe-
trolina (12), no estado de Pernam-
buco; Natal (22) e Mossoró (11), no
Rio Grande do Norte; João Pessoa
(21) e Campina Grande (17), na Pa-
raíba eMaceió (19), em Alagoas. No
total, são 232 colaboradores.

CARREIRA NA
ORGANIZAÇÃO

Marcos Rocha iniciou sua car-
reira na Braspress em 1991 na fun-
ção de vendedor; na época, graças
à oportunidade dada pelo então
Diretor-Regional, César Simões, já
falecido.

Em seguida, passou a Gerente
de filial na unidade de Goiânia,
onde teve o prazer de acompa-
nhar a construção do prédio pró-
prio naquela filial. “Na ocasião, foi,
para nós, uma grande conquista e
orgulho, ainda mais pela confian-
ça a mim depositada pelo nosso
Diretor-Presidente, Senhor Uruba-

Filial de Petrolina e
seu respectivo
Gerente, Jedias Jordão

Robervan Leite,
Gerente de Maceió

Iago Guedes, Gerente
de João Pessoa, e
abaixo a filial
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Regional

FILIAIS DO NORDESTEFILIAIS DO NORDESTE

FILIALMOSSORÓ:
11 colaboradores

FILIAL NATAL:
22 colaboradores

FILIAL JOÃO PESSOA:
21 colaboradores

TOTAL DE
COLABORADORES: 232

FILIAL PETROLINA:
12 colaboradores

FILIAL CAMPINAGRANDE:
17 colaboradores

FILIAL RECIFE:
106 colaboradores

sa, Adriana Cristina Rocha. “Minha
esposa é muito importante na
minha vida profissional, pois está
sempre me apoiando e me pas-
sando tranquilidade; mesmo nos
momentos mais difíceis, para que
eu tenha tranquilidade para traba-
lhar. Com ela, divido as coisas boas
e ruins do dia a dia”, declarou.

Ele disse ainda que o cargo
que ele ocupa tem lhe proporcio-
nado novos desafios. “Sinto-me

revigorado, com extrema disposi-
ção para fazer o quemais gosto de
fazer, que é trabalhar hoje na
Braspress, graças à oportunidade
dada pelos Senhores Urubatan,
Petri e nossa Diretoria”.

Com 51 anos de idade, Marcos
Rocha faz caminhadas com fre-
quência, o que tem fortalecido sua
estrutura, juntamente com uma
alimentação balanceada, após a
realização de uma cirurgia bariátri-

ca, que fez com que perdesse 45
quilos, eliminando diabetes e
pressão alta, fazendo com que ele,
hoje, se sinta outra pessoa.

“Transmitomeus agradecimen-
tos aos colaboradores das filiais de
minha Regional, onde fui muito
bem recebido, principalmente aos
gestores das unidades, pois consi-
dero a todos como grandes guer-
reiros. Sinto orgulho de fazer parte
desta equipe”, finalizou.

FILIAL CARUARU:
24 colaboradores

FILIALMACEIÓ:
19 colaboradores
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entidades laborais: Adriano De-
pentor, presidente da Compenert
(Comissão Permanente de Nego-
ciações Trabalhistas do SETCESP),
e os advogados negociadores
Adauto Bentivegna Filho e Narciso
Figueirôa Júnior, que também
foram homenageados pela atua-
ção nas negociações trabalhistas.

Dentre outros, também esti-
verampresentes na cerimônia: An-
dré Ferreira (Vice-Presidente do
SETCESP), Valdir de Souza Pestana
(Presidente da Federação dos
Trabalhadores dos Transportes),
Ademir Camilo Prates (Deputado
Federal e Presidente da União
Geral dos Trabalhadores de Minas
Gerais), Natalício Ferreira Alves
(Presidente do SINDICARGAS –
Sindicato dos Empregados de
Transportes de São Paulo), Valdir
Pereira (Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São Paulo e representante
do Deputado Federal Paulinho
Pereira) e Giuseppe Coimbra (Di-
retor Administrativo-financeiro)
da Braspress.

afirmou que, para ele, era muito
fácil falar sobre o homenageado,
seja como homem, empresário e
líder sindical.

“É muito fácil falar do Uru-
batan, pois todos nós nos espelha-
mos nele, ele é nosso líder. Essa
homenagem é mais importante
ainda, pois é inusitada: trabalha-
dores homenageando um empre-
sário com carinho e respeito, mos-
trando essa parceria que existe
entre os dois lados. Pretendo con-
tinuar essa parceria mostrando
que o nosso relacionamento é
bom para ambos. Com a homena-
gem, mais uma vez reconhece-
mos, no Urubatan, um verdadeiro
líder, nosso eterno presidente”,
destacou o presidente do SETCESP
na ocasião.

Urubatan Helou falou por últi-
mo, cumprimentando a todos e
dizendo que é do tempo em que
nas vésperas das negociações
coletivas várias empresas do setor
de transportes acabavam enfren-
tando greves de trabalhadores.

“Era uma verdadeira
guerra, um inferno, mos-
trando que a relação capi-
tal x trabalho estava em
conflito. A partir dos anos
2000, as relações começa-
ram a mudar; fomos mos-
trando e dizendo o que
era possível fazer e o que
não era possível, numa
verdadeira transparência”,
recordou.

“Costumo dizer acres-
centou que prédio, termi-
nal, caminhão a gente
compra. Se não tiver
dinheiro, vamos ao banco
e fazemos empréstimos;
mas, gente não compra-
mos. Por isso, temos que
continuar investindo para
ter uma mão de obra
cada vezmais qualificada,
comprometida, para ge-
rar mais lucros, e assim
sucessivamente, aumen-
tando a pirâmide social
ao gerarmos mais vagas
de trabalho”.

“Hoje, com a Lei nº 12.619,
vamos entrar num novo mundo,
pois ela vai vigorar com as áreas
de descanso para os nossos moto-
ristas, caminhando para o desen-
volvimento e amadurecimento do
nosso setor. Por isso, quero finali-
zar parabenizando o Moacyr pelo
conforto e beleza da nova sede e
dizer que nessa nova fase doTRC –
Transporte Rodoviário de Cargas –
é importante uma nova matriz de
transportes, mais equilibrada, para
a diminuição do custo Brasil. Sou
testemunha do trabalho de vocês
e do êxito da relação trabalho x
capital no nosso setor. Por isso,
desejo sucesso ao Manoel, que
continuará essa jornada, fazendo a
coisa certa e se colocando do
outro lado, para ver se aceita a
situação; e, assim, ir construindo
valores”, finalizou Urubatan Helou,
que também recebeu uma placa
comemorativa.

O SINDLOG também destacou
o trabalho de três importantes
interlocutores do SETCESP com as

Da direita para a esquerda: Manoel S. Lima (presidente do SETCESP),
Urubatan Helou (Diretor-Presidente da Braspress), Moacyr dos Santos
(Presidente do SINDLOG) e Ademir C. Prates (Deputado Federal)
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Nova homenagem

O
Sindicato dos Em-
pregados em Escri-
tórios de Empresas
de Transportes Ro-
doviários de Cargas

Secas e Molhadas, Cargas Pesadas
e Logísticas emTransportes de São
Paulo e Itapecerica da Serra
(SINDLOG) homenageou Uruba-
tan Helou, Diretor-Presidente da
Braspress, pelo seu trabalho e
compromisso emmanter boa rela-
ção entre as empresas de trans-
porte e os trabalhadores do setor.

A homenagem inédita no se-
tor foi prestada no dia 6 de dezem-
bro passado, quando Urubatan
Helou teve seu nome perpetuado
na história dessa entidade, ao
emprestar seu nome, à sala da
Comissão de Conciliação Prévia
(CCP), na sede da entidade, na
Avenida Tiradentes, 1525, na capi-
tal paulista.

Iniciando o evento, Moacyr
dos Santos disse que estava muito
feliz e honrado por ter construído
o prédio da entidade; e mais
ainda: por ter a oportunidade de
homenagear o companheiro Uru-
batan Helou por seu trabalho e
compromisso no fortalecimento
das relações entre o capital e a
força de trabalho.

Em seguida, Manoel Souza
Lima, presidente do Sindicato das
Empresas de Transportes de Carga
de São Paulo e Região (SETCESP),

Urubatan Helou, Diretor-Presidente da Braspress, sendo
homenageado por Moacyr dos Santos, presidente do SINDLOG

Urubatan Helou é homenageado pelo
SINDLOG – Sindicato dos Empregados em

Escritórios de Empresas de Transportes
Rodoviários de Cargas Secas e Molhadas,

Cargas Pesadas e Logísticas em Transportes
de São Paulo e Itapecerica da Serra
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Colaborador da Braspress desde
setembro de 2011, Marcelo Vidal, de
32 anos, é técnico em automobilística
e exerce o cargo de Inspetor Veicular
na Organização. Sua principal função
é inspecionar os veículos de todas as
filiais que possuem frota própria por
meio do projeto Eco-Braspress, uma
unidade móvel de controle de po-
luentes equipada com opacímetro,

balanceador e alinhador de rodas
para avaliar, com precisão, o estado
da frota.

Por isso, Marcelo acompanha o
controle de emissão de poluentes dos
veículos através do opacímetro, me-
dindo a quantidade de poluição emiti-
da pelo motor e verificando possíveis
vazamentos de fluidos que podem
poluir o solo e o meio ambiente.

Marcelo BarbosaVidal – Inspetor Veicular

Maurílio Amaral –
Gerente Administrativo de Frota

Maurílio Amaral, de 27 anos, ingressou na Braspress
no dia 3 de agosto de 2010 como Coordenador Admi-
nistrativo de Frota. Em novembro de 2011, passou a ocu-
par o cargo de Coordenador de Frota, e, pouco depois,
tornou-se Supervisor de Processos. Hoje, formado em
Logística e cursando MBA em Gerência de Manutenção,
Maurílio foi promovido a Gerente Administrativo do
Departamento de Frota.

Como gerente, sua principal função é realizar o acom-
panhamento dos processos pertencentes ao departa-
mento e gerir a criação de novos planejamentos. Ele tam-
bém é responsável pela análise e aprovação de requisi-
ções, acompanhamento geral da utilização do sistema
Web Frota e pela coordenação do suporte geral prestado
às filiais envolvendo questões de frota.

Descubra o que cada colaborador do Departamento de Frota da Braspress,
instalado na Matriz, em São Paulo, faz ao cuidar, com responsabilidade,

de cada um dos 1.200 caminhões da Organização:
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Conheça o Departamento
de Frota da Braspress

Antônio Cruz –
Gerente deManutenção de Frota

Formado no curso técnico de mecânica, Antônio
Cruz, de 37 anos, é o atual Gerente de Manutenção de
Frota da Braspress. Ele começou suas atividades na
Organização em agosto de 2011, exercendo o cargo de
InspetorVeicular até que, depois de um ano e dois meses,
chegou à gerência.

Antônio é o responsável pelo gerenciamento de
toda a parte técnica do departamento de frota, ou seja,
supervisiona o trabalho de todos os profissionais da
oficina da Matriz e de todas as filiais que também pos-
suem oficinas próprias. Além disso, Antônio também
administra todas as inspeções de frota feitas na Matriz
e nas filiais, e realiza as análises técnicas.
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Tiago de Lima Ferreira tem 24 anos e faz
parte do quadro de colaboradores da Braspress
desde julho de 2010. Sua primeira função na
Organização foi como Assistente Administra-
tivo de Frota.

Ele cursa o 3° semestre de Engenharia
Mecânica e, atualmente, ocupa o cargo de
Analista Administrativo de Frota, depois de
uma promoção.

Sua principal função é fazer o controle dos
pneus de todos os veículos. Como sistemaWeb
Frota, faz o acompanhamento técnico das ins-

peções dos pneus, que são realizadas mensal-
mente pelas filiais, permitindo-lhe saber quais
deverão ser trocados durante esse período.

Também realiza os pedidos de compra dos
pneus para todas as filiais, controlando sua
movimentaçãoedistribuição. Fora isso,Tiagoéo
encarregado pelo controle mensal do CPK
(Custo por Quilômetro), pelos envios e recebi-
mentos dos pneus para a reformadora e pelo
cadastro de identificação do número de fogo
(número de identificação) dos pneus no sistema
Web Frota.

Tiago de Lima Ferreira – Analista de Frota

Com 27 anos, Camila Gomes cursa
Logística e está no 3° semestre. Ela ingressou
na Braspress em maio de 2012 como Assis-
tente de Frota e é a encarregada pelos encer-
ramentos das ordens de serviço daMatriz e da

filial de São Paulo, além do preenchimento
dos itens das ordens de serviço – tanto as
geradas de forma automática, como as feitas
manualmente. Ela também acompanha as
notas fiscais e dá suporte às filiais.

CamilaGomes–AssistenteAdministrativadeFrota

O Analista Administrativo de Frota Márcio
de Azevedo, de 35 anos, iniciou suas ativida-
des na Braspress em dezembro de 2004 como
faturista e, em abril de 2012, foi convidado
para fazer parte do departamento de frota,
onde permanece até hoje.

Ele é encarregado pela criação de requisi-

ções externas para a Matriz e a filial de São
Paulo. Faz o acompanhamento de todas as
notas fiscais e dá suporte para as filiais quan-
to a possíveis dúvidas sobre requisições. Além
disso, Márcio realiza todo o controle do
Checklist A e supervisiona a integração entre
o sistemaWeb Frota e o sistema EBS Oracle.

Márcio de Azevedo – Analista Administrativo de Frota

Álvaro da Silva tem 22 anos e está na
Braspress desde setembro de 2011. Exercendo
o cargo de Assistente Administrativo de Frota,
faz os lançamentos, no sistema Web Frota, de
todo o combustível utilizado na Matriz e con-
trola o lançamento dos abastecimentos inter-
nos e externos de todas as filiais.

Nesse acompanhamento, analisa a média
de consumo dos veículos e supervisiona a

abertura das ordens de serviço geradas auto-
maticamente, que, por intermédio dos dados
preenchidos pela filial, é informado se o veí-
culo precisará ou não de uma manutenção
preventiva.

Ademais, Álvaro também é encarregado
em realizar requisições no sistema EBS Oracle
para o setor administrativo e fornecer suporte
referente a requisições de frota às filiais.

Álvaro da Silva – Assistente Administrativo de Frota
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Daniel Souza, de 24 anos, começou a tra-
balhar na Braspress em abril de 2011 como
Assistente Administrativo de Frota. Depois,
foi promovido para Coordenador de Frota; e,
em março de 2012, recebeu uma nova opor-
tunidade, passando a ocupar, então, o cargo
de Analista Administrativo de Frota.

Atuando como analista, é responsável
pelo envio da planilha de veículos parados à
diretoria da empresa, aos gerentes das filiais
e a todos os responsáveis pelos departa-

mentos interligados.
Além de realizar lançamentos no siste-

ma EBS Oracle e de fazer as consultas de
requisições e ordens de compra a fim de
aprová-las e de dar o suporte que for neces-
sário às filiais, também faz o controle de
todas as ordens de serviço – desde suas
aberturas até o encerramento –, que devem
ser criadas para qualquer tipo de manuten-
ção que for feita nos veículos. Ele cursa o 1°
semestre de Processos Gerenciais.

Daniel Souza – Analista Administrativo de Frota

Estudante de Desenho Industrial, Raphael
Silvestre tem 21 anos e está no 4° ano da facul-
dade. Ele iniciou sua trajetória na Braspress em
novembro de 2011 como Assistente
Administrativo de Frota, e depois foi convidado
para ocupar o cargo de Analista de Processos,
que exerce atualmente.

Dentre suas funções, destacam-se a cria-

ção e revisão das instruções de trabalho; a
elaboração da rota de desempenho da
manutenção; e o desenvolvimento do mate-
rial visual da conservação da frota. Raphael
também produz infográficos, faz o acompa-
nhamento dos procedimentos de instruções
de serviços e dá suporte para as demais filiais
em assuntos relacionados à frota.

Raphael Silvestre – Analista de Processos

Dyego Bezerra da Silva, formado em
Administração de Empresas, ingressou na
Braspress em junho de 2011 como Encar-
regado de Frota; e, em novembro de 2012,
assumiu o cargo de Supervisor de Processos.

Dentre suas funções, Dyego é responsá-
vel por cuidar de toda a criação e atualiza-
ção das instruções de serviços; bem como

pelo planejamento e controle de selagem e
lacração dos cronotacógrafos, instrumento
que registra velocidade, tempo e distância
percorridos pelos veículos. Ele também faz
o acompanhamento da inspeção veicular e
ajuda a elaborar e a supervisionar todos os
processos relacionados ao departamento
de frota.

Dyego Bezerra da Silva – Supervisor de Processos

Na Braspress desde setembro de 1998,
Lucinéia Nunes, de 35 anos, entrou na Or-
ganização ocupando o cargo de Auxiliar Espe-
cializada. Técnica em Administração, em 2006
foi promovida a Coordenadora de Frota; e
desde março de 2012 exerce a função de
Analista Administrativa de Frota.

Lucinéia organiza toda a área administrati-
va e burocrática do departamento. Ela efetua o
cadastro dos veículos no sistema Web Frota e
no Datapress, além de administrar a documen-

tação de todos os veículos, controlando os
licenciamentos, pagamentos de IPVA, seguro
obrigatório, cadastro dos veículos na ANTT –
Agência Nacional de Transportes Terrestres –,
entre outras atribuições.

Ela também faz lançamentos e recebi-
mentos provenientes do departamento de
frota no sistema EBS Oracle e é encarrega-
da de fazer as requisições no sistema para
a contratação de colaboradores para o
setor.

Lucinéia Nunes – Analista Administrativa de Frota



impossível um acompanhamento,
de perto, de todas as ocorrências.

Nossos gestores locais são os
encarregados de apurar e de relatar
os fatos acontecidos e recebem, em
função dos dados informados, ori-
entação do que fazer. Esporadica-
mente, erros de interpretação acon-
tecem. Baseados muitas vezes no
calor dodia a dia, emapuraçõesmal
estruturadas, ou, ainda, em informa-
ções ou testemunhos falhos, o rela-
to é mal dirigido e as consequên-
cias, ruins.

Recentemente, tivemos em
uma de nossas filiais um caso con-
cretodemáaplicaçãodeumapena-
lidade a alguns colaboradores.
Ouvidos e comprovado o engano,
foi prontamente corrigido, tendo
seus efeitos sido cancelados. Assim
temos buscado proceder sempre.
Nosso setor de Auditoria Interna
está e permanecerá sempre ao dis-
por de nossos colaboradores para o
esclarecimento dessas situações.

Queremos deixar claro aos nos-
sos colaboradores que não nos
move o propósito de recuperarmos
prejuízos ou custos, mas sim coibir
atitudes negativas evitáveis. Aplica-
mos permanentemente grandes so-
mas na manutenção e incentivo de
programas sociais e de preservação
ambiental; com bastante frequência
fornecemos treinamentos às nossas
equipes, voltados ao seudesenvolvi-
mento profissional e pessoal.

Consideramos que essa seja a
nossa parte na construção de uma
parceriaqueobjetiva criar condições
favoráveis ao desenvolvimento so-
cioeconômico de nossa gente, ga-
rantindo, assim, a melhoria de suas
qualidades de vida. Contamos com
o apoio nessa cruzada de nossos
colaboradores, que, pormeio de sua
integração, possamgarantir parceria
nomelhor sentido da palavra.
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Temos, entretanto,
absoluto respeito

ao erro
involuntário.

Consideramos o
erro parte da

condição natural
do ser humano,

destacou o
Controller Milton

Braga

A
Braspress tem, hoje,
cerca de 7000 cola-
boradores diretos
espalhados pelos
quatro cantos de

nosso país. 109 filiais os acolhem. A
partir dessa família, podemos cons-
tatar que esses funcionários apre-
sentam diversas culturas, diversas
condições socioeconômicas, e até
mesmo poderíamos afirmar que
falam diversas “línguas”, tamanha a
influência dos regionalismos desse
nosso país-continente no falar de
nossos colaboradores.

Nossa preocupação constante
tem sido equalizar nossa atuação,
dotando-a de padrões que orien-
temnossos colaboradores. Para isso,
elaboramos e atualizamos procedi-
mentos que proporcionam diretri-
zes operacionais, além dos treina-
mentos e workshops.

Buscamos cumprir nosso papel
na sociedade, bem como retribuir o

apoio que nos foi oferecido pela
comunidade ànossa volta; e denos-
so pessoal, que, com cumplicidade
e um verdadeiro espírito de parce-
ria, emprestam seu esforço pessoal,
sua dedicação e empenho na luta
diária pelo nosso crescimento e
desenvolvimento.

Vez ou outra, entretanto, algu-
mas dificuldades maiores surgem,
cujas soluções se tornam mais deli-
cadas; e, em muitos desses casos,
somos compelidos a atribuir aos
colaboradores alguma sanção disci-
plinar ou pecuniária, como previsto
na própria legislação.

Cito como exemplo multas de
trânsito relativas a excesso de velo-
cidade, ultrapassagens de farol ver-
melho, direção na contramão, des-
respeito ao direito do pedestre.
Além disso, a desídia que possa co-
locar em risco a integridade dos
produtos a nós confiados por nos-
sos clientes também é tratada des-
sa forma.

Temos, entretanto, absoluto res-
peito ao erro involuntário. Consi-
deramos o erro parte da condição
natural do ser humano.

Felizmente, graças à preocupa-
ção constante de nossas Diretorias
comoquesito“qualidade do serviço
prestado”, temos, em nosso quadro,
umagrandemaioria depessoas que
entende o objetivo de seu trabalho
e são comprometidas; são pessoas
que, com boa vontade, dedicam
boa parte de seu dia à nossa
Organização e efetivamente são os
responsáveis pelo nosso sucesso.

Não nos agrada punir. Temos
adotado um critério rígido de apu-
ração para a aplicação de uma pe-
nalidade. Nem sempre, entretanto,
tudo corre como desejado. Pela
grande quantidade de unidades
existentes, envolvendo todos os
estados da Federação, torna-se

A importância da conscientização
de cada colaborador

* Milton Braga
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foram agregadas ao grupo e mui-
tas integrantes se somaram ao
movimento a fim de colocarem
em prática atividades para pro-
mover as ideias inicialmente pro-
postas pelo grupo.

“Nossos símbolos são a abelha e
a nossa colmeia, a cidade de São
Caetano do Sul. Trabalhamos em
equipe, somos determinadas e
organizadas – tudo para preservar
nossa colmeia, que possui funções
definidas e que são executadas
visando sempre a sobrevivência e a
manutenção do enxame”, justificou
AdrianaMartini.

a dia, independentemente de sexo,
religião, cor ou status.

Já o Movimento Mulheres por
Mulheres é formado por um grupo
de mulheres atuantes em diversas
atividades profissionais, de várias
áreas se reuniu em torno da ideia de
ajudar mulheres de todas as classes
sociais, sem distinção, promovendo
ações beneficentes, com encontros
culturais e sociológicos, proporcio-
nando, àmulher, a oportunidade de
se valorizar e buscar, na entidade,
um apoio que talvez não encontra-
ria na sociedade.

Novas ideais e outras pessoas

Cerca de
400 mulheres
estiveram
presentes
ao evento

Adriana Martini, presidente
da Associação Movimento
Mulheres por Mulheres

U
rubatan Helou, Diretor-
PresidentedaBraspress,
foi homenageado pela
AssociaçãoMovimento
Mulheres por Mulhe-

res, de São Caetano do Sul, por seu
pioneirismo no oferecimento de
vagas de trabalho para mulheres na
profissão de motoristas, no TRC –
Transporte Rodoviário de Cargas –,
um mercado outrora predominan-
tementemasculino.

A entidade – presidida por
Adriana Martini – realizou a home-
nagem no dia 5 de setembro pas-
sado em um evento marcado pela
descontração e a valorização da
mulher brasileira.

Estiveram presentes cerca de
400 mulheres, que contribuíram
com o Lar Anália Franco doando
litros de leite, fraldas, kits de higie-
ne, entre outros itens. Também
aconteceu no evento um desfile
beneficente e sustentável da moda
Verão 2013.

Na ocasião, Urubatan Helou
agradeceu a iniciativa, dizendo
estar orgulhoso, mas que não fez
mais do que sua obrigação; não
somente como pessoa, mas tam-
bém como empresário.

Ele fez, ainda, referências ao
mundo moderno, explicando que a
longevidade do homem e da mu-
lher tem aumentado: “Hoje, o ho-
memeamulher chegam facilmente
aos oitenta anos; daqui a 10 anos, os
homens chegarão facilmente aos
100, 130 anos;mas, asmulheres não
morrerão jamais”, acrescentou,
sendo ovacionado pelas presentes.

A ideia pioneira, adotada em
1999, parecia uma alternativa de
marketing. Todavia, o dia a dia pro-
vou que as mulheres tinham gran-
de aptidão a exercerem a profissão
de motorista, antes absolutamente
dominada pelos homens; e, na
Braspress, os resultados foram
extraordinários.

Urubatan Helou finalizou dizen-
do que essa iniciativa mostra que
competência não tem sexo, e o
importante é o comprometimento
do indivíduo com o trabalho, no dia
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Associação Movimento
Mulheres por Mulheres
homenageia Urubatan Helou

Urubatan Helou,
Diretor-Presidente da Braspress,
discursando na cerimônia
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Nova filial

A filial de
Jundiaí tem

24 docas A
Braspress inaugurou
a sua filial de Jun-
diaí/SP, a 109ª unida-
de instalada no País,
no dia 19 de novem-

bro passado.
O novo terminal, com área total

de 10.000 m2, atenderá toda a re-
gião de Jundiaí, abrangendo 22 ci-
dades, num raio de 60 km2.

Segundo Urubatan Helou, Dire-
tor-Presidente da Braspress, o novo

terminal agilizará o emprazamento
nessa região em 24 horas. “O novo
terminal trará reflexos positivos nas
operações, contribuindo para a
diminuição dos prazos de entrega”,
afirmou Helou.

A filial de Jundiaí é a 20ª unida-
de do estado paulista, onde tam-
bém estão instaladas as filiais de
Araçatuba, Araraquara, Bauru, Cam-
pinas, o Centro de Atendimento
Operacional (CAOB) de Ipiranga, o

BRASPRESS inaugura
filial de Jundiaí

CAOB da Cantareira, o CAOB Tam-
boré, oCAOBdaVilaMaria, aDivisão
Rodo-Aérea Aeropress, em Barueri;
as filiais de Franca, Marília, Pira-
cicaba, Presidente Prudente, Ribei-
rão Preto, Santos, São José do Rio
Preto, São José dos Campos, São
Paulo (filial e Matriz) e Sorocaba.

Onovo terminal tem5.000m2 de
área construída, com14docasparao
carregamento/descarregamento, e
emprega 57 colaboradores.
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Viagem técnica

T
ayguara Helou
viajou para o
ValedoSilício, na
Califórnia, EUA,
representando a

Braspress Transportes Ur-
gentes no período de 28
de outubro a 4 de novem-
bro passado, a convite do
grupo de jovens empresá-
rios da LIDE Jovem, presi-
dido pelo empresário André
Martins, do GrupoDoria.

O objetivo da viagem
foi trocar experiências e

conferir, de perto, instituições que
são referência mundial em inova-
ção e tecnologia.

Durante a viagem, os integran-
tes da comitiva tiveram a oportuni-
dade de realizar as seguintes visitas:
� 1. Endeavor, que tem como
objetivo a disseminação do em-
preendedorismo e o desenvolvi-
mento de startups (empresas em
fase inicial), voltadas para a

Orsini, executivo de desenvolvi-
mento de novos negócios do
Google;
� 7. Badgeville, startup focada no
desenvolvimento de uma platafor-
ma para a otimização de sistemas
corporativos e interação com re-
des sociais. Nessa ocasião, o grupo
foi recebido por Wedge Martins,
cofundador, que recebeu aporte
de investidores na casa de US$ 40
milhões;
� 8. Na Silicon House – empresa
de brasileiros que recebe empre-
endedores em sua fase inicial e os
apresenta para advogados, inves-
tidores e assessores, para o desen-
volvimento de suas ideias empre-
endedoras –, o grupo foi recebido
por Henrique Setton, cofundador;
� 9. O grupo visitou a matriz do
Twitter, quando teve a oportuni-
dade de conhecer todo o escritó-
rio, de cerca de 3.000 m2, onde
1.500 funcionários administram a
rede social. No local, puderam,
também, participar de um bate-
papo exclusivo com Jeff Brown –
Diretor de Marketing do Twitter;
� 10. Também visitaram a Lexus e
tiveram a oportunidade de assistir
a uma apresentação exclusiva do
grupo de Brian Smith, Vice-presi-
dente de Marketing da Lexus
mundial.

“Desde o primeiro dia em que
recebi o convite para participar
dessa viagem, fiquei muito motiva-
do com o cenário que encontraría-
mos. Todavia, fiqueimuito surpreso
quando estive no local, pois encon-
tramos um cenário quase que ini-
maginável: o Vale do Silício, na
Califórnia, transpira tecnologia,
inovação e empreendedorismopor
todos os lados”, relatou Tayguara
Helou, muito satisfeito com essa
oportunidade de conhecer institui-
ções de ponta mundiais.

tecnologia, tendo sido recebidos
pelo diretor da casa, Shaun Young;
� 2. 500 startups – fundo de inves-
timento dedicado ao desenvolvi-
mento de novas empresas e
empreendedores de tecnologia. No
local, o grupo foi recebido por Bedy
Yang, brasileira e sócia do fundo;
� 3. Visita ao maior laboratório de
desenvolvimento de tecnologia
da Accenture, o Accenture Labs,
no Vale do Silício americano;
� 4. Visita ao renomado campus
da Stanford University. Na ocasião,
o grupo visitou todo o campus e
foi recebido por Jeff Cabili, diretor
dos programas de educação para
executivos;
� 5. IDEO, empresa focada no
desenvolvimento de produtos,
mundialmente conhecida por
ter desenvolvido os primeiros
palmtops;
� 6. Visita técnica às instalações
da matriz do Google, onde foram
recebidos pelo brasileiro Bruno

Comitiva do LIDE visitando o Google

Integrantes
na sala de

aula na
Stanford

University

Tayguara
Helou

Tayguara Helou viaja com a LIDE Jovem, do
Grupo Doria, para o Vale do Silício americano
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vel, para que a Braspress continue
sempre sendo exemplo de uma
empresa amiga do meio ambien-
te”, ele destacou.

Os materiais recolhidos sema-
nalmente na matriz e nos CAOBs
serão vendidos para empresas de
reciclagem. De acordo com Na-
dilza, o dinheiro arrecadado na
venda dos papéis será utilizado
para ampliar a campanha: “Iremos
utilizar a verba arrecadada com a
venda dos papéis para adquirir
uma infraestrutura adequada
para reciclar outros tipos de mate-
rial, como plásticos, metais,
vidros, entre outros, e ajudarmos
cada vez mais a cuidar do meio
ambiente”, finalizou.

demais, podem trazer danos ao
processo.

Inicialmente, a campanha já foi
implantada nos CAOBs (Centros de
Apoio Operacional) da Vila Maria,
Cantareira, Tamboré e na Divisão
Aeropress. A meta é fazer com que
todas as outras filiais da Braspress
também participem do projeto.

O gerente do CAOB da Vila
Maria, Rosecléo Silva, parabenizou
a iniciativa e declarou que fará o
possível para que sua unidade
colabore significativamente com a
causa: “Irei divulgar e participar da
campanha para que todos os cola-
boradores do CAOB Vila Maria se
dediquem aomáximo para coletar
o maior número de material possí-

nha, com o intuito de conscienti-
zar todos sobre a importância da
reciclagem.

Para que o papel (feito a partir
de elementos vegetais extraídos
da polpa da madeira de árvores,
como, por exemplo, os pinheiros
e eucaliptos) chegue até nossas
mãos, milhões de árvores são
desmatadas, com esforços míni-
mos de reflorestamento.

A reciclagem é a solução mais
eficaz para a preservação e diminui-
çãodousodesses recursos naturais.
Estima-seque a cada50 kgdepapel
reciclado, uma árvore é preservada,
sem contar que o mesmo papel
pode ser reciclado entre 7 e 10
vezes, diminuindo drasticamente
os índices de desmatamento.

Saber separar quais papéis
podem ser utilizados na reciclagem
também é muito importante para
que o processo tenha resultado. Os
tipos de papel que podem ser reci-
clados são: jornais, revistas, envelo-
pes, cadernos, impressos, rascu-
nhos, papel de fax, fotocópias, lis-
tas telefônicas, cartazes, aparas de
papel e caixas de papelão.

Já papéis engordurados ou
sujos (como guardanapos e papel
higiênico), fitas e etiquetas adesi-
vas, papéis metalizados (de salga-
dinhos e biscoitos), papéis plasti-
ficados, papéis parafinados e
fotográficos não podem ser reci-
clados; e, se misturados com os

A reciclagem é a solução mais eficaz
para a preservação e diminuição
do uso desses recursos naturais.

Estima-se que a cada 50 kg de papel
reciclado, uma árvore é preservada, sem
contar que o mesmo papel pode ser

reciclado entre 7 e 10 vezes,
diminuindo drasticamente os
índices de desmatamento.
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A
Braspress, engaja-
da na luta pela
sustentabilidade,
está desenvolven-
do a campanha

“Reciclagem de Papel”. O objetivo
é recolher todos os papéis jogados
fora pelos setores administrativos
da Organização e, posteriormente,
reciclá-los a fim de preservar o
meio ambiente e arrecadar verba
para a continuação do projeto.

A ideia começou a ser imple-
mentada pela iniciativa da assis-
tente social da Matriz, Nadilza
Melo, que, para evitar o desperdí-
cio da grande quantidade de
papel utilizada por diversos depar-
tamentos da Organização, elabo-
rou uma campanha visando o rea-
proveitamento desse material: “É
importante salientar que a princi-
pal meta da coleta não é gerar
recursos, mas sim reduzir o volu-
me de lixo dentro da Companhia,
gerando ganhos ambientais e
investindo no meio ambiente e na
qualidade de vida dos nossos
colaboradores”, declarou.

Em cada setor da Matriz e da
filial de São Paulo foram colocadas
caixas personalizadas com o slo-
gan da campanha “Sorria, seu
papel está sendo reciclado!”, para
que os colaboradores, no dia a dia,
possam depositar os papéis inuti-
lizados. Além disso, foi distribuída
também uma mensagem conten-
do informações sobre a campa-

Braspress
recicla seu papel

Rejane O. Silva (Analista de RH), Rafaela M. Rodrigues (Encarregada Financeiro),
Tagina R. Nery (Aprendiz), Fernanda M. Valentim (Assist. DP), Nadilza Melo (Assist.
Social), Rosecleo C. Silva (Gerente CAOB Vila Maria), Biancka A. Magaton (Assist.
Operacional) e Jucilene Almeida (recepcionista), da esquerda para a direita



Doralice Gouveia Si-
queira tem 49 anos e traba-
lha como auxiliar de limpe-
za na filial de Poços de
Caldas. Dora, como é co-
nhecida por seus colegas
de trabalho, começou a tra-
balhar na empresa em 1º de
junho de 2009 e há três
anos é responsável por toda
a limpeza da filial.

Segundo Dora, seus dias
de trabalho são sempre
muito gratificantes. Pela ma-
nhã, ela prepara o café e faz
a limpeza do escritório e dos
banheiros; e, durante a tar-
de, cuida da área ope-
racional e do refeitório: “Or-
gulho-me muito de traba-
lhar para esta família que é a
Braspress; todos me tratam
muito bem e me proporcio-
nam o suporte que preciso
para realizar minhas tarefas”,
declarou.

Divorciada, Dora é mãe
de dois filhos: André, de 30
anos; e Verônica, de 27
anos; e também tem três
netos: Yara, de 12 anos;
Júlia, de 11; e o caçula, An-
dré Henrique, de 7 anos. Ela
conta que não é fácil conci-
liar tantas responsabilida-
des, mas que o amor pela
família e por sua profissão
faz com que ela consiga
lidar com tudo.

Em seu tempo livre,
Dora finalizou comentando que uma das atividades que a deixam mais
feliz é poder passear com sua família e aproveitar o maior tempo possí-
vel ao lado daqueles que ela ama.
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DORALICE GOUVEIA SIQUEIRA
Auxiliar de limpeza na filial de Poços de Caldas/MG

Doralice faz parte da
empresa desde 2009

EXEMPLOS DEPROFISSIONAISA SEREMSEGUIDOS

EXEMPLOS DEPROFISSIONAISA SEREMSEGUIDOS
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Fernanda Birollo de Souza, de 36
anos, iniciou sua trajetória na
Organização em junho de 2006, ocu-
pando o cargo de Auxiliar de
Atendimento na filial de Piracicaba. Ela
começou no departamento de
Atendimento e, depois de 5 anos, foi
convidada para fazer parte da área de
Pendências, onde atua até hoje.

Segundo Fernanda, sua função na
filial, além de exigir muita dedicação,
também é repleta de desafios: “Meu
dia a dia é bastante corrido: demanhã
dou prioridade às notificações das
pendências administrativas e diárias.
De tarde, gero as reentregas e devo-
luções, verifico as faltas de volumes,
notifico os remetentes e ainda vou
intercalando, quando necessário,
aberturas de processos de indeniza-
ção e fechamento da planilha de
pagamento dos agregados”, contou.

Mãe do pequeno Miguel, de 1
ano e 10 meses, Fernanda, que é
casada com Nilton há 8 anos, decla-
rou que consegue conciliar muito
bem sua vida pessoal e profissional.

Nas horas de lazer, Fernanda
tenta recuperar todo o tempo que
ela passa longe de sua família:
“Gosto muito de passear com meu
filho Miguel; e também, nos finais
de semana, gosto de sair com
meus amigos”, mencionou.

“Gosto muito de fazer amiza-
des e posso dizer que aqui encontrei amigos.
Para mim, a Braspress é minha segunda família,
pois passamos a maior parte do nosso dia aqui;
por isso, procuro sempre ter um bom convívio
com todos”, concluiu a Assistente.

FERNANDA BIROLLO DE SOUZA
Assistente de Pendências na filial de Piracicaba/SP

EXEMPLOS DEPROFISSIONAISA SEREMSEGUIDOS
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Fernanda alega que sua
função é repleta de desafios

JORGE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
Encarregado Operacional na filial de Pelotas/RS
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Integrandoa família Braspress
desde maio de 2003, Jorge Luiz
Rodrigues dos Santos, de 50
anos, trabalha na filial de
Pelotas/RS, exercendo o cargo
de Encarregado Operacional.

De acordo com Jorge, sua
jornada de trabalho na Orga-
nização começa às 7 horas da
manhã, assim que as carretas
chegam à filial: “Começamos o
descarregamento; na sequên-
cia, são feitos os carregamen-
tos para que as entregas pos-
sam ser feitas aos clientes”,
relatou o Encarregado, que
também cuida de toda a parte
administrativa que envolve o
departamento operacional.

Jorge é casado há 28 anos
com Leonis Costa dos Santos
e tem uma filha, Josiele, de 27
anos. Ele, que já é avô do
pequeno Yure, afirmou que
paramanter uma relação sau-
dável entre sua vida pessoal e
profissional é imprescindível
que as duas coisas não se
misturem.

Nos seus dias de folga,
Jorge contou que além de
realizar algumas tarefas
domésticas, adorar brincar
com seu netinho e também
assistir TV, principalmente os

programas de esportes.
Ele finalizou dizendo o quanto se orgulha de trabalhar para a

Braspress: “Tenho prazer em participar do quadro de colaboradores
da Organização; aqui tive a oportunidade de trocar várias experiên-
cias com meus colegas de trabalho e isso me fez crescer como pes-
soa e profissionalmente”.

Jorge é casado há 28
anos e tem uma filha
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Colaboradora da Braspress desde
15 de fevereiro de 2005, Ana Paula
Lopes Virgínio Jeronimo, de 34 anos,
trabalha para a Organização na filial
de Petrolina. Seu primeiro cargo na
empresa foi como Assistente Admi-
nistrativa de Vendas; e, em setembro
de 2007, recebeu uma nova oportu-
nidade, quando foi promovida para
Supervisora Administrativo-finan-
ceira, cargo que ocupa atualmente.

Ana Paula começa o dia lendo
seus e-mails, pois acha fundamental
dar um rápido retorno para seus
clientes e colegas de trabalho,
dando prioridade, também, à parte
financeira, fazendo lançamentos e
pagamentos de fornecedores. Na
parte da tarde, ela realiza todas as
tarefas relacionadas ao RH, DP,
cobrança e atendimento.

De acordo com Ana Paula, que
é casada há 8 anos com o agente
penitenciário Paulo Jeronimo, de
35 anos, com quem tem uma filha,
Júlia, de 1 ano e 3 meses, lidar
com as responsabilidades da casa
e do trabalho exigemmuita dedi-
cação: “Reservando o tempo
certo para ambos, consigo man-
ter o equilíbrio na vida pessoal e
profissional”, opinou.

A Supervisora alega que o
tempo dedicado ao trabalho
deve ser utilizado para que os

esforços sejam convertidos em resultados para a equipe e para a
Organização. Já em seu tempo livre, ela o utiliza para dar atenção a
sua filha: “Neste momento de maternidade, dedico todo o meu horá-
rio de lazer para brincar com a minha filha Júlia”.

“Agradeço a Braspress, que está sempre nos oferecendo oportuni-
dades pormeio de treinamentos e incentivos, acreditando em seu cola-
borador. Aproveito, também, para agradecer a toda equipe da filial de
Petrolina, sempre dedicada no seu dia a dia”, finalizou.

ANA PAULA LOPESVIRGÍNIO JERONIMO
Supervisora Administrativo-financeira na filial de Petrolina/PE

Ana Paula afirma
que lidar com as

responsabilidades
exigem muita

dedicação

EXEMPLOS DEPROFISSIONAISA SEREMSEGUIDOS

EXEMPLOS DEPROFISSIONAISA SEREMSEGUIDOS
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D
epois do sucesso das
atividades relaciona-
das à Semana da Mu-
lher e ao Dia do Mo-
torista, as ações do

Programa Viver Bem continuam
sólidas na Braspress. Tendo como
principal meta permanecer pro-
porcionando saúde e bem-estar
aos seus colaboradores, foram
elaboradas diversas outras ações
que já estão acontecendo e que
ajudam a melhorar a qualidade
de vida de todos.

Dentre os projetos que já
estão em desenvolvimento, te-
mos a Campanha “Reciclagem de
Papel”, a inauguração do CAMB –
Centro de Apoio ao Motorista
Braspress –, a Formação de
Motoristas, o Treinamento de
Ergonomia e os finais de semana
no SEST/SENAT – Serviço Social
do Transporte e Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte.

Segundo Simone Benassi,
Analista de Treinamento da
Braspress, a continuação do pro-
grama e o desenvolvimento de
novas atividades são fundamen-
tais para que o colaborador per-
ceba o quanto ele é importante

cas em relação à ergonomia para
os novos colaboradores. Ao tér-
mino do processo em cada filial,
que tem duração de uma hora, é
entregue uma cartilha junta-
mente com o totem de mesa
contendo dicas de postura e
informações importantes para
serem lidas a qualquer momento
do dia.

Outra atividade que também
tem sido bem aproveitada pelos
colaboradores é o final de sema-
na no SEST/SENAT, que, em parce-
ria com a Braspress, disponibiliza
quadras e quiosques na unidade
do Parque Novo Mundo em São
Paulo/SP, para que os funcioná-
rios e suas famílias possam ter
bons momentos de lazer.

Com um público médio de 80
pessoas por semana, entre cola-
boradores e familiares, os pró-
prios participantes se organizam
e levam bebidas e comidas para
passarem o dia no SEST/SENAT. As
confraternizações são marcadas
por campeonatos de futebol,
vôlei, churrascos e muita diversão.

Simone finalizou declarando
que outras ações do Programa
Viver Bem, como, por exemplo,
palestras sobre temas diversos, ati-
vidades interativas, serviços de
estética e saúde, entre outras tam-
bém já estão sendo elaboradas e
acontecerão no decorrer do ano.

para a Empresa: “De-
dicamo-nos ao má-
ximo para elaborar
cada projeto do Pro-
grama Viver Bem. A
intenção é que, a par-
tir de cada nova ação,
os colaboradores sin-
tam-se cada vez mais
acolhidos pela Orga-
nização”, declarou.

Uma das ações que está sen-
do realizada atualmente em
diversas filiais é o Treinamento de
Ergonomia, que visa aplicar co-
nhecimentos básicos para a
melhoria da saúde e da qualidade
de vida do colaborador, enquan-
to ele exerce seu trabalho.

Ministrado pela fisioterapeu-
ta Tathiana de Oliveira Gonçalves,
o treinamento teve início na filial
de Campinas, entre 19 e 20 de
julho passado, do qual participa-
ram 108 colaboradores. A filial de
São Paulo, a Aeropress e os
CAOBs – Centros de Apoio
Operacional da Braspress Vila
Maria, Cantareira e Barueri –, em
São Paulo, também já fizeram
parte do treinamento, que con-
tou com a participação de um
total de 600 colaboradores.

“A essência do treinamento é
orientar o colaborador quanto a
sua postura ao realizar suas tare-
fas laborais. É imprescindível que
ele saiba quais são os tipos de
movimento prejudiciais à saúde,
para que ele possa começar a se
prevenir, minimizando, assim, a
incidência de lesões e otimizando
a qualidade de vida”, afirmou a
fisioterapeuta.

O treinamento, que também
é feito nas integrações, tem
como meta passar noções bási-Uma das palestras realizadas dentro do projeto

Projeto Viver Bem
em andamento

Simone Benassi tem acompanhado
o assunto de perto
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cos e dos resultados esperados no
plano em desenvolvimento, agora
comandado pelo Cel. Marin após
ter aceitado o desafio de dar um
novo contorno à Gestão de Riscos
da Companhia em todo o Brasil.

“Espero que daqui a alguns
meses possamos confirmar os
resultados positivos nesse setor,
pois não pouparemos esforços
para dar apoio irrestrito ao Cel.
Marin, objetivando diminuir os
prejuízos sofridos pela tendência
crescente da sinistralidade e pela
insegurança na sociedade advinda
da insuficiente resposta das estru-
turas policiais”, ele afirmou.

Milton Petri, Diretor Vice-presi-
dente da Braspress, também falou,
na ocasião, sobre a importância da
padronização das normas de Ge-
renciamento de Riscos em todas
as unidades da Companhia e da
transmissão dessas informações
aos regionais, gerentes, vendedo-
res, até chegar aos motoristas e
ajudantes.

Já o Diretor de Operações, Luiz
Carlos Lopes, desejou boas-vindas
ao novo gerente e mencionou
todo o esforço que a Braspress
vem fazendo desde 1997, quando

implantou o Ge-
renciamento de
Riscos.

“Nos últimos
15 anos, desde
que assumimos
gerenciar os ris-
cos, na proteção
de nossos bens e
de terceiros, por
meio de uma cé-
lula própria de
Gerenciamento
de Riscos, temos
dotada de inteli-

gência e modernas tecnologias o
setor no enfrentamento das ações
criminosas e crescentes a que roti-
neiramente estamos expostos”,
mencionou.

O Diretor Administrativo-fi-
nanceiro, Giuseppe Coimbra, tam-
bém fez questão de se manifestar,
dizendo que ficou muito impres-
sionado com a postura e polidez
do comportamento do Cel. Marin
e que ele reúne todas as qualida-
des de que a Braspress precisa
para encontrar as soluções neces-
sárias para a área de GR. “Será uma
missão difícil, mas perfeitamente
factível. Conte comigo e tenha
muito sucesso”, ele destacou.

O Diretor Comercial, Giuseppe
Lumare Júnior, disse que estava
confiante com a chegada do novo
gerente, que terá o tempo neces-
sário para adotar as medidas
necessárias para continuar ofere-
cendo o Gerenciamento de Riscos
da Braspress como um diferencial
ao mercado.

Tayguara Helou também se
manifestou na oportunidade, co-
locando-se à disposição para aju-
dar em qualquer dificuldade que o
Cel. Marin tiver em sua gestão.

Finalizando a cerimônia de
posse, o novo Gestor agradeceu
a confiança depositada e disse
que pretende cuidar do Ge-
renciamento de Riscos da Com-
panhia agindo pelo correto, pois
o bem sempre deve prevalecer
sobre o mal. “Assim fiz a minha
vida toda e espero continuar fa-
zendo”, encerrou.

Coronel Marin assume
Gerenciamento de
Riscos da Braspress

C
om a presença de toda
a Diretoria e de vários
gerentes, tomou posse
no dia 27 de novem-
bro passado do Ge-

renciamento e Monitoramento de
Riscos da Braspress o Coronel An-
tonio Marin, oficial da reserva da
Polícia Militar do estado de São
Paulo, com 34 anos de experiência
no combate às diversas práticas
de crimes.

Tal experiência facilitou sobre-
maneira o entendimento às neces-
sidades apresentadas e aos novos
desafios de sua carreira, agora em
uma empresa privada, cujo plano
de trabalho foi apresentado à
Diretoria e que aborda os princi-
pais pontos a serem implementa-
dos nos próximos meses, visando
inibir as ações de criminosos dian-
te do agravamento do roubo de
cargas no país e demais riscos ine-
rentes à atividade do transporte
rodoviário de cargas.

Urubatan Helou, Diretor-Pre-
sidente da Braspress, nessa oca-
sião, demonstrou muito entusias-
mo e segurança pelo plano apre-
sentado, enfatizando a importân-
cia estratégica da gestão dos ris-

Coronel Antonio
Marin tem 34 anos
de experiência
no setor

Urubatan Helou, Tayguara Helou, Giuseppe Coimbra
e Juliana Petri, da esquerda para a direita
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Milton Petri mencionou que
ficou muito orgulhoso com a parti-
cipação dos colaboradores na ini-
ciativa e fez questão de destacar a
nova responsabilidade de cada um:
“Aconselho aos novos formandos
que tenham e assumam a respon-
sabilidade que cada motorista
deve ter no volante ao dirigir um
veículo, principalmente as novas
carretas de 34 toneladas”, destacou.

Também semanifestou, na oca-
sião, omotoristaValdir A. Fernandes
em nome de todos os formandos,
dizendo que se sentia mais qualifi-
cado como profissional ao finalizar
o curso, assim como seus colegas.

Duglacy Antunes da Silveira,
Diretor do SEST/SENAT, finalizou o
evento agradecendo a oportuni-
dade de poder colaborar com a
formação de mão de obra da
Braspress e cumprir com os objeti-
vos da entidade.

O treinamento teórico foi reali-
zado no SEST/SENAT do Parque
Novo Mundo e as aulas práticas
ocorreram no da Vila Jaguará, que
contém pista de testes e instruto-
res altamente qualificados.

A Braspress disponibilizou,
para o treinamento, transporte
para o deslocamento dos colabo-
radores, alimentação e dois cami-
nhões 710, sendo uma HR para as
aulas práticas.

Participaram da capacitação os
seguintes formandos: Amaro Ar-
canjo Ferreira, Cícero Elias de Lima,
Deusdete Leite Rabelo, Emerson
Hidalgo dos Santos, Evson da Luz,
Fábio Alexandre Picheco, Geovane
da Silva Rocha, Ivo Cláudio Andrade
Barbosa, João Carlos dos Santos,
José Carlos de Oliveira, Maurício
Costa Rodrigues, Mauro Borges de
Oliveira, Máximo dos Santos Pereira,
Nanci Marques, Osmar José Camilo
e Valdir Alvarez Fernandes.

Braspress e SEST/SENAT
formam novos motoristas

Juliana Petri (Gerente de Automação), Mauro B. (Ajud. Tráfego), Amaro A. Ferreira (Ajud.
Tráfego), Osmar J. Camilo (Assist. Tráfego), Fábio A. Picheco (Ajud. Transbordo), Geovane

S. Rocha (Arrumador de Carga), Milton D. Petri (Vice-Presidente), Deusdete L. Rabelo
(Arrumador de Carga), José C. de Oliveira (Ajud. Tráfego), Evson L. Oliveira (Lavador

Autos), Ivo Cláudio A. Barbosa, (Ajud. Tráfego), Valdir A. Fernandes (Motorista Urbano),
Máximo S. Pereira (Ajud. Tráfego), Urubatan Helou Junior (Controller de Frota), Emerson
H. dos Santos (Motorista Urbano), Maurício C. Rodrigues (Ajudante Exportação), João C.

dos Santos (Motorista Urbano), João Carlos Ozílio (Gerente de RH), Cícero E. de Lima
(Ajud. Tráfego), Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações), Simone Benassi (Analista de

Treinamento) e Nanci Marques (Motorista Urbano)

Silveira (Diretor do SEST/SENAT
Parque Novo Mundo), Maria Inês
Pereira da Rocha (Coordenadora
do SEST/SENAT Parque NovoMun-
do), Maria José Malacrida (Coor-
denadora do SEST/SENAT da Vila
Jaguará), Manoel Moreira Lima
(Instrutor do SEST/SENAT) e vários
outros gerentes da Braspress.

Segundo Luiz Carlos Lopes,
essa capacitação é muito impor-
tante para a valorização do profis-
sional do transporte e para as ope-
rações da Braspress.

“Com esse programa, promo-
vemos a capacitação de nossos
profissionais, que estão disponí-
veis para o preenchimento de
novas vagas de motorista. Espero
que o exemplo de vocês seja
seguido por outras turmas. Para-
béns pelo esforço”, ele afirmou.

D
ezesseis colaborado-
res da Braspress parti-
ciparam de um pro-
grama de ascensão
profissional de capaci-

tação de motoristas realizado em
parceria com o SEST/SENAT – Ser-
viço Social do Transporte e Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Transporte -, entre os meses de
junho a dezembro passado, totali-
zando 160 horas de treinamento.

A formatura dessa primeira
turma ocorreu no dia 12 de de-
zembro, numa cerimônia na Ma-
triz da Organização, com a pre-
sença dos Diretores Milton Do-
mingues Petri (Vice-presidente),
Luiz Carlos Lopes (Operações),
Urubatan Helou Junior (Controller
de Frota), Juliana Petri (Gerente de
Automação), Duglacy Antunes da
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se traduzam em segurança para
os nossos motoristas. Temos um
cenário muito positivo para que
os riscos sejam diminuídos e a
porcentagem de acidentes che-
gue a 0%”, alegou o diretor, que
desejou sucesso à gestão do novo
gerente.

Giuseppe Coimbra, Diretor
Administrativo-financeiro, deu as
boas-vindas ao gerente e assegu-
rou que ele dará início a um belís-
simo desafio: “Como gestor de trá-
fego, na verdade, você será gestor
de pessoas e deverá ter a sensibi-
lidade de saber o que elas pen-
sam e sentem”.

O Diretor Comercial, Giuseppe
Lumare Júnior, também se colo-
cou à disposição do novo gerente
e revelou o segredo para garantir
uma gestão de sucesso: “O desafio
é fazer mais do que o necessário e
tentar sempre adivinhar o que é
suficiente”.

Segundo Edmar, alguns de
seus futuros planos para alavan-
car o Departamento de Tráfego
são: a aproximação dos motoris-
tas com seus líderes; integração
dos departamentos; criação de
processos de controle e gestão da
frota e dos motoristas; e a priori-
zação de condições cada vez mais
seguras e sociáveis que deem aos
motoristas total conforto para
exercerem seu trabalho.

Edmar agradeceu ao Sr. Luiz e
a toda Diretoria pela oportunida-
de e demonstrou estar totalmen-
te disposto a encarar esse desa-
fio: “O peso da responsabilidade
que me foi atribuída é grande,
mas não me assusta e nem me
intimida; pelo contrário, me mo-
tiva. Meu objetivo é manter um
relacionamento saudável e pro-
dutivo com todos os motoristas
para que, juntos, possamos al-
cançar bons resultados. Contem
comigo que contarei com vocês!”,
finalizou.

conhecimento sobre os assuntos
ligados ao tráfego, como, por
exemplo, gestão de pessoas, con-
trole de escalas, planejamento e
otimização de rotas, estratégias
de emergência, antecipação de
ações e planos alternativos.

Durante a posse, o Diretor-
Presidente da Braspress, Urubatan
Helou, destacou a importância da
busca de uma gestão assertiva no
departamento de tráfego: “Esta-
mos buscando a excelência do trá-
fego. Queremos um departamen-
to que esteja totalmente ligado ao
CAMB – Centro de Apoio ao Mo-
torista Braspress –, para que pos-
samos fazer a cadeia de gestão
entre nós e os profissionais do
volante, a fim de que eles tenham
toda a assistência necessária para
exercerem seu trabalho”.

Urubatan Helou parabenizou o
novo gerente, ressaltando algumas
de suas qualidades: “Ele é um pro-
fissional da mais alta competência:
é experiente, advogado, já traba-
lhou em outra grande transporta-
dora e possui uma ampla bagagem
para que possamos encontrar a
excelência que procuramos”.

O Vice-Presidente da Organi-
zação, Milton Petri, também este-
ve presente na reunião e eviden-
ciou a importância de um profis-
sional de alto gabarito como
Edmar para dar continuidade ao
projeto e ajudar os motoristas a se
adaptarem à lei n° 12.619.

Já Luiz Carlos Lopes, Diretor
de Operações, explicou que o
Departamento de Tráfego é uma
das áreas de maior integração da
Braspress, além de ser alvo dos
maiores investimentos feitos pela
empresa: “Temos dado todo o
apoio necessário aos nossos mo-
toristas, possuímos frota jovem,
criamos o CAMB, construímos no-
vos dormitórios, entre outros.
Preocupamos-nos ao máximo pa-
ra que todos esses investimentos

O Gerente de Tráfego Edmar agradeceu a
oportunidade, dizendo que está muito motivado

Posse do novo Gerente Nacional de Tráfego

E
dmar Rodrigues de Fá-
tima, 58 anos, é o novo
Gerente Nacional de
Tráfego da Braspress e
foi empossado no dia 6

de dezembro passado durante
reunião com a presença de toda a
Diretoria e gerentes dos principais
departamentos da Organização.

Experiente, Edmar já traba-
lhou para grandes empresas liga-
das ao transporte e possui vasto

Rh em foco
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superados para a Braspress conti-
nuar crescendo.

A metodologia
do treinamento

Segundo Rodrigo Paiva, o de-
senvolvimento do projeto baseou-
se nas seguintes premissas: as che-
fias devem estar envolvidas nos
treinamentos dos times de base e
serem os condutores/tutores dos
participantes; os treinamentos
devem mensurar a aprendizagem;
os conteúdos devem ser ofereci-
dos com linguagem fácil e direta; e
os conteúdos devem chamar aten-
ção e estar alinhados ao dia a dia
da Braspress.

“A partir de todo esse escopo,
criamos videoaulas com entrevis-
tas das lideranças da companhia
que explicam o porquê de cada
ponto a ser seguido ser importan-
te; enquetes com atores que
simulam procedimentos e boas

práticas dentro das instalações
da Braspress; livro com textos
curtos e diretos que apresen-
tam os conteúdos de cada
videoaula de forma comple-
mentar e esquemática; e
exercícios para cada videoaula,
com feedback automático”,
acrescentou o executivo.

Esses materiais foram
apresentados no workshop e
aprovados pelos participan-
tes. A próxima fase a ser inicia-
da em 2013 é vincular os fun-
cionários a suas chefias dentro
da plataforma web, que hos-
pedará todo o conteúdo e per-
mitirá o acompanhamento do
ritmo de treinamento de cada
participante.

“A partir desse projeto, a
Braspress saberá, on-line, qual
colaborador foi treinado e qual é
seu nível de conhecimento. Esse
projeto é um marco no setor do
transporte brasileiro. Nós, do

Instituto IOB, orgulhamos-nos
muito de estarmos ajudando a
Braspress, uma empresa de gran-
deza internacional, a desenvolver
sua gente”, finalizou Rodrigo
Paiva.

Rodrigo Paiva, do Instituto IOB, destacou a
plataforma Web que será iniciada neste ano

Treinamento realizado em
agosto passado com lideranças
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Para formular o projeto, a
Braspress convidou o Instituto
IOB para pensar sobre o desafio
de como treinar o time operacio-
nal da companhia.

De acordo com o Diretor do
Instituto IOB, Rodrigo Paiva, a par-
ceria foi iniciada por intermédio
da realização de entrevistas, que
envolveram mais de 40 profissio-
nais das mais diversas áreas do
Setor Operacional da Companhia.

“Há muito tempo não havía-
mos nos deparado com um
time tão aguerrido como o da
Braspress, e tão participativo; por
isso, está sendo muito prazeroso
realizar o nosso trabalho”, contou
Rodrigo Paiva.

Workshop presencial

Diante dos pontos revelados,
o Instituto IOB achou adequado
criar duas frentes de ação. A pri-
meira envolvendo todas as che-
fias da Braspress; e a segunda
com os demais funcionários.

Com as chefias, foi realizado o
workshop “Construindo Lideran-
ças” nos dias 25 e 26 de agosto
passado, em São Paulo, que
durou um final de semana inteiro.
Foi um momento em que 250
profissionais da Braspress pude-
ram refletir sobre os números da
empresa, a visão dos fundadores,
as dúvidas e angústias deles pró-
prios enquanto líderes de mais de
6.000 colaboradores.

Nesse mesmo evento, os par-
ticipantes foram informados de
que a empresa havia desenvolvi-
do um inovador e estruturado
treinamento operacional pauta-
do em novas tecnologias. E que
cada um dos que ali estavam pre-
sentes seria multiplicador desse
treinamento junto a seus times.

Depois de dois dias, missão
cumprida. O sentimento geral foi
de comoção e alinhamento em
torno da visão de médio prazo e
dos desafios que precisam ser

E
stá em andamento o
projeto de capacitação
continuada para os cola-
boradores do Setor Ope-
racional da Braspress,

por meio do projeto realizado em
parceria com o Instituto IOB.

Segundo o Gerente Nacional
de Recursos Humanos, João
Ozílio, cada colaborador deve se
conscientizar acerca de sua atua-
ção e do seu engajamento nesse
processo de treinamento.

“É importante que cada cola-
borador saiba da importância
desse projeto, que visa melhorias
operacionais da Companhia, bus-
cando nivelar o conhecimento de
todas as equipes no Brasil inteiro.
Por isso, é vital que cada um se
conscientize dos nossos objeti-
vos”, destacou o gerente.

O Gerente Nacional de RH, João Ozílio,
pediu a conscientização dos colaboradores

Prossegue a capacitação continuada na

Braspress
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provar que a marcha que você engatou é a que leva sua
frota aonde ninguém chega, como você.

Parabéns, guerreiro! Continue acelerando fundo!

Tadeu Bittencourt

Prezado Sr. Urubatan Helou,

Parabéns pelo aniversário de 35 anos da Braspress.
Desejamos que os próximos anos também sejam

acompanhados de muito sucesso.

Tozzini Freire Advogados, São Paulo (SP)

Prezado Urubatan, bom dia!

Neste final de semana de comemorações (Dia dos
Pais), estava eu emminha residência, no Rio de Janeiro, a
começar a ler a Época Negócios e fiquei feliz com sua
entrevista.

Comentei o seu exemplo aos meus filhos, seu início,
sua luta e todos os desafios enfrentados até aqui; e o
lugar em que você colocou a empresa no cenário econô-
mico, sendo a principal empresa do segmento de trans-
porte de cargas do país.

Particularmente, fiz a escolha certa em trabalhar
contigo. Falo com orgulho de trabalhar na Braspress e de
ter você como exemplo de empreendedor, trabalhador e
pessoa que está sempre disposta a crescer.

Um grande abraço e conte sempre comigo!

Saudações,

Cláudio Henrique,
Gerente Regional da Bahia

Prezado Urubatan,

Agora pela manhã recebi, no malote, a reportagem
da revista Época Negócios, contando sua trajetória. E,
apesar de já conhecê-la por meio de relatos de colegas,
de reportagens, ou até mesmo pelo senhor, nos encon-
tros que tivemos, confesso que essa leitura foi emocio-
nante e inspiradora. Tenho muito orgulho de fazer parte
da história da Braspress.

O Brasil precisa de mais homens como o senhor, que
se arrisca e não desiste, e que está sempre determinado
a ir mais além.

Na minha vida profissional já conheci grandes
empresários; mas, em alguns percebi um comodismo, e
até mesmo medo de ir além, de investir, de crescer, de
gerar mais empregos. Isso, ao invés de trazer estabilida-
de, gera somente retrocesso.

Quando daquele encontro que tivemos em
Bragança Paulista e em que o senhor falou da nossa res-
ponsabilidade social e o quanto somos responsáveis
pelo crescimento e manutenção dos mais de 6.000 cola-
boradores que somos, confesso que não enxergava

assim; via tudo de forma mais fria e particular. Hoje
penso diferente, arraigado de forma corporativa, agindo
muito mais de forma corporativa e intensa.

Tenho muito ainda a aprender com o senhor.

Um forte abraço! Com respeito e admiração,

Dário Gomes Elias,
Gerente da filial de Poços de Caldas (MG)

Denise,

A história de nosso presidente é, além de extraordi-
nária, muito estimulante para acreditarmos na dedicação
ao trabalho e zelo da Braspress. Com esse novo
empreendimento da Braspress Logística, certamente
haverá maior sucesso e crescimento do Grupo H&P no
cenário nacional, como também a confiança que nós,
funcionários da empresa, depositamos na boa gestão do
Senhor Tayguara.

Iágo Guedes,
Gerente da filial de João Pessoa (PB)

Prezado Sr. Urubatan,

Em nome da diretoria e de toda equipe de colaboradores
da FAAT Faculdades, receba nossos sinceros agradecimentos
pela excelente palestra que proporcionou a nossos alunos dos
cursos de Administração, Logística, Marketing, Finanças e
Recursos Humanos no dia 10 de março de 2012, em nosso
campus universitário.

Ao ensejo, aproveitamos para agradecer, também, a desta-
cada matéria publicada na revista Braspress News n° 20 refe-
rente ao evento supracitado.

Atenciosamente,

Professor Elias dos Santos Reis,
Coordenador da FAAT Faculdades

Professor Angel Henrique Rodrigues de Souza,
Diretor de Comunicação da FAAT Faculdades

Professor Douglas S. Alves
Supervisor Administrativo da FAAT Faculdades
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Caro Osvaldo,

Gostaria de parabenizá-lo pela entrevista que li na
Braspress News, edição n° 20, na qual é possível ler o
depoimento de alguém que contribuiu muito como
empresário, líder sindical, companheiro e amigo de mui-
tos; e, fundamentalmente, alguémque serve de exemplo
para todos.

Fiquei mais feliz e orgulhoso de verificar que, ao lado
de sua entrevista, está o anúncio de nossa empresa,
Apisul.

Guardarei essa revista na caixa em que guardamos
nossas relíquias.

Um forte abraço e os meus mais sinceros parabéns.

Sérgio Casagrande de Oliveira,
Vice-Presidente da Apisul

Prezado Urubatan,

Estou há pouco tempo na Braspress, se comparado
aos 35 anos de sua existência. O que sempre vi foram
mudanças que, embora arrojadas, trouxeram renovação
e retomada de crescimento para a Braspress.

Entretanto, ao ler a matéria da revista Época
Negócios, conheci uma história que, até então, nunca

soube; a não ser por pessoas que viveram muito mais
tempo a Braspress do que eu (um deles, o saudoso
César Simões).

Confesso que me arrepiou saber detalhes de todo o
seu início como empresário empreendedor e de todos
os reveses sofridos. Mas, mais importante ainda foi
conhecer as ações arrojadas e corajosas que me permi-
tiram conhecer a Braspress; e, mais ainda, fazer parte
deste time.

O sentimento é de orgulho de me permitir dar-lhe o
que posso para contribuir com o momento atual da
empresa.

Parabéns!

Márcio A. Ribeiro,
Gerente Regional do Ceará e do Piauí

Senhor Urubatan,

Gostaria de respeitosamente comentar sobre o arti-
go, na revista Época Negócios, que conta sua trajetória.
Acabei de lê-lo e, novamente, fiquei surpreso, apesar de
já ser conhecedor de sua história, pela obstinação, perse-
verança, foco e visão que cada detalhe de sua trajetória
demonstra. Sobretudo, uma lição de civismo pela aposta
irrestrita que fez no seu país quando tudo falava ao con-
trário.

Com sua permissão, faço da sua história uma lição
para a minha vida profissional e pessoal, aumentando,
assim, ainda mais o sentimento de comprometimento e
lealdade para com esta grande empresa da qual me
orgulho de fazer parte.

Atenciosamente,

Paulo Roberto dos Santos,
Gerente da filial de Varginha (MG)

Urubatan,

Independentemente do momento de sua vinda, fico
feliz em vê-lo com saúde e supermotivado com seus proje-
tos, que sempre se transformam em sucesso. O tempo
passa,mas pode-se perceber que você ainda temumdína-
mo próprio de gerar motivação, como em sua juventude.

Com certeza Deus vai te abençoar com muitos dias,
meses e anos. Irá alongar sua vida comsaúdepara continuar
transformando e edificando a máquina motriz do transpor-
te emseu segmento, neste país gigante, que se transformou
emumpequeno pedaço de chão em suasmãos.

Creio que, como todo homem de sucesso, deve rece-
ber muitas críticas e opiniões desnecessárias que te
enfurecem. Mas, com certeza, são o combustível para

Cartas

Prezado Senhor Urubatan Helou,

Neste mês, faz 35 anos que a Braspress Transportes
Urgentes Ltda. é associada ao SETCESP, o que demonstra a
competência da direção dessa empresa, que enfrentou vários
planos econômicos, crises institucionais e todo o tipo de desa-
fio durante este longo tempo.

E sabemos que, paralelamente à dedicação ao seu negócio,
você sempre contribuiu, também, para o crescimento do SETCESP,
que honrosamente o tem como Diretor.

O SETCESP se orgulha de ter a Braspress como sua associa-
da e agradece a confiança depositada neste longo período de
parceria.

Francisco Pelucio,
Presidente do SETCESP – Sindicato das Empresas de

Transportes de Cargas de São Paulo e Região – São Paulo/SP
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Boa tarde, Senhor Urubatan e Senhor Petri.

Gostaria de agradecê-los pela oportunidade de participar
desta família Braspress, que, para mim, é um privilégio, e
tenho muito orgulho.

Quem disse que não é possível ter sucesso nas amizades e
negócios? Isso não é verdade, pois vocês são exemplos vivos,
admiráveis; e mostram, na íntegra, que, com respeito, cumpli-
cidade, amor, trabalho e objetivo, as coisas se tornam possí-
veis.

Mais uma vez vocês passaram uma lição de vida: o amor ao
trabalho, respeito, cumplicidade, determinação e objetivo.

Não poderia deixar de expressar a grande admiração e res-
peito que tenho por vocês.

Parabéns! A Braspress é gigante não por acaso; é mais que
merecido.

Obrigada.

Respeitosamente,

Carla Gomes Mendonça,
Gerente Regional do Triângulo Mineiro (MG)

neste você arrebentou a boca do balão. Se temos algum
limite, posso afirmar que você superou os limites do conhe-
cimento, da capacidade, da sabedoria e da inteligência.

Pepe, na verdade, como já dizia o meu amigo pai,
“Quem sabe não manda recado, quem sabe faz ao vivo”.
Para mim, foi mais do que a visão da Braspress sobre o
mercado, mas sim um aprendizado, que, com certeza,
jamais irei esquecer.

Se eu tivesse a capacidade de escrever um livro, fala-
ria da comercialização no transporte, cujo título seria:
Giuseppe Lumare: conhecimento e sabedoria.

Parabéns, Pepão!

Henrique Coimbra,
Gerente da filial de Ribeirão Preto (SP)

Pepe e Luiz,

Ouvir vocês foi um momento marcante; me fez refle-
tir em muitas coisas e me inspirou a prosseguir com uma
convicção de que estou no lugar certo e na hora certa,
com disposição para muitos mais desafios. Em um
momento, o Pepe falou sobre sofrer influência e dar
influência às pessoas; acredito que esse é o ponto.
Precisamos de líderes como vocês para gerar, em nós, a
mudança e nos inspirar; quero ser como vocês. As pales-
tras foram fantásticas.

Não é a minha intenção bajular ou ser demagogo;
escrevo isto com um profundo sentimento de gratidão
pelo privilégio de ter participado, nesses dias, desse
evento que marcou não só a minha vida profissional,
mas também minha vida pessoal.

Desculpem a indiscrição.

Com respeito e admiração.

Dário Gomes Elias,
Gerente da filial de Poços de Caldas (MG)

Bom dia, Sr. Pepe.

Tenho imensa satisfação e orgulho de fazer parte da
família Braspress.

Venho, por meio deste, parabenizá-lo pela magnífica
e brilhante palestra realizada no sábado.

Abraços,

Plínio Caetano,
Gerente da filial de Aracaju (SE)

Prezado Pepe,

Quero agradecer a oportunidade de ouvir suas refle-
xões sobre a visão de mercado, em especial a inseparabi-
lidade, intangibilidade e variabilidade da prestação de

serviços e estratégias de negócios que fazem com que a
Braspress seja a maior e melhor do segmento de trans-
porte de encomendas.

Obrigado.

Atenciosamente,

Alecsandro Silva,
Gerente da filial de São Paulo (SP)

Senhor Urubatan,

Eu mandei, também, uma foto, via malote, aqui de
Goiânia, para o senhor, no envelope.

Eu não tenho palavras para descrever a minha felici-
dade; e que o senhor continue sendo essa pessoa boa
que é e admirada por nós, líder desta nação chamada
Braspress.

Hernane Vieira,
Motorista Agregado da filial de Goiânia (GO)
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Bom dia, Isabela.

Tudo bom, querida? Nós viemos bem e chegamos
bem. Maravilha!

Isabela querida, confesso para você que não tenho
palavras para expressar tudo o que nos foi dito e apre-
sentado por essa maravilhosa equipe guerreira, vence-
dora, que acompanha os passos lado a lado, desde o
início da nossa companhia, juntos da nossa diretoria:
Sr. Urubatan, Sr. Milton Petri, Sr. Tayguara Helou e
Juliana Petri.

Em especial, os nossos dois Diretores, Sr. Urubatan e
Sr. Milton, dois amigos guerreiros que se conheceram da
forma como nos foi contada por eles mesmos; que tive-
ram a ideia sagrada de construir, juntos, a nossa magnífi-
ca Braspress.

Isabela, isso só me conforta e me enriquece cada
vez mais… aquele abraço do Sr. Milton ao Sr.

Urubatan, contido de lágrimas… eu confesso a você
que também chorei, mas chorei de alegria, de alegria
de estar presente diante de uma cena que, em uma
vivência de mais de 20 anos em outras empresas do
mesmo segmento, hoje com meus 5 anos de
Braspress, confesso nunca ter visto ou presenciado
uma amizade tão pura e tão verdadeira entre dois
amigos que um dia se encontraram por alguma razão,
que acreditaram no sucesso do negócio que queriam;
que, juntos, planejaram, acreditaram e, acima de
tudo, confiaram um no outro – o que hoje separa
muitos sócios de outras empresas a ponto de acaba-
rem com tudo.

Querida Isabela, isso fortalece ainda mais aque-
les que acreditam, como eu, por exemplo, que amo
fazer o que faço e me orgulho a cada dia que passa
diante dos meus amigos e clientes, independente-
mente de onde estiver, em saber que, de uma forma
ou de outra, faço parte desta tão consagrada organi-
zação, a nossa Braspress. Te juro que passarei tudo o
que nos foi passado a cada um dos meus colaborado-
res, que também amam trabalhar na Braspress, assim
como eu.

Isabela, eu queria comentar esse nosso encontro
realizado com todos os gerentes líderes e diretoria…
vocês, com o apoio sensacional que nos deram, tudo foi
brilhante.

Que Deus dê muita saúde e ilumine cada um de
vocês que contribuíram e abrilhantaram esse evento
maravilhoso, que tantas coisas boas e produtivas nos
foram passadas por cada um dos que subiram naquele
palco. Isabela, esse é o meu pensamento, carregado de
energia e muita vontade de colocar tudo em prática do
que nos foi passado a cada um dos meus colaboradores
da filial de Pato Branco.

Forte abraço,

Vilmar Trindade do Valle,
Gerente da filial de Pato Branco (MG)

Prezado Luiz,

Muito obrigado pela atenção e presteza.
Nota 10 para a Braspress e sua equipe.

João Doria Júnior,
Presidente do Grupo Doria

Pepe,

Acredito que, dos meus 16 anos de Braspress, tive a
honra e o privilégio de assistir a 95% dos treinamentos e
palestras ministrados por você. Mas, meu amigo Pepe,

Cartas

Prezado Senhor Urubatan,

A Associação Movimento Mulheres por Mulheres agradece
todo o empenho e colaboração de Vossa Senhoria.
Gostaríamos de parabenizá-lo pela cooperação no sentido de
estar presente e dividir, com mais de 400 mulheres, vossa
experiência e satisfação de trabalhar com mulheres.
Salientamos que vossa presença abrilhantou nosso evento e
carimbou o coração de todos os convidados; tanto que todas
as associadas solicitaram que lhe estendêssemos o convite
para ser membro honorário de nossa associação. Esperamos
que nos dê a honra de aceitar.

O objetivo do evento, graças à nossa parceria, se concreti-
zou: coletamos vários litros de leite, fraldas higiênicas, kits de
higiene, entre outros, que, no dia 6 de setembro, foram entre-
gues ao Lar Anália Franco.

Nosso muito obrigada.

Atenciosamente,

Adriana Martini,
Presidente da Associação

Movimento Mulheres por Mulheres



Olá, meu amigo. Bom dia, como tem passado?

Faz algum tempo que não nos falamos, mas sempre tenho
acompanhado seus comentários no Facebook – o que nos leva
sempre a estarmos ligados pela informação.

Deus tem me abençoado muito e tenho colhido ótimos
resultados com minha empresa.

Presto serviços para a aviação executiva e tenho ampliado
minha atuação no mercado. Agora, também estamos prestan-
do serviços de transporte executivo e vamos inaugurar, daqui
a duas semanas, nossa nova sede, em localização nobre em
Guarulhos.

Mas, tenho falado muito com minha esposa sobre o que
tem me acontecido de bom ultimamente, e não me canso em
dizer que a retomada da minha vida profissional deve-se
muito ao fato de o amigo ter me trazido de volta para São
Paulo, em setembro de 2008, quando fui chamado de volta
para a Air Minas. Ali, minha vida tomava novo rumo; e o que eu
achava que seria um longo período na Air Minas acabou se
transformando na minha retomada para o meu futuro por
estes lados.

Então, só tenho a agradecer ao amigo por ter sido este ins-
trumento de bênção na minha vida e por ter acreditado de
novo em mim, possibilitando um recomeço.

Meu maior orgulho é poder, às vezes, comentar: “Urubatan
Helou, a este que é meu amigo e com quem tive o prazer de
aprender e andar em um tempo da minha vida”.

Mestre, obrigado por tudo, e que Deus continue a abençoá-
lo eternamente.

Abraços,

Moisés Paes,
InterBrasil

Cartas

Prezado Urubatan, como tem passado?

Sou assinante da revista Época Negócios e foi com
grande alegria que vi e li a matéria “Pedala, Helou”, rela-
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tando o seu enorme sucesso na carreira.
A matéria está empolgante e deve inspirar muito

jovem empreendedor. Meus parabéns!
Acompanho de longe essa trajetória; não tão de

longe, pois tivemos aquele tempo inesquecível compon-
do a diretoria do SETCESP. Isso já há mais de quinze anos.

Sua contribuição na minha dissertação de mestrado,
em 2008, sobre Fundadores de Sucesso no Transporte
Rodoviário de Cargas me rendeu nota 10 na avaliação da
banca examinadora.

Agradeço sua atenção e fico na expectativa de um
contato.

Forte abraço,

Gilberto Cavicchioli,
São Paulo (SP)

Boa tarde.

Prezado Sr. Urubatan Helou, em nome de toda a
equipe da filial, agradecemos sua visita a Brusque nesta
tarde de 3 de outubro de 2012.

Sua presença, além de motivar nossa equipe local,
com certeza mostra um líder que transmite segurança e
respeito pelos colaboradores, por onde passa.

Muito obrigado e tenha certeza de que nossa equipe
está comprometida em fortalecer a Braspress na região,
especialmente pela responsabilidade e atitude, que são
características do nosso povo brusquense.

Conte conosco.

Atenciosamente,

Silvio Júlio Serpa,
Gerente da filial de Brusque (SC)

Boa tarde, Pepe.

Gostaria de agradecê-lo e parabenizá-lo pela grande
e tão rica palestra transmitida neste workshop.

Você abrilhantou mais uma vez o evento com seu
conhecimento, segurança e tanta propriedade em sua fala.

Para mim, é um grande orgulho poder participar e
aprenderacadadia comvocêe todaadiretoriadaBraspress.

Obrigada.

Um grande abraço.

Respeitosamente,

Carla Gomes Mendonça,
Gerente Regional do Triângulo Mineiro (MG)


