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Editorial
Nesta jornada rumo ao futuro, acabamos de assinar 

um contrato com a Vanderlande Industries referente ao 
novo Sistema Automatizado de Distribuição de Enco-
mendas (SORTER), a ser implantado em nossa nova uni-
dade de Guarulhos, que passamos a denominar de “Pla-
neta Azul”, com 4,6 quilômetros de extensão (certamente 
um dos maiores hubs do mundo) e área total de 190 mil 
m², dos quais 80 mil m² de área construída, previsto para 
ser inaugurado em 2016.

Continuamos pensando na nossa gente, seja atra-
vés do Centro de Atendimento ao Motorista Braspress 
(CAMB), onde cuidamos de nossos motoristas e totaliza-
mos cerca de 40 mil atendimentos, seja na prevenção às 
drogas, como mostra nosso entrevistado especial, Coro-
nel Edson Ferrarini, que aborda a luta sem trégua contra 
as drogas, realizada já há 43 anos nas sessões gratuitas 
de terapia coletiva e na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, como Deputado Estadual.

Também tive a honra de me reunir com os empresá-
rios mineiros para um bate-papo em mais uma edição do 
Café com Palestra, do Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Carga de Minas Gerais (SETCEMG), e de parti-
cipar da viagem técnica a Nova Iorque, promovida pelo 
Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São 
Paulo e Região (SETCESP). 

Viagens técnicas também foram realizadas pelos 
executivos da Organização, sempre em busca de novas 
tecnologias, conforme mostra a reportagem a respeito.   

Várias ações de Responsabilidade Social também 
foram realizadas, como a nossa campanha de divulga-
ção de fotos de crianças e adultos desaparecidos, além 
de outras; nosso alerta para a conscientização sobre 
o consumo racional de água e energia; a Regional da 
Bahia e Sergipe, que mostra a garra e o entusiasmo 
pelo trabalho; Nossa Gente; a Braspress Logística, que 
não para de crescer; o novo Superintendente da Unida-
de Aeropress e outras reportagens que merecem a sua 
atenção nesta edição.

Boa leitura! 

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P

Começamos o ano de 
2015 com otimismo, 

reconhecendo nossa 
mão de obra mais an-
tiga da Organização: a 
Gerente de Coletas Ro-
milda Ramos, que tem 
nos acompanhado nesta 
jornada de 37 anos com 
sua dedicação, senso de 
responsabilidade e pro-
fissionalismo esmerado.

Esse exemplo a ser 
seguido nos confirma 

que a dedicação e o esforço de nossa gente é a nossa 
principal ferramenta do negócio, e aos nossos colabora-
dores e colaboradoras somente podemos agradecer a 
contribuição de cada “tijolinho” compartilhado com muito 
trabalho e afinco. 

Ao mesmo tempo que celebramos esta jornada, per-
severamos no presente, construindo o futuro, mas com 
muito senso de realidade, que todo empreendedor precisa 
ter, ou seja, sempre encarando os problemas, pois histori-
camente sabemos que cada crise sempre foi superada por 
muito, muito trabalho – e não poderia ser diferente.

Passamos por diversas crises, fizemos recuos, vimos 
grandes empresas abandonando o mercado, enfrenta-
mos 13 planos econômicos da história brasileira, inflação 
elevada, recessão e oito moedas diferentes. 

Mas o Brasil é assim mesmo; vivemos trabalhando, 
e trabalhando, e a cada novo dia temos de nos superar, 
preparando-nos para novas demandas.

É o que continuamos fazendo com nossa atuação 
em todo o País, conforme mostram os reconhecimen-
tos que recebemos, como o Prêmio Mérito Lojista Brasil 
2013, entregue pela Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) em setembro passado, bem como o 
Destaque Empresarial 2014, entregue pela Associação 
Comercial de São Paulo – Distrital Nordeste em novem-
bro passado; o Prêmio Mérito Lojista 2014 no Rio Grande 
do Sul, entregue em dezembro passado pela Federação 
das Câmaras Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, e o 
mais recente, a Melhor Prestadora de Serviços de Trans-
porte 2014, pela Calçados Bibi, em fevereiro passado.
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sa, tem gente que quer ficar rica; 
eu quero fazer a minha parte aju-
dando as pessoas na área em que 
me especializei. Além do atendi-
mento ambulatorial, escrevi qua-
tro livros – inclusive para crianças 
– e tenho feito palestras em clu-
bes, igrejas, empresas, associa-
ções e sindicatos quase todos os 
dias, visando sempre à prevenção. 

BRASPRESS NEWS – Como o 
senhor avalia a iniciativa da Bras-
press de discutir esse assunto com 
seus milhares de empregados?

Coronel Ferrarini – As empre-
sas têm uma grande responsa-
bilidade social, e a Braspress é a 
primeira transportadora que me 
procura. Eu louvo demais a inicia-
tiva do Diretor Presidente da com-
panhia, Urubatan Helou. Ele tem 
milhares de motoristas, e a droga 
é muito usada por quem quer ficar 
muitas horas acordado (e isso não 
é de hoje). Primeiro usam Coca-
-Cola com café, depois cocaína e 
anfetaminas. As consequências 
são acidentes que ceifam vidas e 
trazem grandes prejuízos.

BRASPRESS NEWS – Que 
argumentos o senhor usa para 
uma pessoa não iniciar o vício ou 
abandoná-lo?

Coronel Ferrarini – A droga e 
o álcool têm suas armadilhas; daí 
a importância da prevenção e da 
divulgação de conhecimento. Em 
geral, os pais se surpreendem ao 
descobrir que o filho está usando 
alguma droga, porque desconhe-
cem as consequências do consu-
mo. A droga atrai os jovens por-
que dá prazer já na primeira vez. 
A oferta, em geral, vem do melhor 
amigo ou da namorada. A sensa-
ção de prazer estimula a repetir, 
e por isso o primeiro uso já vicia. 

Outra armadilha: todo viciado diz 
que se controla, que pode parar a 
qualquer momento, mas ele está 
mentindo para si mesmo, porque 
dependência se instala no cérebro 
e sai do controle.

BRASPRESS NEWS – O con-
sumo de drogas é evolutivo?

Coronel Ferrarini – Já fiz estu-
dos que comprovam que a entra-

da nas drogas começa por cigarro 
e cerveja, depois vai para a maco-
nha, a cocaína e as drogas sintéti-
cas. E a pior droga é o crack, por-
que cria dependência na primeira 
tragada e depois mata.

BRASPRESS NEWS – É cor-
reto dizer que a droga chega cada 
vez mais cedo aos jovens?

Coronel Ferrarini – Não tenho 
a menor dúvida. Aos treze anos, 
já estão sendo assediados por 
parentes, amigos, namorados. E 
pior: é cada vez maior o número 
de meninas a se iniciarem no ví-
cio mais cedo, em todas as clas-
ses sociais. Em minhas palestras, 
alerto os pais sobre as duas ra-
zões que levam o jovem a expe-
rimentar a droga: a curiosidade 
e a falta de informação. Cabe a 
eles se informarem e passarem 
conhecimentos a seus filhos. Re-

“As empresas têm uma
 grande responsabilidade 

social, e a Braspress é 
a primeira transportadora 
que me procura. Eu louvo 

demais a iniciativa 
do Diretor Presidente 

da companhia, Urubatan Helou. 
Ele tem milhares de 

motoristas, e a droga 
é muito usada por quem quer 
ficar muitas horas acordado 

(e isso não é de hoje). Primeiro 
usam Coca-Cola com café, 

depois cocaína e anfetaminas .
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comendo meus livros Drogas e 
Alcoolismo, para pais, jovens e 
professores; Longe das Drogas e 
do Álcool, para as famílias; e Ser 
Feliz, o Grande Momento e Pre-
venção, desde Criança, ao Álcool, 
Drogas e Fumo, para as crianças. 

BRASPRESS NEWS – No 
caso da Braspress, como será o 
programa?

A droga e o álcool têm suas armadilhas, segundo o Coronel Ferrarini

Entrevista
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Coronel Edson Ferrarini: 
luta sem trégua às drogas

06

OCoronel Edson Ferrarini tornou-se referência em 
São Paulo no combate e prevenção às drogas gra-

ças às sessões gratuitas de terapia coletiva a milha-
res de pessoas há 43 anos

Júlia (nome fictício) comemorou e foi aplaudida por 
58 pessoas que compareceram à sessão do dia 9 de 
dezembro passado, porque resistiu por três semanas 
à tentação de usar cocaína, droga que vinha consu-
mindo diariamente há três anos e meio e que lhe fez 
perder 20 quilos. Emocionada e acariciada pela mãe, 
essa bela jovem de 28 anos disse querer recuperar o 
peso, a dignidade e a alegria de viver vencendo a dro-
ga. Esse é um dos milhares de casos de pessoas de 
todas as idades, credos, raças, gêneros, profissões e 
classes sociais que Ferrarini acompanha. 

Braspress News

A persistência é a principal qualidade de quem 
quer deixar a dependência. Por isso, há dependentes 
no Centro de Recuperação Coronel Edson Ferrarini há 
mais de 30 anos, mas em todas as sessões aparecem 
novos dependentes e muitos reincidentes. Localizado 
em um salão na Avenida Jabaquara, 2.669, zona sul da 
capital paulista, o Centro é bancado pelo seu funda-
dor, que vende livros que escreveu sobre álcool, fumo e 
demais drogas. Sem recursos do poder público, o Co-
ronel Ferrarini, deputado estadual em São Paulo pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) desde 1986, com 
o sétimo mandato a encerrar-se em março de 2015, 
nada cobra dos seus dependentes. Está na justiça o 
pedido de reconsideração para o oitavo mandato

BRASPRESS NEWS – Em quais circunstâncias o 
senhor começou a se interessar pelo combate ao ál-
cool e às drogas?

Coronel Ferrarini – Em 1971, eu comandava o quar-
tel da Polícia Militar de Santana, em São Paulo (SP), e 
tinha um soldado que tomava um litro de pinga todo 
fim de semana. Decidi ajudá-lo em vez de expulsá-lo 
da corporação. Ele se chama Heraldo Serpa, é meu 
amigo até hoje e nunca mais colocou uma gota de ál-
cool na boca.

BRASPRESS NEWS – E o senhor já tinha conheci-
mento sobre o assunto?

Coronel Ferrarini – Foi por causa desse meu amigo 
que comecei a ler sobre álcool e drogas, resolvi estu-
dar Psicologia e viajei muito ao exterior em cursos de 
especialização.

BRASPRESS NEWS – Quando o senhor criou o 
Centro de Recuperação?

Coronel Ferrarini – Foi há exatos 35 anos e já aten-
di mais de 100 mil pessoas em tratamento ambulato-
rial absolutamente de graça. 

BRASPRESS NEWS – O que o anima a continuar?
Coronel Ferrarini – Tem gente que quer ficar famo-

Valdir dos Santos

O Coronel Edson Ferrarini está na luta contra as drogas há 43 anos



Entrevista
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Coronel Ferrarini – Vou fazer várias palestras para 
diretores e funcionários, e a empresa vai custear a 
impressão dos livros que tratam da prevenção para 
adultos e crianças para distribuir aos colaboradores. 

BRASPRESS NEWS – O senhor acredita em cura 
da dependência?

Coronel Ferrarini – Não há cura; o dependente 
sempre será um dependente. Ele pode ficar 30 anos 
sem usar, como eu, que não acendo um cigarro há 30 
anos, mas sempre terá vontade. Todos sonham com a 
capacidade de se controlar, por isso evitam o primeiro 

gole, o primeiro cigarro, a primeira dose. As recaídas 
são frequentes, porque é difícil resistir.

BRASPRESS NEWS – O senhor tem sido eleito de-
putado estadual desde 1986. O que esse cargo ajudou 
no seu trabalho?

Coronel Ferrarini – Eu participo de todos os deba-
tes e projetos sobre o assunto. Atuei na aprovação da 
lei estadual que proíbe fumar em locais públicos e fe-
chados; teve minha iniciativa a lei que proíbe a venda 
de bebidas alcoólicas para menores nos estabeleci-
mentos comerciais de todo o Estado de São Paulo, e 
também a que trata do controle da venda de cola de 
sapateiro. A determinação de venda de narguilé so-
mente para maiores de 21 anos também teve minha 
contribuição. 

BRASPRESS NEWS – E no âmbito da Polícia Militar?
Coronel Ferrarini – Temos dado apoio e incentivo 

ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e 
à Violência (Proerd). Hoje cerca de 900 policiais mili-
tares são treinados para fazer palestras de educação 
preventiva ao uso de drogas às crianças da 4.ª série 
do Ensino Fundamental. Eles e os professores ensi-
nam técnicas de resistência ao assédio, auxiliam as 
crianças a dizerem “não” e se manterem distantes 
desse mal.

BRASPRESS NEWS – Qual a sua opinião sobre a 
Política de Redução de Danos, que, entre outras coi-
sas, substitui o crack por drogas mais leves? 

Coronel Ferrarini – Acho que funcionou quando 
distribuía seringas para evitar o contágio da AIDS en-
tre os viciados. É uma utopia a que, de 0 a 10, atribuo 
nota 2.

BRASPRESS NEWS – E quanto ao programa 
Portas Abertas, da Prefeitura de São Paulo, que 
oferece condições de sobrevivência aos viciados da 
cracolândia?

Coronel Ferrarini – É um paliativo e tem muitas fa-
lhas. Eu acredito na prevenção. A dependência não é 
uma doença para a qual haja cura. O viciado precisa 
ter vontade de deixar o vício.Coronel Ferrarini tem vários livros publicados
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ABraspress homenageia sua co-
laboradora mais an ti  ga: a 

Gerente de Coletas Ro milda Nunes, 
aproveitando a oportunidade para 
homenagear também os demais 
colabo ra dores que ajudaram a cons-
truir a Organização nesses 38 anos 
de fundação, a serem com ple-
tados no próximo dia 1º de Julho.

“Fazemos questão de ho me -
nagear a Romilda e também de 
mostrar aos nossos cola boradores 
mais jovens que eles também 
podem aproveitar a oportunidade 
que oferecemos e construir uma 
sólida carreira, como ela fez ao 
longo desse período”, afirmou Uru-
batan He lou, Diretor Presidente da 
Braspress. 

Romilda trabalha para a Braspress 
desde sua fundação, em 1977, 
quando começou na função de 
te lefonista, rea lizando diversas ati-
vidades até chegar ao cargo atual. 

“O ano era 1977, e eu, com meus 
20 anos de idade, chegava cheia 
de sonhos. A Braspress estava 
recém-inaugurada e to dos nós tí-
nhamos mais do que uma função. 
Eu já vi nha de uma empresa 
de trans porte rodoaéreo e com 
algum conhecimento do ramo. 
Sem pre gostei de trabalhar com 
transporte e, na Braspress, entrei 
como telefonista, porém emitia os 
pedidos de coleta e auxiliava outros 
Departamentos: Comercial, Pessoal 
e Cobrança. Após alguns anos, 
a empresa cresceu, garantindo 
a geração de novos empregos, 
e assumi definitivamente o De-
partamento de Coletas”, relem-
brou ela, que é portadora de ne-
cessidades es peciais, mas sempre 
exerceu seu cargo com maestria e 
muita competência.

Com o passar dos anos, Ro-
mil da descobriu, através da 
Braspress, que o transporte é uma 

das atividades mais importantes 
do mundo e de importância vital 
para a economia, exatamente 
por se referir a um conjunto 
de trabalho que facilita e gera 
recursos, movimentando outros 
setores do País. 

“A Braspress continua revolu-
cionando, sempre em busca de 
me  lhorias e novos projetos. O cres-
cimento é inevitável, por conta de 
termos um Diretor Pr esidente 
que, com métodos efic a zes, 
cria hoje o futuro que ainda não 
existe”, afirmou.

Questionada sobre quais foram 
os seus melhores momentos na 
Organização, Romilda destacou 
que o primeiro melhor momento 
aconteceu justamente quando en-
trou para a Braspress e co meçou a 
fazer parte do grupo. 

A empolgação continua viva

“Depois, foi perceber que estava 
adquirindo conhecimento, sem sa-
ber que isso me levaria muito além 
dos meus sonhos.

A cada mudança de endereço 
ou abertura de nova filial, o 
otimismo aumentava: o novo 
prédio e as novas instalações 
seriam melhores, mais atrativos, 
sem contar no impacto de fincar 

os pés em uma nova região – 
era o progresso marcando fases 
decisivas. Hoje, continuo a me 
emocionar a cada nova conquista, 
pois a chama do amor que tenho 
pelo meu trabalho continua viva 
no meu dia a dia”, complementou.

Ela contou ainda que teve 
mui tos outros mo mentos es-
peciais dentro da Organização, 
mas com convicção pode afir-
mar que o mais comovente e 
emocionante aconteceu quan do 
o Diretor Pre sidente, Se nhor Uru-
batan Helou, entrou re pen ti na-
mente na sala dela.

“Bastante apreensivo, foi lo go me 
perguntando sobre o meu quadro 
de saúde. Eu estava passando 
por alguns sérios problemas e, a 
conselho médico, deveria ter os 
movimentos físicos reduzidos e ser 
afastada de minhas atividades por 
um ano. Mas, antes mesmo que 
pudesse explicar tudo, essa pes-
soa iluminada propôs que fosse 
instalada, em minha residência, 
toda a tecnologia necessária, além 
de telefones e outros meios de 
comunicação, para que continuasse 
desempenhando minhas funções. 

Chorei de alegria e, como em 
quase todas as ocasiões difíceis 
de minha vida, novamente esse 
grande homem me curava as asas 

“A Braspress continua revolu cionando, 
sempre em busca de me lhorias e novos 
projetos. O crescimento é inevitável, por 
conta de termos um Diretor Pr esidente 

que, com métodos efic a zes, cria hoje o futuro 
que ainda não existe”, afirmou.

Romilda Nunes,
Gerente do Departamento de Coletas da Braspress

Homenagem
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Romilda Ramos,
um exemplo a ser seguido

Romilda Ramos,
colaboradora 

mais antiga da
Braspress
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inicia o processo de atendimento de 
toda uma cadeia de serviços. Somos 
uma forte presença local e com 
extensa cobertura no País, além de 
termos diferenciais que nos tornam 
ainda mais competitivos” 

Futuro promissor

“Hoje, olho para esta grande 
família chamada Braspress e per-
cebo o quanto precisamos ser bons 
aprendizes, pois já sabemos que o 
‘ter’ é consequência natural de quan-
do se dá o melhor de sempenho, mas 
antes temos que ‘ser’, seguindo a 
trajetória do conhecimento, com 
de dicação, com amor ao que se faz. 
Quanto maior o conhecimento, mais 
simples será projetar uma carreira 
que possa levar à nossa realização 
pessoal.

Sinto-me or gulhosa em di zer que 
a Encarregada do Depa rtamento de 
Coletas está co nos co há 20 anos: 
Maria das Graças Ramos é fiel às 
normas e procedimentos de nossa 
Cor poração, exemplo de liderança e 
humildade.

Temos conosco as coorde-
nadoras Regiane, há 16 anos, e 
Simone, há 10 anos, além de várias 
atendentes já há muito tempo.

Atualmente, a fidelidade da nos-
sa juventude com as empresas 
é algo muito va riável, mas ainda 
acredito na cooperação entre 
gerações. A ida de das componentes 
do De partamento varia entre 19 e 
50 anos. 

Costumo dizer que treinar e 
receber treinamento dos mais 
jo vens faz parte de um mesmo 
ciclo de aprendizagem, em uma 
troca de saberes. Há que se mo-
tivar, mostrar novos caminhos 
e permitir que participem com 
ideias, identificando problemas, 
visualizando soluções. 

veram ou estão a meu lado nes-
ta grande caminhada. Deixo aqui o 
meu mais profundo agra decimento 
aos Senhores Urubatan, Petri, Mil-
ton Braga, Luiz Carlos, Giuseppe, 
Pepe, Gentil, Waldir Ge rardi e tantos 
outros que não daria para relacionar 
aqui. Sem essa retaguarda, alta-
mente pro fissional e qualificada, 
meu de sen volvimento e equilíbrio 
na carreira escolhida estariam 
compro meti dos”, finalizou. 

Romilda acredita na cooperação entre as gerações

Nossos jovens chegam hoje 
com um grau de instrução mais 
elevado e querem praticar essa 
conquista, mas temos que mos-
trar a eles que nenhum engenheiro 
sai da faculdade construindo hi-
drelétricas; há que se iniciar cons-
truindo ruas, depois avenidas, 
quem sabe pontes e daí por diante.

Devo a muita gente estes meus 
37 anos na Braspress, pessoas 
que direta ou indi retamente es ti-

Homenagem
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Da esquerda para a direita, Geralda, Olívia, Thais, Neusa, Regiane, Fabiana, Bruna, Thainã, Dora, Regina, Sirlene, 
Auxiliadora e na linha de frente, Romilda, Graça e Simone

para que meu voo prosseguisse. E aqui estou, na 
cidade de Jacareí, conectada com o mundo, feliz, 
muito agradecida e senhora da minha vida”, contou.

Equipe colaborativa

Segundo Romilda, as colabo ra doras que formam 
a equipe do Departamento de Coletas são do mais 
alto nível de confiança e comprometimento. “Elas 
são mui to qualificadas, e temos ao nosso dispor 
toda uma moderna linha de comunicação, além de 
um excelente sistema de tecnologia. Minha presença 
física está estampada em cada uma delas; estamos 
em contato sempre, em qualquer circunstância ou 
situação diferenciada, seja no profissional ou pessoal. 
As assistentes estão ainda mais responsáveis, 
sobressaindo à dinâmica individual na so lução dos 
assuntos, sem  pre que necessário”, destacou.

“Os valores da Orga ni zação”, prosseguiu Romilda, 
“são de simples transmissão, pois ela abre portas 
para o conhecimento e, se houver interesse do 
colaborador, a ascensão acontece, pois a Braspress 
oferece todo o suporte nesse sentido.

Se somos hoje uma referência para o mercado de 
transporte, é por conta de uma constante preocupação 
com a qualidade dos nossos serviços e do con-
tínuo treinamento de nossos co laboradores, além da 
frequente ino vação de nossa tecnologia, fro  ta… tudo 
sendo altamente planejado e em busca constante de 
melhorias”, acrescentou.

AGerente de Coletas relembra que, quando começou 
na Braspress, não tinha ideia do quanto seria enriquecida 
como ser humano. “Pro fissionalmente, tudo o que sei e 
faço aprendi ou aprimorei nes  ta Companhia, e aquela 
jovem contratada para atendimento te le fônico segue há 
20 anos gerenciando o Departamento de Coletas, o qual 

para o Nilton



15Braspress News

bilidade semelhantes aos da cida-
de de São Paulo. 

A diferença é que, apesar 
dos 20 milhões de habitantes 
de Nova Iorque, do seu centro 
financeiro localizado na ilha de 
Manhattan, cheia de pontes, via-
dutos e malha viária complicada, 
e das maiores frotas de táxis e 
helicópteros do mundo, tudo fun-
ciona bem. Entregas noturnas 
são realizadas, o abastecimento 
urbano acontece e o transporte 
de cargas é visto como prioritário 
pelas autoridades.

“Fomos atrás de cases e pu-
demos ver de perto vários, como 
na visita que fizemos à UPS, bem 
como nos contatos que realizamos 
com os representantes da Ame-
rican Truckin Association (ATA) e 
da New York Truckin Association. 

Além disso, pudemos verificar 
que quem dá todo o suporte para 
viabilizar o acesso do caminhão à 
megalópe americana é o Depar-
tamento de Trânsito”, acrescentou 
Tayguara.

Na oportunidade da visita ao 
Departamento, ouviram como 
cada uma das 26 Diretorias fun-
ciona e suas influências na mo-
bilidade urbana, e também como 
cada uma tem especialização 
própria em renovação da frota, 
além de controle da frota de via-
turas policiais e do corpo de bom-
beiros; meio ambiente; proteção 
e segurança, e até vagas para 
estacionamento nas ruas e locais 
privados.

Por exemplo, o Departamento 
de Trânsito nova-iorquino sepa-
ra vagas para automóveis e dei-

xa outras exclusivas para carga e 
descarga; desenvolve kits de se-
gurança para caminhões; ensina, 
desde cedo, nas escolas a impor-
tância do caminhão no abasteci-
mento de uma cidade e como con-
viver com ele, e mostra ainda os 
cuidados que se deve ter com um 
veículo desse porte.

“Eles dão prioridade ao trans-
porte de carga, determinando cor-
redores que cruzam a cidade e ou-
tros para as rotas de distribuição 
e abastecimento de caminhões. 
Obviamente não são corredores 
exclusivos, mas há planejamento 
das vias mais ociosas, das alter-
nativas para as melhores rotas. 
Enfim, mostraram-nos que estão 
muito mais preparados do que as 
autoridades de São Paulo”, encer-
rou o vice-presidente do SETCESP. 

Encontro na American Trucking Association  e New York State Motor Truck Association, sendo da esquerda para a direita: Urubatan 
Helou Junior; Maurício Losada; Barry V. Panicola; Antonio Siqueira; Urubatan Helou; Adriano Depentor; Angélica Siqueira; Kendra 
Hems; Antonio Juliane; Hélio Rosoleng; Rosana Cláudio; George Pastor; Antonio Oliveira; Manoel Souza Lima Júnior; Altamir Cabral; 
Tayguara Helou; Felipe Socio; Augusta Reimão; Cilineu Nunes; Sérgio Casagrande; Flávio Benatti e Hugo Yoshizaki

Abastecimento urbano
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Comitiva do SETCESP realiza 
viagem técnica a Nova Iorque
“Existe planejamento do abastecimento urbano 

em Nova Iorque, ou seja, as decisões são téc-
nicas, e não políticas. As entregas noturnas fun-
cionam normalmente como alternativas ao trânsi-
to e ao intenso tráfego de veículos na megalópole 
norte-americana”.

A afirmação é de Tayguara Helou, Diretor de De-
senvolvimento e Novos Negócios da Braspress e 
vice-presidente do Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Carga do Estado de São Paulo e Região (SE-
TCESP), que coordenou uma comitiva de 17 empresá-
rios e técnicos representantes da Prefeitura de São 
Paulo e da Universidade de São Paulo (USP) em visita 
a empresas, entidades e autoridades públicas do es-
tado norte-americano no mês de agosto passado.

Segundo Tayguara Helou, a viagem foi muito pro-
dutiva, e as necessidades de São Paulo e Nova Iorque 
coincidem em alguns pontos. “Nossa agenda de tra-

balho foi intensa, e pudemos notar que a megalópole 
também tem dificuldades, mas as soluções são bus-
cadas com planejamento”, afirmou.

Tayguara Helou disse ainda que as viagens técni-
cas organizadas pela entidade ganharam um novo 
conceito: “Em vez de se escolher um destino, procura-
mos buscar as soluções para as principais bandeiras 
de preocupação da entidade, como a problemática do 
roubo de cargas, que levou outro grupo de empresários 
a Israel, onde são desenvolvidas as mais avançadas 
tecnologias de rastreamento, controle e segurança”.

Abastecimento é prioritário na 
megalópole americana

A cidade de Nova Iorque foi escolhida para a via-
gem por ter características únicas que desafiam os 
transportadores e também pelos problemas de mo-

Visita ao Departamento de 
Trânsito de Nova Iorque
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aquilo que o Estado faz contra o 
empreendedorismo.

Somente para dar um número, 
o Instituto Brasileiro de Tributá-
rios, que se dedica efetivamente a 
causas tributárias, mostra que nós 
temos uma carga tributária direta 
e indireta de 56% sobre o nosso 
setor, ou seja, 56% do que produ-
zimos vão para o Erário. Pior: um 
setor extremamente pulverizado 
como o nosso faz com que, muitas 
vezes, não tenhamos a capacida-
de de repassar aos nossos preços 
toda a carga tributária”, explicou 
Urubatan Helou.

O Diretor Presidente da Bras-
press também falou sobre o ce-
nário e as perspectivas para o 
transporte de cargas no Brasil. 
Ele apresentou dados de todos 
os modais do transporte no País 
em comparação com as maiores 
economias do mundo e reforçou 
a importância da união entre os 
empresários.

“Temos de fazer um verdadeiro 
malabarismo para sobrevivermos 
como empresários. Vivemos em 
um clima hostil. Por isso, temos de 
nos unir em torno das entidades 
de classe”, destacou.  

Oportunidades da logística

Sobre o mercado do TRC, Uru-
batan Helou destacou ainda a im-
portância do foco no negócio como 
achave do sucesso: “Nosso negócio 
é a especialização. No transporte 
não dá para fazer clínica geral. São 
muitos segmentos, e não dá para 
fazer de tudo bem feito. Mas as 
oportunidades de negócios estão 
aí. O difícil é você fazer as coisas 
que precisam ser feitas na Europa; 
lá está tudo feito. O difícil é fazer 
na América do Norte, onde está 
tudo feito. O importante é você ter 

o que fazer aqui. Se nós 
conhecermos um pou-
co da matriz do nosso 
transporte, vamos che-
gar à conclusão de que 
o espaço para o cresci-
mento empresarial na 
área logística é muito 
grande, não importa 
que seja transportador de carga 
rodoviária; não importa o trans-
portador ferroviário. Nós somos 
transportadores de carga porque 
foi a oportunidade que tivemos e 
que podemos continuar fazendo, 
pois as oportunidades estão aqui”.

Outra referência destacada 
por ele foi o custo logístico, que 
nos Estados Unidos é de 10,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB), en-
quanto no Brasil é de 20%. “Nós 
temos de dobrar nossa eficiência 
logística para chegarmos ao pa-
tamar norte-americano. Por isso, 
as oportunidades de negócios 
com certeza são maiores aqui, no 
Brasil”, acrescentou. 

Depois de contar a história da 
Braspress, ele também citou os 
problemas da logística brasileira, 
como a ausência de barreira de 
entrada, apesar da Lei n.º 11.442,  
“que coloca em risco o capital e 
faz com que o setor se torne ex-
tremamente pulverizado, o que 
leva a uma concorrência desme-
dida. Hoje, as nossas entidades 
começam a fazer também alguns 
planos corporativos com a Funda-
ção Dom Cabral, Fundação Getúlio 
Vargas, o que vai melhorando o 
processo de gestão”.

Barreiras fiscais entre estados, 
crescente restrição de circulação 
de caminhões nos grandes cen-
tros urbanos (aumentando os veí-
culos necessários para a circulação 
urbana) e roubo de cargas foram 
outros problemas citados.

Urubatan Helou finalizou a 
conversa mencionando que todos 
os empresários iniciam seus em-
preendimentos pensando em ficar 
ricos. No entanto, esse não pode 
ser o foco, e sim a consequência: 
“Temos de ser muito bons no que 
escolhemos fazer, e aí os resulta-
dos positivos aparecem”.

Depoimentos dos presentes

“Essas palavras do Urubatan 
vieram em um momento de mui-
ta transformação do nosso setor, 
e a forma com que ele colocou a 
questão é uma grande oportuni-
dade para nós. Acredito que este 
momento que estamos vivendo 
é de muitas mudanças, e vamos 
nos inspirar em seu exemplo, 
para sairmos daqui mais anima-
dos para enfrentar os desafios. 
Realmente, somos privilegiados, 
e sua fala vai nos marcar”, afir-
mou Sérgio Pedrosa, presidente 
do SETCEMG.

Também Manoel Souza Lima, 
presidente do SETCESP, disse que 
sempre tira aprendizado das fa-
las do amigo Urubatan: “Não 
conhecia essa apresentação do 
Urubatan e por isso fiquei mui-
to satisfeito de poder estar pre-
sente, pois realmente é muito 
proveitosa. E é assim mesmo: 
temos de continuar a encarar 
os desafios, inclusive o de trazer 
mais empresários para nossas 
entidades de classe”, finalizou.  

Da esquerda para a direita: Sérgio Pedrosa, Urubatan Helou, 
Manoel Souza Lima Jr., e Vander Costa

Café com Palestra
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Empresários mineiros 
se reúnem com Urubatan Helou
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 

esteve reunido com empresários mineiros em 
Belo Horizonte (MG) para um bate-papo em mais 
uma edição do Café com Palestra, do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais 
(SETCEMG), realizado no Hotel Ouro Minas, no dia 26 
de setembro passado.

Na ocasião, estiveram presentes Vander Costa, 
presidente da Federação das Empresas de Trans-
porte de Carga de Minas Gerais (FETCEMG); Mano-
el Souza Lima Júnior, presidente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e 
Região (SETCESP); Sérgio Pedrosa, presidente do 
SETCEMG, e executivos de várias transportadoras 
instaladas na região e também da Braspress: Mar-
cello Figueiredo, Gerente Regional de Minas Gerais; 
Flávio Damião, Gerente de Belo Horizonte, e Giseli 
Abreu, Supervisora de Vendas.

“Quando assumi a Presidência do SETCEMG, des-
cobri que a maior dificuldade é atrair o empresário 
para conversar. O Urubatan é uma referência no se-
tor, e uma de suas características é a intensa partici-
pação nas entidades representativas do setor, como 

o SETCESP e a NTC&Logística, da qual é atualmente 
vice-presidente. Acredito que suas palavras inspiram 
os empresários mineiros sobre os ganhos que po-
demos ter ao apoiar as entidades do Transporte Ro-
doviário de Cargas (TRC)”, afirmou Sérgio Pedrosa na 
abertura do evento.

Superação dos problemas

“Sou um empresário, somos empresários, so-
mos companheiros, somos colegas. Portanto, não 
é palestra; é uma troca de experiências. Acho que 
todas as pessoas que estão aqui são tão calejadas 
quanto eu. Passamos por uma verdadeira marato-
na, superamos oito moedas diferentes, 13 pacotes 
econômicos. Isso, por si só, nos confere competên-
cia e, quando olhamos o ranking de maiores trans-
portadoras de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, 
vemos que hoje só existe uma figurando nesse 
ranking. Chegamos à conclusão de que o País é 
padrasto do empreendedorismo, padrasto da ini-
ciativa privada… Portanto, nós precisamos das en-
tidades de classe, que falam para poder combater 

Urubatan Helou
prendeu a atenção dos
presentes ao evento



Destaque
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Controller de 
Frota da Braspress, 

Urubatan Helou Junior, 
ao lado de Luciano 

Burti, da Navig

Braspress é Destaque Empresarial 2014

Roberto Mateus Ordine, Vice Presidente das Sedes Distritais da Associação Comercial de São Paulo; Rogério Pinto 
Coelho Amato, Presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação 
Comercial de São Paulo; Milton Petri, Diretor Vice Presidente da Braspress; Michel Wiazowski Rocha, Diretor 
Superintendente da Distrital Nordeste da  Associação Comercial de São Paulo; e João de Favari, Coordenador 
Regional Norte das Sedes Distritais  da  Associação Comercial de São Paulo, da esquerda para a direita.

ABraspress, líder nacional na distribuição de 
encomendas, recebeu mais um importante 

prêmio: o Destaque Empresarial 2014, concedido 
pela Associação Comercial de São Paulo – Distrital 
Nordeste. A cerimônia de premiação ocorreu  no  
dia 6 de novembro passado, em São Paulo (SP).

“Estamos muito satisfeitos de receber essa 
homenagem e de ter participado da solenidade 
ao lado de todos os empresários da região 
onde atuamos”, relatou Milton Domingues 
Petri, Dire tor Vice Presidente da Braspress, ao 
receber a homenagem.

Segundo Petri, a Organização é oriunda da Vila 

Guilherme, onde iniciou suas atividades, e por isso 
é muito grata à região.

“Crescemos aqui e temos muito orgulho disso. 
Nossa maneira de agradecer é gerando empregos, 
contribuindo com a sociedade e com o País. O se-
gredo desses 37 anos é todo dia renascer e mul ti-
plicar novos talentos”, concluiu.

Em 2010 a Organização também recebeu o 
Destaque Empresarial, por iniciativa da Distrital 
Vi la Maria. Na ocasião, Urubatan Helou, Diretor 
Presidente, recebeu a homenagem pelo seu em-
preendedorismo na região Norte da cidade, onde a 
Matriz e a filial São Paulo estão instaladas.

 

Prêmio
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Braspress recebe 
Prêmio Mérito Lojsta Brasil 2013
Recebemos mais um importante prêmio: o 

Mérito Lojista Brasil 2013, concedido pela Con-
federação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
pelo quinto ano consecutivo. A cerimônia de pre-
miação ocorreu na Costa do Sauípe (BA), no dia 18 
de setembro passado.

Fornecedores, órgãos de imprensa e prestado-
res de serviços que mais se destacaram pelo con-
junto de ações que promoveram para o desenvol-
vimento do varejo nacional foram agraciados pela 
CNDL com a estatueta ‘’Deusa da Fortuna’’, na 35.ª 
edição do prêmio.

“Estamos muito contentes de receber mais 
esse Prêmio Mérito Lojista, pois significa que te-
mos proporcionado a satisfação de nossos clien-
tes estabelecidos nas lojas de shopping centers e 
comércio de rua”, afirmou Giuseppe Lumare Júnior 
(Pepe), Diretor Comercial da Braspress.

O Prêmio Mérito Lojista é considerado o “Os-
car” do varejo brasileiro, ocasião em que se faz o 
reconhecimento e o congraçamento dos forne-
cedores, distribuidores, prestadores de serviços 
e meios de comunicação mais importantes de 
nosso país.

Antoine Tawil, Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL); Giuseppe
Lumare Júnior, Diretor Comercial da Braspress e Roque Pelizzaro Júnior, Presidente da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), da esquerda para a direita
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Cézar Fritsch, Gerente Regional do Rio Grande do Sul, recebendo o prêmio das mãos de 
Vítor Augusto Koch, Presidente da FDL do Rio Grande do Sul

ABraspress foi a grande ganhadora do Prêmio 
Mérito Lojista 2014 no Rio Grande do Sul, 

concorrendo na categoria “Serviços – Segmento: 
Transportadora Nacional”. Realizado pela 
Fede ração das Câmaras 
Dirigentes Lojistas do Rio 
Grande do Sul (FCDL-RS), 
o evento aconteceu no dia 
4 de dezembro passando, 
reunindo mais de mil 
convidados em Porto Alegre. 

Com o objetivo de destacar 
fornecedores, imprensa  e 
prestadores de serviço pelo 
desenvolvimento, qualidade 
e assistência técnica ao 
comércio varejista brasileiro, 
a votação foi realizada por 
pesquisa com cerca de 40 mil 
associados das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas (CDL) do 
Rio Grande do Sul. 

Cézar Fritsch, Gerente 
Regional do Rio Grande do Sul, 
e sua esposa, Adriana Fritsch, 
estiveram pre sentes para 
representar a Organização, 
além de Daniel Martin, Gerente 
da filial de Porto Alegre, e 
Daniela Leite, Supervisora 
Comercial. 

“Vibramos com este im-
portante reconhecimento, que 
nos eleva cada vez mais a 
convicção de que a estratégia 
adotada pela Organização 
está colhendo os frutos. A 
essência da qualidade de 
serviços da Braspress traz 
este reconhecimento por par-

Braspress ganha Prêmio Mérito 
Lojista no Rio Grande do Sul

te dos maiores interessados: nossos clientes. Zelando 
sempre pela excelência, colocamos nossa empresa 
em posição de destaque junto ao exigente mercado 
gaúcho”, agradeceu Cézar Fritsch.  
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LCS, parceira 
da Braspress

Dando prosseguimento à 
série “Parcerias”, Roberto 

Campos, Chief Commercial Offi-
cer (CCO) da LCS, conta como é a 
parceria com a Braspress.

Há mais de 15 anos no mer-
cado e atendendo a mais de 2 
mil empresas de diversos seto-
res, a LCS auxilia na adoção de 
soluções para Cloud Computing, 
End User Computing e infraes-
trutura para Data Center, bus-
cando sempre otimizar proces-
sos e tecnologia dos clientes, 
visando a projetos bem-suce-
didos. É por isso que a parceria 
com a Braspress tem dado cer-
to há anos.

 “Nós temos orgulho dessa 
parceria. É muito satisfatório 
sa ber que nossas ofertas e ser-
viços têm impacto no resultado 
final do projeto e que a Bras-
press também está atenden-
do bem seus clientes graças a 
essa tecnologia implantada”, 
disse Campos.

Quem concorda e aprova 
é Giuseppe Coimbra, Diretor 
Administrativo-Financeiro da 
Braspress: “Mantemos um bom 
relacionamento e sempre fo-
mos atendidos dentro do prazo 
e com a qualidade necessária”.

Roberto Campos (CCO) à direita, e sede da LCS, à esquerda

Série “Parcerias”
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Série “Parcerias”
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Novos Investimentos

A LCS iniciou 2015 com novos investimentos 
em sua infraestrutura de atendimento aos clien-
tes, especialmente no departamento de Serviços 
Compartilhados e Gerenciados, que contará com 
o Network Operations Center (NOC) – Centro de 
Operação de Rede. 

Trata-se de mais uma tecnologia de monitoramen-
to do ambiente de TI em tempo real, facilitando o diag-
nóstico dos problemas e agilizando sua resolução.

O serviço é realiza-
do por profissionais es-
pecializados nas mais 
diversas plataformas, am -
bientes e aplicações, do-
tados de experiência em 
diversos setores, abran-
gendo suporte técnico 
a software, hardware 
e toda a infraestrutura 
de TI. 

Com um sistema de atendimento 24 horas 
(24x7), a equipe oferece um monitoramento pró-
-ativo do cliente e manutenção preventiva da in-
fraestrutura, reduzindo a possibilidade de novos 
eventos. Além disso, no Portal Web é possível 
abrir chamados online, acompanhar seu status e 
visualizar históricos. 

A equipe de suporte da LCS garante agilidade 
no atendimento graças a uma rica base de co-
nhecimento por incidentes já solucionados. Por 
falar em rapidez, os chamados são encaminha-
dos diretamente a analistas responsáveis, para 
que haja economia de tempo.

Pelo Brasil

Com uma equipe especializada e altamente 
qualificada, a LCS realiza implementações de 
soluções e serviços com excelência. Além disso, 
é reconhecida por trazer novas tecnologias para 
o Brasil.

A LCS possui sede em Ribeirão Preto (SP) e 
presença em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), 
Campinas (SP), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP), Uberlândia (MG) e na Flórida, nos 
Estados Unidos.

“Nós temos orgulho dessa parceria. 
É muito satisfatório saber que nossas 

o fertas e serviços têm impacto 
no resultado final do projeto,  e que 

a Braspress também está atendendo 
bem os seus clientes graças à essa 

tecnologia implantada”.

Roberto Campos, 
CCO (Chief Commercial Officer)  da LCS
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Sorter

Braspress e Vanderlande assinam 
contrato de R$ 43 milhõespara
construção de SORTER no “Planeta Azul”
No dia 17 de março passado, reunidos na Matriz 

da Braspress em São Paulo, a Diretoria da Or-
ganização, e  representantes da Vanderlande Indus-
tries (Holanda), assinaram um contrato no valor de 
R$ 43.000.000,00 para a compra de um novo equipa-
mento de SORTER -  Sistema Automatizado de Dis-
tribuição de Encomendas, a ser destinado ao novo 
HUB de Guarulhos.

O SORTER que estará em produção terá 16 entradas 
automáticas com 14 esteiras telescópicas movidas por 
trilhos para atender a 2 docas simultâneas e 102 saídas 

externas, 20 saídas internas e 1 saída para rejeição.
Serão 35 esteiras telescópicas para as rampas de 

saída, sendo 11 de correias e 14 de roletes, com exten-
são total de 5,3 quilômetros, dos quais 960 metros são 
do SORTER. O sistema terá capacidade de transportar 
14.000 volumes/hora. 

O novo HUB e a nova sede da Braspress – denomi-
nada de “Planeta Azul”  numa área total de 190 mil m², 
sendo 80 mil m² de área construída – instalados na 
Rodovia Presidente Dutra, têm inauguração prevista 
para março de 2016.

Da direita para a esquerda: Urubatan Helou Junior (Controller de Frota da Braspress), Juliana Petri (Gerente de Automação), 
Giuseppe Coimbra (Diretor Administrativo Financeiro), Tayguara Helou (Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios), 
Urubatan Helou (Diretor Presidente), Milton Petri (Diretor Vice Presidente), Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações), 
Fernando Berzoini Smith (Diretor Comercial da Comexport – Cia. De Comércio Exterior), Thaís Millego de Castro (Gerente 
Comercial), Borja Elíes Jiménez (Diretor de Projeto Local da Vanderlande) e  Aleix Galí (Diretor de Projeto Global) 
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Opinião

Transporte e  sociedade

*Giuseppe Lumare Júnior

* Giuseppe Lumare Júnior é Diretor Comercial

Ao cidadão comum passa despercebida a íntima relação da 
sociedade e das atividades de transporte, mas ela é tão 

estreita que se pode afirmar com segurança que qualquer 
sociedade e seus sistemas de transporte são mutuamente 
dependentes. O abastecimento dos núcleos urbanos depende 
de um ciclo em que a produção e as cadeias de fornecimento 
envolvidas se sustentam e se retroalimentam para evitar a 
solução de continuidade das atividades mais básicas a uma 
sociedade: alimentação, transportes e trabalho.

Isso ficou evidente com a recente paralisação dos carreteiros 
que instaurou, em pouco tempo, uma séria crise de abastecimento. 
Em detrimento dos bloqueios forçados, isso mostrou o que a falta 
de transporte pode provocar a uma sociedade. Como ocorreu 
com a falta de água, que até então parecia ser um bem infinito 
e inesgotável – ao menos para o brasileiro que foi acostumado 
desde criança pelo ufanismo dos livros didáticos do passado –, 
dado que nosso país foi abençoado e agraciado com as maiores 
reservas de água doce do planeta, a falta de água trouxe a todos 
uma certeza: a falta de um bem essencial leva uma civilização a 
refletir sobre suas limitações e as possibilidades reais de sobreviver 
frente a dificuldades imprevistas. Esse choque de realidade nos 
mostrou que, no Brasil, há muita água onde há pouca gente e 
vice-versa e que, sem conservação das reservas, racionalização 
da produção e consciência no consumo, estamos fadado a viver 
um racionamento com efeitos desastrosos à sociedade.

Com o transporte, o choque de realidade parece que não se 
instaurou na mesma velocidade e com o mesmo trauma, porém, 
as coisas não são muito diferentes. Se vivemos momentos 
econômicos difíceis, é o transporte que primeiro se ressente disso. 
Como se pensava sobre a água, que seria um recurso infinito, 
ainda a sociedade pensa o mesmo do transporte, que seria uma 
atividade altamente rentável já que, na visão de senso comum, 
como tudo se transporta, a demanda não é um problema e a 
prosperidade é a tônica no transporte. Ledo engano. Transporte 
e sociedade sofrem do mesmo mal. Ambos dependem um do 
outro e, como nos sistemas ecológicos, certos desequilíbrios 
condenam uma espécie à extinção. E não adianta dizer que outro 
transportador toma o lugar daquele que desapareceu. A morte de 
um transportador é a morte de uma cultura única que jamais será 
reconstituída na íntegra e os serviços, cujo desenho era singular, 
não serão novamente reproduzidos, assim como não é possível 
reviver espécies extintas.

As pesquisas e estatísticas da NTC – Associação Nacional 
de Transporte & Logística – registram que nas últimas décadas 
a mortandade no transporte, em geral, e nas especialidades 
de carga fracionada, em particular, foram espantosas: das 20 
maiores transportadoras que lideravam o ranking na década de 
70 apenas uma sobreviveu. Isso exige reflexão e cuidados não só 

dos próprios transportadores, mas sobretudo dos demandantes 
diretos desses serviços e da sociedade em geral, dada a influência 
sistêmica que a falta de transporte pode acarretar às atividades 
econômicas e, por conseguinte, ao nível de emprego.

Assim como a água, o transporte é um bem escasso, que 
deve merecer incentivo, não em sentido paternalista, já que o 
empreendedor de transporte é sobretudo um forte, mas sim 
estímulos decorrentes da noção de interdependência difusa 
que os sistemas de transporte têm com todas as atividades 
humanas. Em sociedades a meio caminho da prosperidade, 
como é o caso brasileiro, em que a infraestrutura ainda é precária 
e a sociedade de consumo ainda engatinha, os transportes são 
cruciais e uma “condição de possibilidade” do pleno exercício do 
empreendedorismo social. Não se pode tratar o transporte como 
um recurso inesgotável. Os carreteiros, por exemplo, foram à lona 
e reagiram como podiam. Mas os empresários de transporte, 
movidos pelo otimismo e a fé que os marca, seguem cumprindo 
seu mister mesmo à beira do precipício e nos estertores de 
suas forças. Heroísmo? Insanidade? Resignação? Missão? Não! 
Esperança e confiança na pujança do Brasil!

Por isso, cada cliente deve refletir sobre seu transportador 
como parceiro. O transportador é aquele trabalhador que 
depende do sucesso de terceiros e torce por eles, age como 
preposto e faz a diferença na ponta, pois sabe que seu sucesso 
está atrelado ao de seu cliente. É preciso criar elos fortes, acabar 
com o oportunismo e não matar a galinha dos ovos de ouro. Vê-
se, todavia, um oportunismo sem igual de muitos que não se 
importam com o próprio futuro. A arbitrariedade tem sido a tônica 
de grandes embarcadores, cujas preocupações não consideram as 
consequências de seu peso sistêmico na atividade de transporte. 
Assim, exaurem suas fontes de transporte, matam seus parceiros 
e seguem resolutos, se sentindo competentes porque reduziram 
seus fretes, mesmo quando isso não era necessário. Depois, 
expõem as cabeças empalhadas de suas vítimas como troféus de 
suas vitórias vis. 

É chegada a hora de resgatar as verdadeiras parcerias em 
que as partes se acomodam com a verdade e não usam as 
alternativas de preço vil como base para aplicar sua força. Os 
transportes são essenciais em uma sociedade e isso não é uma 
defesa corporativa: é sim uma verdade incontestável. 
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Filial de Colatina (ES) 
recebe alunos de Logística

Acompanhados pelo Instrutor Hamilton Ricardo F. 
de Almeida, seis alunos do curso de Logística do Serviço 
Nacional do Comércio (SENAC) visitaram a Filial da Bras-
press de Colatina (ES), no dia 6 de dezembro passado. 

Recepcionados na oportunidade por Wendel Pertel, 
Gerente da Filial, os alunos são os seguintes: Bruno do 
E. Santo, Douglas S. Velloso, Maria Carolina P. de Sou-
za, Michely R. Campana, Thayna de Fátima B. Pereira e 
Wesley M. Negrelli. 

“A visita foi bastante enriquecedora e sanou muitas 
dúvidas dos alunos em relação aos processos de Logís-
tica. O SENAC agradece, e esperamos contar com a par-
ceria mais vezes”, afirmou Liliane Barbieri, Analista de 
Educação da instituição.

Estudantes são 
recepcionados em São Paulo

Dois grupos de estudantes – um da UNINOVE e outro 
da Faculdade Sumaré – foram recebidos por Gentil Ca-
polupo, Gerente Nacional de Operações da Braspress, no 
dia 27 de setembro passado. 

O grupo da Sumaré, que estava acompanhado da 
Professora Liliane Matias, é o seguinte: Airton C. da Sil-
va, Carlos E. V. Boas, Clayton I. da Silva, Joelmir M. San-
tos, Karina Gabriel, Leandro da Silva Oliveira, Natália T. 
Caldeira, Paulo Renato Rocha, Tatiane A. dos Santos e 
William Martins.

O grupo da UNINOVE contou com a participação de 
Alex B. Santos, Anderson A. de Oliveira, Danilo da S. Lou-
renço, Flávio Baldi, Luan Oliveira, Renan Cunha e Ronil-
ton Guerra. 

Filiais promovem 
café da manhã para 
os colaboradores

As filiais de Recife e Belo Horizonte 
promoveram um café da manhã es-
pecial de Natal aos seus respectivos 
colaboradores, a fim de agradecê-los 
por todo o trabalho realizado durante 
o ano e convocando-os para os desa-
fios de 2015.

Alunos do curso de Logística foram recebidos no dia 
6 de dezembro passado Os alunos foram recepcionados pelo Gerente Gentil Capolupo

Acima, colaboradores 
da filial de Recife, 

e ao lado os 
funcionários da filial 

de Belo Horizonte
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Matriz da Braspress recebe visita
Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da Braspress, 

recebeu a visita do Professor Dr. Hostílio Xavier Ratton 
Neto, Coordenador Científico da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, do Professor Dr. Glaydston Matos Ribeiro, 
do M.Sc José Reymão e de Francielle Avancini Fornaciari, 
Analista de Infraestrutura do Ministério dos Transpor-
tes, em São Paulo, no dia 18 de setembro passado.    

Na ocasião, os visitantes vieram para uma visita téc-
nica e tiveram a oportunidade de conhecer as instala-
ções da Matriz e da Filial de São Paulo. 

Alunos do SEST SENAT visitam
a filial de Varginha

A Filial de Varginha da Braspress recebeu a visita 
de 17 alunos do Programa Jovem Aprendiz do curso de 
Logística do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte 
e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), no 
dia 27 de novembro passado. 

Os alunos foram recebidos por Ricardo Villela Viana, 
Gerente de Varginha, sendo eles: André Lopes Fonseca, 
André Luis A. Jacinto, Bianca Abreu de Oliveira, Brenda 
Silva Lemos, Daniel de Aquino Silva, Fabiana do Nasci-
mento, Gabrielly de P. Amélio, Lays Karoline R. Xavier, 
Leonardo Cazelato, Leonardo Reis de Biaso, Luís Gusta-
vo de S. Rosa, Luis Gustavo S. Marcelino, Mariana Hele-
na Ferreira, Mike Antonio Jacinto, Patrick Taylor Emilia-
no, Pedro Henrique S. Batista e Thúlio H. Silva Lourenço.

Belo Horizonte recebe alunos de Ouro Preto
No dia 23 de setembro pas-

sado, 22 alunos do curso de En-
genharia de Produção da Uni-
versidade Federal de Ouro Preto 
foram recebidos na filial de Belo 
Horizonte (MG) por Flávio Da-
másio, Gerente da filial e Mar-
cello Figueiredo, Gerente Regio-
nal de Minas Gerais. Os alunos 
estavam acompanhados pela 
Professora Hélida Norato. 

São eles: Amanda de S. 
Pitarelo, Ana Cecilia H. Sato, 
Anderson L. Miranda, Cami-

la G. Moura, Daniela L. Costa, 
Diego C. Souza, Edson M. Fa-
rias, Ezequiel J. Barreto, Fla-
via C. de Amorim, José Carlos 
B. Neto, Kelly Laura G. Alves, 
Lorena Cotta M. C. Silva, Luan 
Carlos S. Pimentel, Márcia S. de 
Andrade, Mariana dos Santos 
A. Mendes, Rafaela S. Cunha, 
Samira Mayda I. de Souza, Ta-
tiana C. de Goes, Thairone E. 
de Almeida, Thulio H. Balbino, 
Vanessa C. Barcelos e Victor J. 
Pereira Ribeiro. 

Alunos de Logística do SEST SENAT durante a visita

Professor Dr. Hostílio Xavier Ratton Neto, Coordenador
Científico da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Luiz 
Carlos Lopes, Diretor de Operações da Braspress;  Professor 
Gladyston Matos Ribeiro; M. Sc. José Reymão e Francielle 
Avancini Fornaciari, Analista de Infraestrutura do Ministério 
dos Transportes

Os estudantes foram recebidos pelo Gerente 
Flávio Damásio de Belo Horizonte, e por Marcello 

Figueiredo, Gerente Regional de Minas Gerais  
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Braspress recebe
prêmio em Aracruz

COMJOVEM Nacional recebe
Medalha Mérito do TRC Paulista

Braspress é a melhor para Calçados Bibi

A Braspress ganhou o 1.º lugar no Prêmio 
Des taque Recall 2014 como a empresa mais 
lembrada pe la população de Aracuz, através 
de uma pesquisa realizada pela Realize Co mu-
nicações Ltda., empresa com atuação no ramo de 
pesquisa de mercado que abrange todo o norte do 
Estado do Espírito Santo. 

A solenidade de entrega dos prêmios foi 
realizada dia 29 de novembro passado no 
Cerimonial Sítio Santa Joana, em Aracruz (ES). 
Estiveram presentes para receber o prêmio: 
Raphael Augusto Silva, Gerente Regional; Marcos 
Aurélio C. de Souza, Supervisor Comercial, e 
Marcela Braga, Vendedora. 

“Receber esta medalha em nome da COMJOVEM 
Nacional é motivo de grande honra para mim, ainda mais 
agora, quando comemoramos os 25 anos da Federação 
das Empresas de Transporte de Carga do Estado de 
São Paulo (FETCESP) e dez anos do núcleo São Paulo 
do Sindicato Nacional das Empresas de Transporte de 
Carga de São Paulo e Região (SETCESP), o primeiro e mais 
antigo núcleo da COMJOVEM.

A declaração foi feita por Tayguara Helou, Diretor 
de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, 
ao receber a homenagem da FETCESP no final do ano 
passado, na Categoria Especial em comemoração ao 
trabalho bem-sucedido do Grupo, lançado em 21 de 
fevereiro de 2008 pela NTC&Logística.

Tayguara Helou também é atualmente o Vice-
Presidente do SETCESP, ex-coordenador da COMJOVEM 
de São Paulo e ex-vice-coordenador da Nacional. 

A Calçados Bibi elegeu a Braspress 
como a Melhor Prestadora de Serviços 
de Transporte do ano de 2014. A in-
dicação foi divulgada durante o IV En-
contro de Fornecedores e Pres ta do -
res de Serviços Bibi, realizado no dia 
11 de fevereiro passado, no Hotel 
Swan Tower, em Novo Hamburgo 
(RS), quando mais de 80 participantes 
compareceram ao evento.

Anderson Alves 
Cardoso, Gerente 
de Produção 
da Calçados 
Bibi entregou 
o prêmio ao 
Gerente Regional 
do Rio Grande 
do Sul, Cézar 
Fritsch

Urubatan Helou, José A. Fiorot
Tayguara Helou e Flávio Benatti

Da esquerda para a direita: Raphael A. Silva, Marcela 
Braga e Marcos Aurélio C. de Souza
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Matriz recebe visita de alunos da FATEC Jahu
Um grupo de alunos do curso de Logística da FATEC 

Jahu, cujo mantenedor é o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), visitou a Filial São 
Paulo e a Matriz da Braspress, localizada na Vila Gui-
lherme, na zona norte da capital. Os alunos foram rece-
bidos por Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Opera-
ções, no dia 20 de setembro passado. 

O grupo de 51 alunos veio acompanhado pelo Pro-
fessor Manoel Lucas, sendo eles: Ademir Fernando 
Amader, Ana Alice C. Rodrigues, Ana Camila Sineis, An-
dré L. Momesso, Betina N. de Oliveira, Bruna F. Taietti, 
Bruna M. de Campos, Camila H. Bassan, Carlos Eduardo 
Salvador, Caroline Nicola, Catira Maica, Cesar Augus-

to G. de Toledo, Cláudio I. Ferreti, Daniel Ferrer, Danieli 
Camargo, Douglas Jacob, Eduardo Massolini, Everton 
A. Laviso, Fábio C. Ribeiro, Fábio L. Martins, Gabriel Fe-
lipe C. Ferroni, Gabriel Ferrer, Guilherme G. de Oliveira, 
Gustavo B. Massolini, Ivan S. Gerin, Jefferson E. Laviso, 
Jessica S. Paiva, Jonatas Santiago, José F. Caracho, Júlia 
Barcellos, Juliana Ap. Ferreira, Kaik Frasson, Leticia P. da 
Cruz, Luan C. P de Souza, Lucas Fonseca, Lucas Pontes, 
Luis E. Gricolato, Marco A. Rigo, Marcos A. Carrara, Ma-
riana G. Martins, Natália B. Gotti, Nivaldo Ap. Rodrigues, 
Paulo F. Guilmo, Rafael Ferrer, Rodrigo A. Contador, Sidi-
nei Piva, Silmara P. de Oliveira, Stephanie Lazarin, Thais 
Gimenes, Thais H. de Oliveira e Tiago Trombini.   

Executivos visitam Braspress
A Braspress, em São Paulo, recebeu no dia 19 de setem-

bro passado um grupo de oito executivos para uma visita 
técnica. São eles: Selma P. de Almeida, Thiago G. Dias, Fran-
cisco M. de Sobrinho, Alessandro C. Casado, Juliane Máximo 
B. Felipe, Fernando da Silva, Bruno B. Costa, Bruno A. de Oli-
veira e Maria Fernanda O. Quattrucci. 

Os executivos eram alunos do Grupo IMAM – Treinamento 
e Consultoria, representado na ocasião pelo consultor Ales-
sandro C. Casado. Eles foram recebidos por Luiz Carlos Lopes, 
Diretor de Operações da Braspress. 

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da Braspress, 
recebeu visitantes no dia 19 de setembro

Alunos da FATEC foram recebidos no dia 20 de setembro passado
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ABraspress sai na frente e já utiliza a captação 
de 69 milhões de litros de  águas das chuvas 

em 11 filiais. No ano passado, também já ini-
ciou a conscientização dos colaboradores para a
importância da diminuição do consumo – tanto
que conseguiu economizar 4.619 litros de água.

A água está no dia a dia dos 7 bilhões de 
pessoas que habitam o planeta. Além de 
matar a sede, a água está nos alimentos, nas 

Braspress já faz captação 
das águas de chuva

Captação instalada na
filial de Sorocaba

roupas, nos carros e na revista que está em 
suas mãos. Mas o re curso mais fundamental 
pa  ra a sobrevivência dos se res humanos 
enfrenta uma cri se de abastecimento, prin-
cipalmente na região Su deste do Brasil. 

Por isso, pensando no planeta e no bem-estar de 
todos, a Braspress não fica para trás e atua no sentido 
de diminuir o consumo de água e, consequentemente, 
os custos.
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CURIOSIDADES

Confira dez dados sobre a água no mundo divulgados pe la 
Or ga  nização das Nações Unidas (ONU) que você não sabe:

1. A cada minuto, sete pessoas morrem no planeta por ingerir água insalubre.

2. Cerca de 11% da população mundial ainda consome água retirada diretamente de leitos 
de rios.

3. Diariamente, precisamos de 20 a 50 litros de água para atendermos às nossas necessidades básicas.

4. Crianças nascidas em países industrializados tendem a utilizar de 30 a 50 vezes mais água que as 
de terceiro mundo.

5. Em pleno século XXI ainda existe 1 bilhão de pessoas sem acesso à água potável no planeta.

6. Todos os anos, 2 milhões de pessoas morrem por conta da ingestão de água insalubre, falta de 
saneamento básico ou falta de higiene.

7. 70% da superfície terrestre é coberta por água, porém apenas 1% desse total é potável.

8. Cerca de 5 mil crianças morrem todos os dias por ingestão de água contaminada e falta de 
saneamento básico.

9. 12% do reservatório mundial de água superficial doce do mundo está no Brasil.

10. A cada mil litros de água utilizados, 10 mil são poluídos em rios e nascentes.

1 – Em todos os banheiros, as torneiras 
instaladas são as de fechamento automático. 
Portanto, evite acioná-las sem necessidade.

2 - Ao escovar os dentes e ensaboar as 
mãos, deixe a torneira fechada. 

3 – Verifique sempre a válvula de descarga 

dos banheiros. Caso esteja com algum 
defeito ou liberando mais água que o comum, 
informe imediatamente um funcionário da 
manutenção para que as medidas corretivas 
sejam tomadas.  

4 – Acione a descarga uma única vez e não 
jogue lixo e restos de comida no vaso sanitário. 

SEJA RESPONSÁVEL: ECONOMIZE ÁGUA!

Para o bem-estar de todos, a Braspress separou algumas dicas para o dia a dia. 
São medidas simples, mas que fazem toda a diferença.

Sustentabilidade
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para encher meia dúzia de baldes com água para 
beber, cozinhar, lavar roupa e até tomar banho. 

Mesmo sendo dono do maior potencial hídrico 
do planeta, o Brasil ainda corre o risco de em 2015 
enfrentar graves problemas de abastecimento 
de água em mais da metade dos municípios. 

Com a chuva até 70% abaixo da média com parada
ao último verão, o nível do Sistema Can tareira, 
principal conjunto de reservatórios que abastece a 
Grande São Paulo, chegou a uma situação crítica. 
O mesmo vale para outros re servatórios do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, importantes estados do
País com grande densidade populacional.

Captação de águas das chuvas

A Braspress utiliza em algumas filiais desde 
2010, ano em que as obras foram concluídas, o 

Redução do consumo de água

Na Matriz, em São Paulo, no pe ríodo de maio 
a novembro de 2014, a Braspress reduziu con si-
deravelmente o consumo de água. A leitura apontou 
591 m³ em maio e 164 m³ em novembro – ou seja, 
uma redução de 27,74% em apenas seis meses. 

Seja por economia ou pelo sistema implantado 
em algumas filiais de captação de água da chuva, das 
103 filiais que a Braspress possui, 18 reduziram seu 
consumo consideravelmente. 

Situação atual

Estima-se que cerca de 40% da população 
global viva hoje sob a situação de estresse 
hídrico. Atualmente é comum, em grande parte 
do Brasil, esperar a chegada de um caminhão pipa 

No Rio de Janeiro a captação é feita no telhado da filial
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Consumo m³

350

475

196

2.106

322

3.690

256

131

66

418

688

2.880

337

Valor 2014

R$ 859,91

R$ 2.307,65

R$ 437,35

R$ 1.607,03

R$ 121,42

R$ 5.123,77

R$ 579,58

R$ 561,97

R$ 302,07

R$ 1.658,35

R$ 3.062,92

R$ 6.934,51

R$ 1.145,12

Consumo m³

115

308

58

215

16

684

77

75

40

221

409

926

153

Variação

67%

35%

70%

90%

95%

81%

70%

43%

39%

47%

41%

68%

55%

Filial

Bauru (SP)

Criciúma (SC)

Campina Grande (PA)

Feira de Santana (BA)

Goiânia (GO)

Itajaí (SC)

Juazeiro do Norte (CE)

Natal (RN)

Rondonópolis (MT)

Rio Verde (GO)

Santa Maria (RS)

São José dos Campos (SP)

Santos (SP)

Valor 2013

R$ 2.684,45

R$ 3.556,27

R$ 1.446,34

R$ 15.770,32

R$ 2.413,88

R$ 27.629,76

R$ 1.915,29

R$ 979,53

R$ 492,35

R$ 3.126,67

R$ 5.148,89

R$ 21.567,38

R$ 2.522,25

1.282

801

5.115

R$ 5.140,15

R$ 3.890,94

R$ 26.461,06

686

520

3.534

46%

35%

31%

Três Lagoas (MS)

Varginha (MG)

Vitória (ES)

R$ 9.598,57

R$ 6.001,00

R$ 38.303,25

Consumo de água nas filiais da Braspress
nas filiais da Braspress

O grande destaque são as filiais de Feira de Santana e Goiânia, 
que reduziram não só seus consumos em mais de 90%, mas também seus gastos. 

sistema de captação de águas das chuvas. Com um 
investimento de pouco mais de R$ 600 mil, o sistema 
proporcionou a captação de apro ximadamente 69 
milhões de litros de água no ano passado nas filiais 
de Bauru (SP), Campinas (SP), Campo Grande (MS), 
Curitiba (PR), Goiânia (GO), Novo Hamburgo (RS), 
Resende (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa 
Maria (RS) e Sorocaba (SP). 

O sistema capta toda a água da chuva, que fica 
ar mazenada em re ser va tórios subter râneos e 
de pois passa por tra tamento e desinfecção pa ra 
uso na lavagem da frota de veículos e ca minhões, 
irrigação das áreas ver des, lavatórios e descargas, 
como também na limpeza nas áreas co muns da 
empresa.

O aproveitamento da água contribui para a 
preservação do meio ambiente com a redução do 
consumo de água tratada, própria para consumo em 
atividades que não precisem dela. 

Desinfecção das impurezas

Assim, através do PLUV-CLEAN-IC – Sistema Auto-
má tico de Microfiltragem e Desinfecção da Água 
Pluvial (ou seja, água da chuva), se faz o ajuste de pH, 
a microfiltragem e a desinfecção com um produto 
microbactericida a lta mente es  pe cializado para uso  no 
efluente tratado. A água pas sa por desinfecção, con-
tro le de odor, remoção de ferro e manganês, além da 
distribuição de sulfeto de hidrogênio, remoção de cor 
e compostos nitrogenados.

O produto ainda ajuda na manutenção de 
qualidade micro biológica e na prevenção do cres-
cimento de algas e limo, bem como evita a 
transmissão de doenças de veiculação hídrica.

Na filial do Rio de Janeiro, as águas também são 
utilizadas pa ra fazer o controle de tem peratura do 
ambiente de tra balho, com equi pamento de cap tação 
insta lado no telhado. 
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3 - Verifique sempre a válvula 
de descarga dos banheiros. 
Caso esteja com defeito ou 
liberando mais água que o 
comum informe a um 
funcionário da manutenção.

4 - Acione a 
descarga uma única
vez e não jogue lixo 
e restos de comida
no vaso sanitário.

1 - Em todos os banheiros da Braspress
as torneiras instaladas são de
fechamento automático, portanto, 
evite acioná-las sem necessidade.

2 - Ao escovar os dentes e ensaboar as 
mãos deixe a torneira desligada.
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Responsabilidade social

Braspress apoia a campanha
“Homens na luta contra 
o câncer de mama”

A Braspress, líder nacional da distribuição de 
encomendas, inseriu-se no movimento popular 
internacionalmente conhecido como Outubro 
Rosa, apoiando a campanha “Homens na luta 
contra o câncer de mama”.

Em parceria com a ONG Instituto Viva a 
Diferença, a Braspress adesivou alguns caminhões 
na cor rosa, buscando a conscientização da 
sociedade para o problema.

Segundo Marcelo Liotti, presidente do 
Instituto Viva a Diferença, quem já enfrentou 
o câncer sabe como a doença afeta física e 
emocionalmente uma pessoa. “Assim como os 
outros tipos, o câncer de mama assusta, causa 
insegurança e medo. Por isso, é importante que 
os homens estejam ao lado das mulheres nessa 
luta”, afirmou ele.

Da esquerda para 
a direita: Anderson 
Lourenço (Viva a 
Diferença); Urubatan
Helou (Braspress);  
Marcelo Liotti (Viva a
Diferença) e Denise 
de Paiva (Braspress)

Tradicionalmente, a Braspress adota com 
fre   quên cia campanhas de responsabilidade 
social nos caminhões da frota.

 “Estamos conscientes dos problemas sociais 
do País. Por isso, fazemos questão de participar 
do engajamento masculino na luta contra o 
câncer de mama, já que nossos caminhões são 
verdadeiros outdoors ambulantes para levar 
mensagens de conscientização social”, afirmou 
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress.

Dados do Instituto Nacional de Câncer mos-
tram que, somente para este ano, são esperados 
57.120 novos casos da doença no Brasil – daí a 
importância de buscarmos a conscientização da 
sociedade para a prevenção e a detecção precoce 
do câncer de mama. Para colaborar, facebook.
https://www.facebook.com/vivaadiferenca.org
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Casa André Luiz recebe
doação da Braspress

No dia 9 de dezembro passado, o Centro Espírita Nosso 
Lar Casas André Luiz recebeu uma doação da Braspress de 
21 fogões e três televisões, em São Paulo (SP). A instituição 
filantrópica sem fins lucrativos cuida de deficientes intelectuais, 
com ou sem deficiência física, há mais de meio século.

“É muito importante colaborar com a comunidade não só 
onde atuamos, mas em geral. Isso fortalece o relacionamento 
da Organização para buscar as soluções dos problemas 
sociais”, afirmou Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento 
e Novos Negócios da Braspress.

Transporte solidário para 
a Família Histiocitose

A Braspress, sempre colaborando e 
preocupada com causas sociais, realizou 
transporte solidário para o grupo Família 
Histiocitose, que tem como intuito divulgar e 
ajudar crianças com a doença, ainda pouco 
conhecida no dia 1º de dezembro passado.

Na ocasião, foram transportadas al-
gu mas camisetas perso nalizadas para 
auxiliar na divulgação do grupo e também da 
doença. O termo “histiocitose” engloba um 
grupo de doenças raras que se caracterizam 
pelo desenvolvimento no paciente de um 
número excessivo de histiocitos, que são 
células do sistema de imunidade. Outro 
volume de camisetas foi 
entregue para Ritiele S.O. 
Silva, uma das voluntárias 
do grupo, no dia  09 de fe-
vereiro passado.

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios da Braspress

O primeiro transporte solidário 
foi  realizado  no dia 1º. de 
dezembro passado e o segundo 
no dia 9 de fevereiro
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Responsabilidade social

Uma nova campanha de responsabilidade social foi 
adotada pela Braspress, no final do ano passado, ao 
divulgar em seus caminhões fotos de crianças e idosos 
desaparecidos, apoiando a ONG Mães da Sé. 

A ideia é defendida pela Associação Brasileira 
de Busca e Defesa à Criança Desaparecida (ABCD), 
presidida por Ivanise Esperidião da Silva Santos. 

O objetivo da Associação é pesquisar e buscar 
pessoas desaparecidas, com ênfase em crianças e 
adolescentes. A entidade oferece também aten di-
mento diferenciado aos familiares, dando orientações 
quanto aos procedimentos legais e encaminhando 
aos órgãos competentes. Além disso, acompanha 
todos os casos registrados.

“A dor integra a natureza de nosso trabalho. É 
em meio à nossa dor e sofrimento que buscamos 
e recolhemos a solidariedade. O alento de nossos 
parceiros em nosso trabalho, como a Braspress, 
não somente alivia nossa caminhada, como amplia 
nossas vitórias.

Impõe-nos o compromisso de congratularmo-nos, 
ainda perguntando: para onde estão indo nossas crianças?

Braspress está divulgando fotos de 
crianças e adultos desaparecidos

Da esquerda para a 
direita: Zeni Souza do 
Carmo, mãe de uma 
criança desaparecida;
Urubatan Helou, Diretor
Presidente da Braspress 
e Ivanice Esperdião da 
Silva Santos, Presidente
da Associação Brasileira 
de Busca e Defesa à
Criança Desaparecida
(ABCD)

Mas mantemos acesa a chama da espera de um 
reencontro único, mesmo sem saber o dia e a hora em 
que isso possa acontecer”, afirmou Ivanise.

A Braspress começou a colaborar com essa causa em 
1996, quando divulgou fotos de crianças em cartazes 
afixados nos caminhões em apoio ao Centro Brasileiro 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Em 2003 e 2004, a Organização colaborou com as 
Mães da Sé, ao divulgar fotos de crianças desaparecidas 
em caminhões de todo o Brasil.

Há quase 20 anos a Braspress defende campanhas 
de responsabilidade social por meio da afixação de 
adesivos nos caminhões da frota.

“Estamos conscientes dos problemas sociais do País. 
Por isso, fazemos questão de participar com esse tipo 
de divulgação, já que nossos caminhões são verdadeiros 
outdoors ambulantes pa ra levar mensagens de 
conscientização social”, re la tou Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Organização.

Agora, mais uma vez, a Braspress se solidariza com 
essas famílias, divulgando as fotos de desaparecidos em 
seus caminhões.
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Hospital do Fogo Selvagem 
recebe transporte solidário

Mais uma vez, a Braspress realizou transporte 
solidário para o Hospital do Fogo Selvagem, em 
Uberaba (MG). Entre setembro e janeiro passado, 
Luiz Alberto Abreu, Gerente da Filial de Uberaba, 
entregou para Ivone Aparecida Vieira da Silva, 
Presidente do Hospital, aproximadamente 6 
toneladas de doações.

Cerca de 1.510 quilos foram entregues no dia 
5 de setembro passado, entre roupas, remédios, 
sabonetes e lixeiras. Já no dia 3 de dezembro 
passado foram entregues 500 volumes de rou-
pas, remédios e calçados, somando 700 quilos, 
referentes ao mês de novembro.

No dia 5 de dezembro passado, as doações foram 
reforçadas com a proximidade do Natal, e mais 50 
cestas básicas e 114 sacolinhas com brinquedos e 
enxovais  para bebês que totalizaram 2,5 toneladas. 
Para completar a ação, no dia 12 de janeiro passado 
foram entregues 460 volumes com 1.300 quilos, 
sendo remédios, calçados e roupas.

O Hospital Fogo Selvagem é uma entidade de 
assistência social sem fins lucrativos fundada 
com o objetivo de atender pessoas com o Pênfigo 
Foliáceo, doença cujos sintomas se assemelham a 
labaredas que percorrem o corpo e deixam na pele 
marcas de queimadura. 

Luiz Abreu, Gerente da filial de Uberaba (à direita) e Ivone 
Ap. Vieira da Silva, Presidente do Hospital (à esquerda)

José dos 
Reis Sobrinho, 
voluntário; 
Ivone A. V. 
Silva, Presidente 
do Hospital e 
Luiz Abreu, 
Gerente da filial

Ivone A. V. da Silva, Presidente do Hospital e Luiz Abreu, Gerente de Uberaba
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Responsabilidade social

Braspress colabora com 
a Semana Hípica em Santa Maria

A Braspress marcou no va -
mente presença na Semana 
Hípica realizada em Santa 
Maria (RS). 

O objetivo do evento é 
promover a cidade e a região 
como cenário do esporte hí-
pico em nível estadual e na-
cional, além de estimular to da 
a comunidade a par ti cipar do 
voluntariado para a prática do 
esporte. 

Com o apoio da Prefeitura 
de Santa Maria, as empresas 

participantes do evento vão 
ter o valor investido revertido 
em desconto no Imposto 
Predial Territorial Urbano 
(IPTU). 

“Em nome do Comando 
Regional da Brigada Militar 
– RS, agradecemos, mais 
uma vez, a participação da 
Braspress pelo segundo ano 
consecutivo”, agradeceu o 
Coronel Cardoso, Comandante 
da Brigada Militar – 1.ª 
RPMON.

A Semana Hípica em Santa Maria (RS) foi realizada 
nos dias 29 e 30 de novembro passado

Transporte solidário para comunidade carente
A Braspress transportou 

cerca de 30 volumes com 
brinquedos, roupas e material 
escolar para Boquira (BA), a 
pedido da Irmã de Caridade 
Aurora Valadares, da Ordem 

Católica Santíssimo Sacramento, 
no mês de dezembro passado. 

As doações, arrecadadas em 
São Paulo, chegaram ao sertão 
baiano no dia 23 de dezembro 
passado.  

Braspress solidariza-se 
com as crianças da Vila Juriti 

A Associação da Vila Juriti foi contem-
plada com uma doação da Braspress de 
brinquedos para as crianças carentes da co-
mu nidade vizinha da Fi lial do Rio de Janeiro da 
Organização. 

A doação foi entregue por Tania Regina Mou -
ra, Su pervisora Administrativo-Fi  nan  cei  ra, no dia 
20 de dezembro passado.

As crianças ficaram muito felizes com a iniciativa

GRAACC recebe 
doação da Braspress

Em dezembro passado, 
a Braspress se solidarizou 
ao Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança 
com Câncer (GRAACC) e fez 
uma doação especial de Natal à entidade.

Todos os anos o GRAACC realiza mais 
de 30 transplantes de medula óssea, 1.600 
cirurgias, 26 mil consultas, 11 mil sessões 
de quimioterapia e mais de 2.300 sessões 
de radioterapia, entre outros procedimentos 
que permitem o acesso de mais de 3 mil 
crianças a um tratamento de qualidade, com 
índice médio de cura de 70%.

Mensalmente a Braspress realiza doa-
ções para o GRAAC, instituição sem fins 
lucrativos criada para garantir a crianças 
e adolescentes com câncer o direito de 
alcançar todas as chances de cura com 
qualidade de vida. 
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surgiu mais uma oportunidade de apoiarmos 
esse lindo trabalho social realizado para a 
comunidade da região”, afirmou Urubatan 
Helou. 

Segundo o pre sidente da agremiação, 
mais de 10.500 pessoas por ano são atendidas 
nos projetos sociais, em uma iniciativa bati-
zada de “Vi la Maria, um Caso de Amor”, que 
tem como principal mis são proporcionar 
atividades no espaço cultural a fim de 
atender crianças, adolescentes, adultos e 
idosos em situação de vulnerabilidade social 
e portadores de deficiência ou necessidades 
especiais, promovendo inclu são cultural 
e auxiliando o desenvolvimento social, 
profissional e emocional, ampliando, assim, 
sua qualidade de vida.

Hoje, além da Escolinha de Futebol, 
há cursos de caratê, voleibol, capoeira e 
ballet, além de aulas de informática, violão, 
percussão, cavaquinho, teatro, música, 
fotografia e photoshop.

Além disso, o Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo (FUSSESP) escolheu a 
Unidos de Vila Maria para ser um polo regional 
da Escola da Construção Civil, passando a 
oferecer cursos de as-
sentador de piso, pe-
dreiro e encanador. 
Outros cursos profis-
sionalizantes também 
são oferecidos, co mo de 
cabeleireiro, deco rador, 
cos tureiro e con  feccionador 
de instrumentos.

Na área de saú-
de também são ofe-
recidos aten dimentos 
em psicologia, tera pia, 
fisioterapia, o don  to-
pediatria e equoterapia. 

Os primeiros destaques 
já estão a caminho de 
carreiras profissionais

no esporte

Mais de 10.500 pessoas por ano são atendidas nos projetos sociais

As atividades esportivas atingem crianças e adolescentes 
de 6 a 17 anos de idade
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Nem só o Carnaval motiva a Unidos de Vila 
Maria, tradicional escola de samba deste bairro 
da Zona Norte de São Paulo que a Braspress 
apoiou com a doação de um refrigerador de 
800 litros, troca de piso, pintura do restaurante 
e colaboração nas refeições de 500 crianças 
e adolescentes da região que participam da 
Escolinha de Futebol da agremiação.

Um dos compromissos assegurados em ata 
e no Estatuto do Grêmio Recreativo Cultural 
Social da Escola de Samba Unidos de Vila 
Maria é a promoção de ações sociais em prol 
da comunidade dos bairros de Vila Maria, Vila 
Medeiros, Vila Sabrina e Parque Novo Mundo. 

Por isso, na tarde do dia 5 de março 
passado, Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, esteve no local, prestigiando a escola, 
ocasião em que foi recebido por Adilson José de
Souza, presidente da Unidos de Vila Maria, que
agradeceu a colaboração da Organização.

Urubatan Helou disse que a proximidade 
com a Escola de Samba da Vila Maria promoveu
“um caso de amor antigo”. Na verdade, a sede 
anterior da Matriz da Braspress está localizada a 
uma quadra da agremiação, mas não é somente 
por isso, não...

“Quando fui presidente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga do Estado de 
São Paulo e Região (SETCESP), de 2004 a 2006, 
o Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) foi 
tema do enredo no Carnaval paulistano, e aí nos 
apaixonamos pelo samba e pela escola. Agora, 

Braspress colabora com
a Unidos de Vila Maria

Da esquerda para a direita: Adilson José de Sousa, 
Presidente da Escola de Samba Vila Maria; Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress, José 
Rodrigues da Silva, Tesoureiro da Escola e Rosely 
Lopes, Diretora Social da Escola
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Responsabilidade social

A Braspress passa a apoiar a construção do Museu 
Brasileiro do Transporte, cuja criação e implantação está 
a cargo da FuMTran (Fundação Memória do Transporte), 
entidade configurada como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) e ligada do sistema da 
Confederação Nacional do Transporte (CNT). 

 O setor de transportes desempenha um papel 
fundamental na economia e na história do Brasil. 
Por isso, tem como objetivo resgatar e preservar 
a história do transporte no Brasil, por meio da 
construção do local.

“Estamos muito honrados e felizes por participar 
de mais esse passo importante para o Brasil. A 
proposta do Museu é contar a história, a essência e a 
singularidade dos transportes, e nós fazemos parte 
disso; não podíamos ficar de fora”, afirmou Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress, que aderiu ao 
projeto com recursos da Lei Rouanet. 

 “O Museu será um espaço capaz de traduzir 

a complexidade e a riqueza de um setor visceral à 
economia nacional”, comentou Elza Lúcia Vannucci 
Panzan, Presidente da FuMTran e gestora do projeto.

O Museu, que será construído às margens da 
Rodovia Dom Pedro I, em Campinas (SP), leva em 
seu conteúdo o nome do renomado professor Fábio 
Magalhães, museólogo e ex-curador do Museu de Arte 
de São Paulo – o famoso MASP. 

Animada com o andamento do Museu, ao ver que a 
cada dia as ideias tomam corpo e saem do papel, Elza 
Lúcia agradeceu o apoio da Organização.

 “A Braspress vem somar para a realização de 
um grandioso projeto como o Museu Brasileiro do 
Transporte. Será um lugar dedicado ao conhecimento 
e à interatividade, que contará uma história, em 
sua essência e singularidade, emocionando e con-
quistando cada visitante, despertando a curio-
sidade, semeando o conhecimento, inspirando a 
transformação”, destacou ela. 

Braspress apoia a construção
do Museu Brasileiro do Transporte

Perspectiva do futuro Museu do Transporte Brasileiro

Memória
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800 m² de escritório, 400 m² de área de armazém 
segregado, 29 docas e 185 m² disponíveis para clien-
tes, tem espaço de sobra para continuar crescendo 
e expandindo seus horizontes. 

O Departamento de Projetos, aliado ao bom desen-
volvimento de processos de Tecnologia de Informação 
(WMS), tem permitido à Braspress Logística partici-
par de vários novos projetos de forma extremamente 
profissional, com foco na qualidade de atendimento e 
produtividade, com a melhor relação custo X benefício 
para os clientes.

Serviços disponíveis

A Braspress Logística tem os seguintes serviços 
disponíveis: recebimento; adequação com etiqueta-
gem, controle de qualidade e re-embalagem; arma-
zenagem em áreas dedicadas, como caixas encabi-
dadas e áreas restritas; armazenagem e controle de 
insumos, inclusive operacionais; adequação de pro-
dutos nacionais e importados com a re-embalagem 
e etiquetagem; picking & packing, com seleção de 
produtos para abastecimento em lojas e comér-

cio eletrônico; expedição com controle e gestão da 
distribuição; inventários rotativos mensais e inven-
tários para clientes, bem como projetos exclusivos 
desenvolvidos de forma a melhor atender às neces-
sidades e às expectativas dos clientes. 

Também neste ano um novo Departamento Co-
mercial dedicado à Divisão foi implantado, com o 
objetivo de trazer resultados palpáveis em médio 
prazo. “Com um foco no comercial de logística, po-
demos buscar excelentes oportunidades presentes 
no mercado nacional”, acrescentou Marcelo. 

A prova de toda a conquista da Braspress Logís-
tica nesse pouco tempo de mercado é a aquisição 
de mais um cliente, uma grife da alta moda de Nova 
York (Estados Unidos) que está presente no Brasil 
com nove lojas, mais o comércio eletrônico.

“A Organização, após um longo processo licitató-
rio, foi a vencedora em função da qualidade de suas 
instalações, da flexibilidade no atendimento das ne-
cessidades do cliente e, principalmente, do compro-
metimento operacional que foi comprovado com os 
outros clientes atuais.

Sendo assim, 2015, será um ótimo ano para a 
Braspress Logística focar em um crescimento sólido 
e principalmente rentável para os acionistas”, con-
cluiu o Superintendente.

O braço logístico da Braspress  atua com WMS

Perspectivas
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A Braspress Logística 
não para de crescer
Braspress Logística, braço logístico do Grupo H&P 

– Empreendimentos e Participações, completou 
dois anos de atividades, caminhando para a conso-
lidação das atividades. A Divisão atende aos seg-
mentos têxtil, de calçados, acessórios e informática, 
executando operações de armazenagem, picking & 
packing, expedição, adequações (re-embalagem, eti-
quetagem, preparação de kits, etc).

Instalada em Barueri, no condomínio Alphaville 
Industrial, na região metropolitana de São Paulo, a 
Divisão Logística realizou no ano passado a reestru-
turação da equipe, reorganização dos sistemas de 
gestão e, principalmente, a incorporação da cultura 
Braspress de qualidade, produtividade e excelência 
no atendimento do cliente final. 

“Atingimos o nível de excelência que o mercado 
solicita, e estamos aptos para incrementar nossas 

operações e acelerar nosso crescimento nos próxi-
mos anos”, afirmou Marcelo Souza, Superintendente 
da Braspress Logística. 

 O executivo acredita ainda que 2015 será de 
ótimas realizações. “Tenho ótimas perspectivas 
para este ano. Espero a consolidação de nossas 
ações, pois a Braspress Logística é a melhor opção 
de logística para os mercados ‘fashion’ de alto va-
lor agregado, vestuário, bolsas e acessórios, assim 
como para o mercado de informática e acessórios”, 
estimou Marcelo. 

Contando com 54 colaboradores de alta qualidade, o 
nível de assertividade nos processos logísticos superou 
o percentual de 99%, o que atende às expectativas do 
mercado.

Com 16.300 m² de área total, 14 mil m² de área de 
estocagem, 7 mil posições de paletes, mil estantes, 

A operadora logística tem sede em Barueri
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SOROCABA (SP)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 22.000 m²
b) Área construída: 4.200 m²
c) Área do terminal: 3.500 m²
d) Número de docas: 43 
2) Abrangência da filial: 140 km²
a) Número de cidades atendidas: 96
3) Número de colaboradores: 80
4) Quantidade de frota: 20 veículos
5) Início das atividades: 17/05/2006
6) Ranking de faturamento: 11° lugar
7) População da cidade: 637.187 habitantes
8) Clientes atendidos: 1.765

VITÓRIA (ES)
1) Dimensões da filial:
 a) Área total: 41.900 m²
b) Área construída: 9.921,95 m²
c) Área do terminal: 7.293,52 m²
d) Número de docas: 78 docas
2) Abrangência da filial: 120 km²
a) Número de cidades atendidas:10 cidades.
3) Número de colaboradores:159 colaboradores
4) Quantidade de frota: 38 veículos
5) Início das atividades: 04/02/2004
6) Ranking de faturamento: 4º. lugar 
7) População da cidade:1.765.148 habitantes
8) Clientes atendidos: 3.779 
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Perfil

SALVADOR (BA)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 15.300 m²
b) Área construída: 8.000 m²
c) Área do terminal: 6.361 m²
d) Número de docas: 24 docas
2) Abrangência da filial: 80 km²
a) Número de cidades atendidas: 8 cidades
3) Número de colaboradores: 93 colaboradores
4) Quantidade de frota: 15 veículos
5) Início das atividades: 09/2002
6) Ranking de faturamento: 17º lugar
7) População da cidade: 3.919.864 habitantes
8) Clientes atendidos: 4.437 clientes

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 11.000 m²
b) Área construída: 3.328,99 m²
c) Área do terminal: 2.036,16 m²
d) Número de docas: 12
2) Abrangência da filial: 140 km²
a) Número de cidades atendidas: 38 
3) Número de colaboradores: 41
4) Quantidade de frota:18º lugar
5) Início das atividades: 1997
6) Ranking de faturamento: 36º lugar
7) População da cidade: 700.000 habitantes
8) Clientes atendidos: 1.808



55Braspress News

Messe é a principal feira do mun-
do para a tecnologia industrial. 

“Essa feira é o lugar ideal para 
se obterem os últimos conhe-
cimentos técnicos industriais. A 
inovação técnica, elemento pre-
dominante no âmbito desse even-
to, inclui automatização de pro-
cessos industriais, produção e 
automatização de edifícios, ampla 
gama de tecnologias energéticas, 
software industrial e de serviços”, 
explicou ela.

Os executivos também conhe-
ceram a Hermes Fulfilment Haldens-
leben, operador logístico que oferece 
serviços personalizados ao longo de 
toda a cadeia de abastecimento.

“A unidade que visitamos, em 
Haldensleben, na Alemanha, mo-
vimenta cerca de 260 milhões de 
itens por ano. O centro logístico é 
um dos mais modernos pontos de 
expedição da Europa, com 15 mil 
m² de área total e 250 mil despa-
chos por dia.

Já a unidade da Hermes, em 
Langenhagen, também na Ale-
manha, é o principal ponto de 
transbordo (hub) da empresa. O 
armazém, de 230 metros de com-
primento e 60 de largura, tem 110 
portas de carga/descarga de ca-
minhões e veículos de entrega. 

Cerca de 200 funcionários tra-
balham nessa operação. No local 
podem ser processados até 60 
milhões de encomendas por ano. 
Dois Tilt Tray Sorters sobrepostos 

Visita ao Centro de Pesquisa de Produtos da Vanderlande

Viagens técnicas
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Braspress busca 
tecnologia no exterior
Em busca de novas tecnologias para serem im-

plantadas na Braspress, o ano de 2014 foi mar-
cado pela realização de várias viagens técnicas ao 
exterior por parte dos executivos da Organização.

Uma dessas viagens ocorreu entre os dias 7 e 11 
de abril passado, quando Luiz Carlos Lopes, Diretor 
de Operações, e Juliana Petri, Gerente de Automa-

ção, visitaram a Hannover Messe, feira na Alema-
nha, onde conheceram também duas unidades da 
empresa Hermes.

Depois estiveram na Feira CeMAT Hannover, vi-
sitando potenciais fornecedores e realizando reu-
niões técnicas.

Segundo a Engenheira Juliana Petri, a Hannover 

Visita a matriz e fábrica da Vanderlande na Holanda
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trabalham a uma velocidade de 2,5 m/s e têm capa-
cidade de movimentar/distribuir 25 mil embalagens 
por hora”, acrescentou Juliana, que também visitou a 
empresa Beumer.

A CeMAT Hannover é a principal feira do mundo 
especializada em movimentação de materiais e lo-
gística. No local, também foram mantidos contatos 
com representantes da Dematic, Beumer, Van Riet e 
Intelligrated, entre os dias 19 e 23 de maio passado. 

Viagens à Alemanha, Holanda e à Espanha

Outras viagens técnicas foram realizadas à Ale-
manha, Holanda e à Espanha, entre os dias 27 e 31 
de outubro passado, quando Tayguara Helou, Diretor 
de Desenvolvimento e Novos Negócios; Luiz Carlos 
Lopes, Diretor de Operações; Juliana Petri, Gerente 
de Automação, e Urubatan Helou Junior, Controller 
de Frota, mantiveram contatos com representantes 
da Vanderlande Industries Holding B.V. para o proje-
to de automação do novo terminal consolidador da 
Braspress na cidade de Guarulhos (SP), denominado 
de “Planeta Azul’, conforme outra reportagem inse-
rida nesta edição.

A Vanderlande, sediada na cidade de Veghel, na 
Holanda, se denomina líder de mercado, estabele-
cida em 1949, com 65 anos de atividades no ramo 
de sistemas de manuseio automático de materiais, 
atuando em sistemas de aeroportos, armazéns de 
logística e sorteamento automático de encomendas 
(Parcel) e envelopes para serviços postais.

Atualmente a organização é composta por 24 
subsidiárias independentes em todo o mundo, liga-
da à holding na Holanda e ao seu principal acionista, 
o grupo industrial alemão VIVE B.V. 

Segundo Tayguara Helou, a comitiva da Bras-
press também foi recebida no dia 27 de outubro 
passado em Duisdorf e Colônia, na Alemanha por 
Daniel Vallès, Diretor Comercial, e Borja Eliés, Enge-
nheiro do Brasil.

“No Brasil, a empresa está estabelecida em Bra-
sília (escritório principal), São Paulo e Rio de Janeiro, 
cujo principal foco de projetos são os aeroportos de 
Brasília (100%), Guarulhos (área nova) e Rio de Janei-
ro (expansão)”, explicou ele. 

No dia 28 de outubro passado, a comitiva visitou 
a matriz e a fábrica da Vanderlande em Veghel, na 
Holanda, onde foi recebida por Willem Thielsch, Dire-
tor de Sistemas para Encomendas e Postal, que fez 
uma apresentação institucional da empresa. 

Depois, os executivos da Braspress conheceram 
o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Produ-
tos e, em seguida, a DPD de Veenendaal, onde foram 
recebidos por Toon Schrauwen, gerente de Opera-
ções dessa planta.

Depois, a viagem prosseguiu para a Vanderlande de 
Barcelona, na Espanha, no dia 29 de outubro passado, 
e no dia seguinte a comitiva teve a oportunidade de co-
nhecer a unidade dos Correios da Espanha, instalada 
no Parque Logístico da Zona Franca de Barcelona.

Visita a DPD em Cologne
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A afirmação é de Edile-
ne Freire, Gerente Regio-
nal que procura transmitir 
a todos os colaboradores 
dos Estados da Bahia e de 
Sergipe os valores da Bras-
press, sempre com o obje-
tivo de trabalhar igualmen-
te em todas as cinco filiais 
subordinadas à Regional.

 Segundo avaliação da 
Executiva, a Regional fe-
chou o ano de 2014 com 

crescimento de 9% em relação a 
2013, com destaque para a Fi-
lial de Aracaju, que registrou um 
crescimento de 27% sobre o ano 
anterior.

“Enfrentamos alguns desa-
fios durante o ano de 2014, pois a 
economia brasileira registrou re-
tração e o Produto Interno Bruto 
(PIB) cresceu de forma ínfima – 
mas é nas dificuldades que mos-
tramos a que viemos.

 Em termos de economia, para 
2015 vários prognósticos são ne-
gativos, ou se ja, poderemos ter um Carlos R. Pereira, Gerente 

da filial de Feira de Santana

Feira de Santana atua com a colaboração de 34 funcionários

Regional
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Regional Bahia encara
2015 com otimismo

“Assumi a Regional Bahia em se-
tembro de 2013. Após a minha 

chegada criei em Salvador o turno 
intermediário, ou seja, o do período 
da noite, com serviços ininterruptos. 
Além disso, juntamente com toda a 
equipe de gestores, mudamos al-
guns procedimentos, e hoje temos 
uma operação que funciona perfei-
tamente 24 horas por dia de carre-
gamento e descarregamento”.

Terminal da filial de Salvador

Edilene Freire, Gerente 
Regional da Bahia
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Faremos muitos investimentos 
para o Nordeste neste

ano que certamente irão 
melhorar o prazo de entregas 

da Braspress.

Prédio da filial de Barreiras

Brasília (DF). Depois, foi promovi-
da a Supervisora Comercial, exer-
cendo a função por dois anos e 
meio. Em seguida, assumiu a Ge-
rência da Filial de Maceió (AL).

“Em Maceió, minhas habili-
dades como gestora foram afir-
madas, e tive a oportunidade de 
retornar para o Distrito Federal 

Regional
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cenário empresarial complicado, mas nesse cenário 
me lembro de duas situações:

DE OLHO NO SUCESSO
 
1) Quando, em uma situação, perguntaram a 

Ayrton Senna se ele achava que ia chover, ele res-
pondeu, com muita convição: “Tomara que chova”! 
Ele sabia que, tecnicamente, era o melhor piloto, e a 
chuva aumentava suas probabilidades de ganhar.

 
2) Jim Collins, autor de Empresas Feitas para 

Vencer, demonstrou, em seus estudos, que empre-
sas realmente boas continuam crescendo acima 
da média do mercado mesmo quando a economia 
está em recessão. Podem até crescer menos, mas 
continuam marchando firmes, investindo de olho 
no futuro e colhendo resultados.

 Por isso, mesmo que chova, a vida continua e 
quem é bom aparece. É nessas horas que os fortes 
se separam dos fracos, os competentes deixam os 
amadores para trás, os profissionais se sobressa-
em e brilham – e a Braspress não para nem mesmo 
diante de dificuldades”, destacou ela

Para 2015, Edilene contou que a Organização 
fará muitos investimentos para o Nordeste, o 
que com certeza irá melhorar o prazo de entre-

gas da Braspress. Com 
essas melhorias, ela es-
timou boas perspecti-
vas para 2015: cerca de 
12% de crescimento em 
relação a 2014.

 “No momento, não 
temos projeto para abrir 
novos terminais; as ci-
dades estão sendo bem 
atendidas com as exis-
tentes. Sob a minha co-
ordenação, toda a equipe 
se comprometeu a dire-
cionar esforços focando 
o crescimento da nossa 
Braspress neste ano”, 
acrescentou.

 As cinco filiais que compõem a Regional Bahia 
são: Salvador (com 92 colaboradores), Feira de San-
tana (34), Aracaju (26), Vitória da Conquista (16) e 
Barreiras (13).

Carreira na Organização

Edilene iniciou a carreira na Braspress em 2006, 
exercendo a função de Vendedora na cidade de 

Em termos de economia, para 
2015 vários prognósticos são 

negativos, ou seja, 
poderemos ter um cenário 

empresarial complicado, mas 
nesse cenário me lembro de duas 
situações. Uma de Ayrton Senna e 

outra de Jim Collins, autor de 
Empresas Feitas para Vencer.

Crislaine Dua Stos, Gerente da 
filial de Barreiras
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também como Gerente. Em 2013, fui novamente 
agraciada com uma nova promoção, passando a 
exercer a função de Gerente Regional, responsável 
por duas filiais.

Em setembro de 2013 assumi a Regional Bahia. 
Estou muito feliz aqui, com os resultados e com 
minha vida 
em geral. O 
meu hobby 
preferido é 
ir à praia aos 
domingos – 

“Enfrentamos alguns desafios 
durante o ano de 2014, pois 

a economia brasileira registrou 
retração e o Produto Interno 

Bruto (PIB) cresceu de 
forma ínfima – mas é 
nas dificuldades que 

mostramos a que viemos.

Prédio da fililal de Aracajú

Plinio Celso
Alves, Gerente 

da filial de 
Aracajú)
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Vitória da Conquista tem 16 
colaboradores

As cinco filiais que 
compõem a Regional 
Bahia são: Salvador 

(com 92 colaboradores), 
Feira de Santana (34), 
Aracaju (26), Vitória 
da Conquista (16) e

Barreiras (13).

Jarbas Mota, 
Gerente da 
filial de Vitória 
da Conquista
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Vitória da
Conquista

Barreiras

Feira de
Santana

Aracaju

Salvador
Filial Salvador

Filial Vitória da Conquista

Filial Aracaju

Filial Feira de Santana

Filial Barreiras

92 Colaboradores

16 Colaboradores

 26 Colaboradores

34 Colaboradores

13 Colaboradores

isso quando não estou acompanhando meus co-
laboradores nos torneios de futebol. A equipe de 
Feira de Santana foi campeã invicta em 2014, e 
Salvador também participou, chegando até as fa-
ses finais. Neste ano, iremos participar novamen-
te”, contou.

“Sou divorciada; minha pequena família, que amo 
muito, é a minha base. Tenho mãe, um irmão que 
considero filho e um filho com 18 anos que estuda 
na Universidade de Brasília – é um rapaz que me en-

che de orgulho. Sinto falta deles estando distante, 
mas, sempre que posso, procuro estar em casa.

 Quero agradecer a minha Diretoria pela con-
fiança e pelas oportunidades recebidas, sempre 
oferecendo o meu melhor. Agradeço também a 
todos os colaboradores da minha regional que me 
apoiam e me receberam de braços abertos, princi-
palmente os gerentes das filiais, os quais considero 
verdadeiros heróis. Me sinto privilegiada por fazer 
parte desta equipe”, encerrou ela.
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Cidade das 
múltiplas faces

um terminal intermodal de cargas, o Terminal 
Intermodal de Cargas (TIC) Campinas, que, às margens 
da Anhanguera, reúne operadoras locais e filiais de 
empresas nacionais; e ainda dotada de centros de 
distribuição que facilitam o suprimento do diversificado 
comércio e empresas de serviços, Campinas se 
constitui em um complexo logístico completo, 
profissional e pouco comum no Brasil.

Além de ser a capital da segunda região metro-
politana do Estado de São Paulo em população (1,1 
milhão) e PIB (R$ 18,8 bilhões), perdendo apenas para 
a capital, Campinas tem muito espaço para se 

Ela já foi Princesa do Oeste, Potência Agrária, Capital 
do Interior, Cidade das Andorinhas (por Rui Bar-

bosa), Cidade Motor pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), Modelo em Resiliência, também pela 
ONU, e hoje é a Capital da Inovação.

Localizada no entroncamento de cinco rodovias 
que a ligam a todas as regiões do País (Anhanguera, 
Bandeirantes, Dom Pedro I, Ademar de Barros e 
Santos Dumont); cortada pela ferrovia operada pela 
MRS Logística em linha direta com Santos, o maior 
porto nacional; detentora do mais movimentado 
aeroporto de cargas, Viracopos; pioneira na criação de 

Vista aérea de Campinas

Campinas
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Opinião

Ressaca eleitoral ou  
medidas necessárias

* Tayguara Helou é Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios

OBrasil passa por um momento socioeconômico 
complicado, mas necessário. Muitos arriscavam a 

dizer que se tratava apenas de uma ressaca pós-eleitoral; 
outros acusaram o atual governo de várias irregularidades. 
Na verdade, neste momento acontecem mudanças 
necessárias, e o Brasil vencerá essas dificuldades.

Sem preferência partidária nem por um ou outro 
governo, a economia brasileira é, de fato, uma das mais 
importantes do mundo. Somos a sétima maior economia 
mundial e, de longe, a maior da América do Sul (mais 
de três vezes do que nossos hermanos argentinos, que 
figuram em segundo lugar) – isso tudo construído a quatro 
mãos: governo, empresas, empresários e trabalhadores. 
A iniciativa pública tem, sim, fundamental papel para o 
desenvolvimento econômico. É preciso que tanto a iniciativa 
privada quanto a pública andem lado a lado, uma provendo 
condições e infraestrutura para que a outra desenvolva seu 
papel. O Brasil precisa, urgentemente, encontrar caminhos 
para a redução da burocracia tributária e para a reforma 
nas normas trabalhistas, respeitando a individualidade de 
cada setor e promovendo para o trabalhador seu próprio 
desenvolvimento profissional e cultural.

É fundamental que o atual ministro da Fazenda seja 
transparente em seus atos, incluindo a divulgação de 
medidas e dados. Diminuir as incertezas sobre os objetivos 
do setor público é um ingrediente muito importante para 

a tomada de decisão e risco por investidores, empresários, 
trabalhadores e suas famílias, trazendo e distribuindo 
riquezas por todo o Brasil, espalhando a atividade econômica 
e o crescimento como um todo.

Infeliz ou felizmente, em um país como o Brasil, não 
existem medidas ou pacotes econômicos relâmpagos; 
é preciso tomar iniciativas com efeitos de longo prazo. 
Precisamos, portanto, nos policiar para não tomarmos 
ações imediatistas que possam se transformar em 
problemas maiores.

Ao longo do tempo, aprendemos que o melhor é agir 
com racionalidade e calma, a partir de informações e dados 
precisos, sempre pensando em um crescimento sustentável, 
com bases sólidas, preservando a manutenção de empregos 
e a ampliação do número de novas vagas de trabalho.

Quem dita o caminhar da economia ou de uma 
empresa é o próprio mercado. Mesmo em um ambiente 
volátil ou imaturo, não adianta haver controles externos 
sobre atividades que precisam ser flexíveis, assim como 
não é eficaz deixar de controlar atividades que precisam 
ser reguladas. Parece estranho, mas muitos setores só 
funcionam com um sistema regulatório bem definido, a 
exemplo de todos os modais de transporte.

No negócio da Braspress não pode ser diferente, 
precisamos ser responsáveis e rápidos, pois ha cerca de 
20.000 pessoas que dependem deste negócio, sem dizer 
da importância da Organização para o desenvolvimento 
econômico e do comércio  em todas as regiões por este 
Brasil afora.

Trabalhamos com muita responsabilidade para manter 
a mais impecável infraestrutura, qualidade nos nossos 
serviços, mantemos pesados e cons tantes investimentos 
em tecnologia, bem com no rastreamento de cada pacote 
que transportamos e na qualidade das informações aos 
nossos clientes.

Portanto, vamos todos trabalhar com consciência por 
um Brasil melhor!
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*Tayguara Helou 

“Precisamos ser responsáveis e 

rápidos, pois ha cerca de 20.000 

pessoas que dependem deste 

negócio, sem dizer da importância 

da Organização.
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bilhão está pro gra mado para a 
construção de galpões para esse 
fim, segundo informou Panzan.

Foi com as ferrovias do século 
XIX que se iniciou a tradição da 
atividade de transporte em Cam-
pinas e região, atualmente dedi-
cada apenas a cargas. A exceção 
fica por conta da preservação de 
um pequeno trecho para viagens 
turísticas nos fins de semana, em 
um trem de madeira e locomotiva 
a lenha entre Campinas e Jagua-
riúna. A memória do sistema fer-
roviário deve se juntar à do 
rodoviário no Museu do Transporte, 
cujo projeto já foi aprovado pela 
Prefeitura de Campinas. Segundo 
o presidente do SINDICAMP, o local 
já foi definido em área próxima à 
Rodovia D. Pedro I, e o projeto con-
templa a multimodalidade e a 
interatividade com os visitantes. 
(Veja matéria nesta edição.)

A cidade que se renova

Chamada de Princesa do Oeste 
no século XIX e de Capital do 
Interior no XX, Campinas agora é a 
Capital da Inovação do Brasil, 

segundo a adminis tração muni ci-
pal. Es se slogan foi criado para 
atrair inves timentos depois de um 
período de turbu lência que com-
pro  meteu sua ima gem e trouxe 
re flexos nega tiv os à economia 
des de o assassinato do prefei to 
Antonio da Costa Santos, em 2001, 
até a cassação de Hélio Oliveira 
San tos, em 2011, por acusação de 
cor rupção.

A capacidade de renascer das 
cinzas é uma marca presente não 
só no brasão municipal, com a 
imagem da Fênix – ave mitológica 
que simboliza o renascimento, 
como acontece na superação de 
crises. No final do século XIX, uma 
série de epidemias de febre ama-
rela matou muitos habitantes, for-
çou a emigração e enfraqueceu a 
economia. 

Na década de 1930, a crise do 
café, então base da economia 
campineira, quase levou a cidade ao 
caos. Em ambas, houve superação 
e renovação da economia. 

A imagem completa da Cam-
pinas de hoje, em 360 graus, pode 
ser vista do alto da Torre do 
Castelo, onde está a primeira caixa 

d’água, construída em 1940, no 
bairro mais alto. As seis janelas 
dessa torre circular mostram toda 
a dimensão da cidade, classificada 
de sur pre endente por Samuel 
Ros silho, secretário de Desen vol-
vimento Eco nômico, Social e de 
Turismo da Prefeitura. No hori-
zonte dos pon tos cardeais, a ci-
dade exibe toda a sua grandeza e a 
expansão da área urbana, apro-
ximando-se dos 19 municípios viz-
inhos que compõem a região me-
tropolitana da qual é a capital. 

O surpreendente, segundo 
Ros  silho, está no fato de ainda 
haver muito espaço para a cidade 
crescer. A metade do território, de 
408 km², ainda é zona rural, a 
abrigar quase 2 mil produtores. 
“Campinas produz 21 mil tone-
ladas de frutas por ano, o que a 
torna a segunda maior do Estado”, 
exemplificou. 

Como no século XVIII, quando 
surgiu como abrigo para ban-
deirantes e tropeiros e iniciou na 
agricultura, Campinas ainda pro-
duz muito café, feijão, milho, soja, 
leite e carne suína e bovina, além 
de flores e hortaliças.

Mais conhecidos do que a 

Jonas Donizette, Prefeito da cidade

Campinas: a Capital da Inovação do Brasil

Campinas

68 Braspress News

expandir e oferecer a seus habitantes e forasteiros 
oportunidades de crescimento intelectual, profis-
sional, cultural e social, além de econômico, para quem 
quiser investir. 

É nesse cenário que se insere a filial da Braspress, 
inaugurada em 1980, primeiro em galpão alugado no 
Bairro Jardim do Trevo e, desde 1996, em sede própria 
no TIC Campinas. A expansão do mercado estimulou o 
Grupo H&P – Empreendimentos e Participações a 
adquirir há três anos e meio mais uma unidade no 
mesmo terminal.

Com as duas instalações, a filial passou a ocupar 
28 mil m² de área construída. Um dos terminais 
destina-se às cargas de “importação”, ficando o maior 
para as de “exportação”. Em ambos trabalham 170 
pessoas a operar 43 veículos, sendo 25 próprios e 18 
agregados. A frota coleta em 350 pontos fixos, fazendo 
uma distribuição que atende 2.500 clientes em 31 
rotas diárias, com 1.200 a 1.300 entregas por dia.

 “Somando-se às coletas, fazemos 2 mil despachos 
diários”, diz o Gerente Regional Henrique Coimbra. A 
filial atende a 52 municípios e 13 distritos em 
distâncias de até 150 km.

Coimbra, que está há 20 anos na empresa e há 
dois em Campinas, fez sua carreira atuando em 
filiais nos Estados de São Paulo (São José dos 

Campos), Espírito Santo (Vitória, Cachoeiro de 
Itapemirim e Colatina) e Minas Gerais (Poços de 
Caldas e Pouso Alegre).

Concentração de empresas

A infraestrutura logística oferecida por Campinas e 
sua região metro politana tem atraí do centenas de 
transportadoras que operam em nível nacional, além 
de milhares de pequenas e médias empresas locais. O 
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 
Campinas e Região (SINDICAMP) tem 11.500 
associados de 32 municípios do entorno da cidade. 

José Alberto Panzan, presidente da entidade, 
afirma que o mercado de cargas contempla esse 
grande número de operadoras porque a posição 
estratégica da cidade, servida por grandes rodovias, 
ferrovia e aeroporto especializado em cargas, atraiu 
investimentos das grandes indústrias e operadores 
logísticos na instalação de centros de distribuição 
para atender não só à região, como também ao 
mercado nacional. 

Ele citou as grandes montadoras que mantêm em 
Campinas suas centrais de distribuição de peças para 
atender às concessionárias e lojas de autopeças de 
todo o território nacional. “Afora as montadoras 
instaladas na cidade e as indústrias de autopeças, 
que demandam transporte também, a Prefeitura tem 
um histórico de incentivos à logística sustentados na 
infraestrutura que oferece.” 

O TIC Campinas, com 30 anos de atividades e 545 
mil m², abriga 90 empresas de transporte (na maioria, 
filiais das grandes operadoras nacionais), a sede da 
entidade e uma fábrica chinesa de ônibus elétricos 
que está iniciando a produção. O mercado de cargas 
vem crescendo na região também graças à con-
centração do polo tecnológico, que nos últimos anos 
atraiu à região inúmeras fábricas de produtos ele-
trônicos e componentes, empregando 30 mil pessoas. 

Com 1,1 milhão de habitantes, Campinas tem 
todas as características de uma metrópole, inclusive 
com algumas restrições ao transporte e à distribuição 
de mercadorias.

A cidade de Sumaré, vizinha ao TIC, também está 
incentivando a logística: um inves timento de R$ 1 

Henrique Coimbra, Gerente Regional de Campinas



Operação de securitização de recebíveis imobiliários, 
cri - certificado de recebíveis imobiliários, já ouviu falar?
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Samuel Rossilho, Secretário de Desenvolvimento
Econômico Social e Turismo de Campinas

produção agropecuária são os principais institutos de 
pesquisa voltados ao aperfeiçoamento dessas 
atividades do País, como o Instituto Agronômico da 
Campinas (IAC), fundado por D. Pedro II em 1887; a 
divisão de informática da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que desde 1985 
desenvolve soluções tecnológicas para o agronegócio, 
e o Centro de Monitoramento por Satélite, que produz 
inovações para a agricultura. 

A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI) contribui para que os agricultores aumentem a 
produtividade e a qualidade dos seus produtos. Já o 
Instituto Biológico (IB) faz pesquisas de saúde animal 
e vegetal visando facilitar diagnósticos e tratamentos, 
melhorando a qualidade dos produtos em favor da 
saúde humana. Esses institutos assessoram as 
atividades rurais no País inteiro.

Atividade industrial

Com população de 1.154.617 habitantes em 2014, 
segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas (IBGE) e território de 794.571 km², 
a segunda maior cidade do Estado tem PIB - Produto 
Interno Bruto de R$ 18,8 bilhões e renda per capita de 
US$ 17.100 anuais, atrás apenas de São Paulo e Rio 
de Janeiro. 

Junto com a região metropolitana, a população 
chega a 2,8 milhões, equivalendo a 1,5% do País e 6,8% 
do Estado de São Paulo, e PIB estimado em R$ 50 
bilhões, correspondendo a 7,9% do estadual e 2,3% do 
nacional, segundo o IBGE.

Para chegar a esse porte e relevância, muito 
colaborou a atividade industrial, vocação descoberta 
depois da crise da cultura cafeeira dos anos 1930, que 
trouxe imigrantes da Europa e mão de obra de diversos 
Estados para a região. Em 1938, a cidade recebeu o 
Plano Urbanístico de Prestes Maia para ordenar o 
crescimento urbano, passando a figurar como o principal 
polo tecnológico do interior paulista, constituído de 
indústrias e agro in dústrias. Consequência disso foi a 
necessidade de uma ligação mais rápida com a capital 
do Estado, o que ocorreu em 1948, com a inau guração 
da Rodovia Anhan guera.

A atividade industrial de Cam pinas é representada 
atualmente por 3.944 unidades fabris, 27,3% do total 
de 14.459 da região metropolitana. Além de monta-
doras de veículos, produtoras de autopeças, 
agroindústrias e laboratórios farmacêuticos, entre 
outras atividades, o parque industrial campineiro 
ganhou maior destaque neste século, com a chegada 
das empresas de alta tecnologia, voltadas a produtos 
eletrônicos, de telecomunicações e tecnologia da 
informação, apoiadas por institutos de pesquisa e 
laboratórios públicos e privados. 

A atividade industrial repre senta 6% do PIB 
municipal, e 50 das 500 maiores companhias do mun-
do têm filiais na Região Metro politana de Campinas, 
segundo a Prefeitura.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
abriga um grande parque científico e o Polo de 
Pesquisa e Inovação. O Centro Nacional de Pesquisas 
em Energia e Materiais, que abriga o Centro Brasil-
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um crescimento de cerca de 3,5%. 
Isso é um índice geral do setor, 
mas cada empreendedor pode 
fazer a diferença por meio de 
melhorias de processos, como 
nos de atendimento e inovação”,
afirmou Adriana. 

Segundo a ACIC, a atividade 
comercial contribui com 18% para o 
PIB da cidade. A atividade industrial 
local, a exemplo de demais regiões 
do Estado, tem reduzido a oferta 
de empregos. No ano passado, 
foram fechados 7.558 postos de 
trabalho na cidade.

A ACIC, que representa princi-
pal mente o segmento de micro e 
pequenas empresas, vê com 

otimismo o empenho da adminis-
tração municipal para a criação de 
um plano de desenvolvimento de 
longo prazo. 

“Todos os setores, paulatina-
mente, vão sentir a diferença na 
geração de negócios. A facilidade 
para escoar a produção ou receber 
insumos, aliada ao esforço para 
atração de start-up, está reno-
vando a vocação de Campinas de 
ser um dos principais polos de 
desenvolvimento do País. Temos a 
certeza de que toda a cadeia de 
produção e consumo será bene-
ficiada”, encerrou ela.

Pilares do crescimento

Aatual administração municipal 
acredita no crescimento da indús-
tria não só de transformação, mas 
também de turismo de negócios, 
logística e defesa. Baseada nesses 
quatro pilares, a atual adminis-
tração elaborou um plano estra-
tégico com a meta de crescer 10%, 
utilizando o suporte dos centros de 
pesquisa e desenvolvimento da 
ciência e dos institutos de tecnolo-
gia e inovação. 

De acordo com o prefeito Jonas 
Donizette, a cidade adota uma po-
lítica de captação de investimentos 
que conjuguem elevado conteúdo 
tecnológico e sustentabilidade am-
 biental, sendo os investimentos 
alinhados à política de desen vol-
vimento estratégico de médio e 
longo prazos.

O aeroporto de Viracopos, o 
maior em movimentação de cargas 
da América Latina, será também o 
maior de passageiros, assegurou o 
secretário Rossilho. Em 2014 pas-

saram pelo aeroporto 10 milhões 
de pessoas e 30% da carga aérea da 
América Latina. A meta ao final da 
concessão, em 2042, é entregar o 
aeroporto com quatro pistas e 
transporte anual de 80 milhões de 
passageiros. 

Campinas já é a nona cidade 
em eventos internacionais de 
negócios no Brasil. A construção 
de um centro de convenções e a 
ampliação da rede hoteleira vão 
contribuir para a cidade subir al-
guns degraus nesse ranking. A 
meta é chegar a 10 mil quartos de 
hotel em dez anos, ante os atuais 4 
mil. “Dois mil já estão em cons-
trução, assim como um novo cent-
ro de convenções”, assegurou 
Rossilho.

A indústria de defesa, terceiro 
pilar do programa, está re pre-
sentada pela nova divisão da 
Embraer, que já está produzindo 
o SisFron, sistema de monito ra-
mento terrestre para as fronteiras 
secas do País que vai custar R$ 
14 bilhões. A primeira fase será 
para monitorar os 600 km na 
fronteira do Mato Grosso do Sul 
com o Paraguai e a Bolívia. A 
empresa, que opera com 80 
engenheiros, deve chegar a 200, 
segundo o secretário. 

Uma indústria focada em 
inovação tecnológica e susten-
tabilidade já foi instalada na cidade, 
e em junho próximo deverá en-
tregar à Prefeitura os primeiros 
dez ônibus híbridos movidos a 
bateria de fosfato de ferro. A 
fábrica, instalada no TIC Campinas 
em área de 32 mil m², está 
investindo R$ 250 milhões e 
oferecerá 450 empregos para pro-
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China de Nanotecnologia, desenvolve projetos e 
compe tên cias nas áreas de Engenharia, Física, 
Biologia, Química e Meio Ambiente. 

O desenvolvimento de projetos de tecnologia da 
informação, mi cro eletrônica e componentes tanto 
para a indústria quanto para a medicina moderna é 
apoiado pelo Centro de Tecnologia da Informação (CTI) 
Renato Archer. Já na área de inovação em 
telecomunicações e tecnologia da informação 
concorre o Centro de Pesquisa e Desenvolvi mento 
em Telecomunicações (CPqD), que visa dar suporte 
à competitividade do País e à inclusão digital. 

O Instituto de Pesquisas Eldo rado, criado há 18 
anos, desenvolve pesquisas em tecnologia da 
informação e telecomunicações, pre parando 
profissionais para esse mercado. A Companhia de 
Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia (CIATEC), 
da Prefeitura de Campinas, atua no planejamento e 

execução da política de ciência e tecnologia da 
administração pú blica como incubadora de em presas 
com capacidade para 25 inte grantes. Há ainda o 
Technopark, da ini ciativa privada.

Campinas tem 27.254 estabele cimentos co-
merciais, incluindo 11 shopping centers, que repre-
sentam 42,2% do total de 64.502 da região me-
tropolitana. As empresas de serviços somam 36.990, 
corres pon dendo a 49,4% do total de 74. 817 da região, 
segundo o econo mista Laerte Martins, da Asso ciação 
Comercial e Industrial de Cam pinas (ACIC). 

Adriana Flosi, presidente da ACIC, informa que a 
atividade do comércio varejista apresentou cres-
cimento de 2,88% na movimen tação financeira em 
2014 em comparação com o ano anterior e gerou 
1.832 novos empregos. 

“Para 2015, a perspectiva é de um ano de 
desafios a serem superados. A expectativa inicial é

Fachada da UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
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duzir os ônibus e manter um Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) para painéis solares e rede 
inteligente de distribuição de energia (smart grid). 
“Esses dez primeiros ônibus híbridos inserem a cidade 
no mapa da inovação, do desenvolvimento que 
respeita a energia limpa e eficiente”, destacou o 
prefeito Donizette. 

Para estimular o surgimento de empresas nos 
quatro setores, a Prefeitura aderiu ao programa Via 
Rápida Empresa, do governo do Estado, que permite a 
abertura de empresas online, graças à participação da 
Junta Comercial, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância 
Sanitária e da Cetesb - Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo. Além disso, uma lei municipal foi 
aprovada para isentar em definitivo o IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano e reduzir de 5% para 2% o 
ISS – Imposto Sobre Serviços  para as empresas que 
se instalarem na cidade ou regularizarem a situação 
de informalidade, desde que se enquadrem nos 
propósitos da alta tecnologia e sustentabilidade.

Essa iniciativa atraiu em 2013, quando o programa 
foi iniciado, 26 empreendimentos, e em 2014 mais 41 
nas áreas imobiliária, industrial e hoteleira. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Social e de Turismo tem recebido de 
quatro a cinco empresas por semana interessadas 

nos benefícios fiscais, 
chegando a 250 por ano. 
Esse ambiente de faci-
litação, segundo Rossilho, 
tem permitido a regu la-
rização de inúmeras em-
presas que operavam na 
informalidade e foram
atraídas pelo incentivo
fiscal.

Turismo

Os visitantes e mo-
radores têm muitas opor-
tunidades de diversão e 
lazer na cidade. Além dos 
26 parques e bosques e 
das 1.800 praças que re-

cheiam de verde a pai sagem, a cidade oferece cinemas, 
teatros, museus e passeios para pessoas de todas as 
idades. 

As seis janelas no alto da torre redonda do bairro 
Castelo, um dos pontos mais altos da cidade, permitem 
ter a visão panorâmica da região. Com 27 m de altura 
alcançados por escadas, a torre da Sanasa, empresa 
de abastecimento de água do município, é um dos 
símbolos da cidade e, desde 2005, uma das principais 
atrações turísticas.

A janela Sudeste/Leste mostra os bairros Cambuí 
e Taquaral e, mais ao longe, os distritos de Sousas e 
Joaquim Egídio, onde há uma área de preservação da 
Mata Atlântica. Na janela Norte/Nordeste, uma 
grande massa de prédios impede a visão da malha 
urbana e das vias férreas e dos bairros Guanabara, 
Bonfim e Botafogo. Ao longe, o distrito de Barão 
Geraldo abriga a PUC – Pontifícia Universidade Católica   
e a Unicamp – Universidade Estadual de Campinas. A 
porção Sul/Sudeste mostra o complexo ferroviário 
das antigas companhias Paulista e Mogiana, 
construído entre 1872 e 1875, a Vila Industrial e o 
Cemitério da Saudade; mais ao fundo, veem-se os 
bairros Ouro Verde e Campo Grande. É na direção Sul/
Sudeste que se localiza o Centro Velho, onde surgiu a 
cidade, e se avista uma área com mais prédios, o 

Infraestrutura rodoviária da cidade
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estádio do Guarani, a Catedral Metropolitana, a 
Estação Cultura, a antiga estação de trem da Paulista/
Fepasa e muitas casas de comércio.

Uma área urbana ainda em formação está presente 
no lado Oeste/Sudoeste, direção das Rodo vias 
Anhanguera e Bandeirantes, incluindo Campo Grande 
e Itajaí. A maior densidade da região Noroeste é o 
Parque das Agroindústrias, nas proximidades da 
Anhanguera, que atraiu moradias, as quais evoluíram 
para a formação dos bairros Aparecida e Padre 
Anchieta.

O turismo de lazer para ser explorado nos fins de 
semana e férias foi objeto de um painel de negócios 
que reuniu em Campinas executivos do setor hoteleiro, 
agentes de turismo e autoridades da região 
metropolitana em janeiro deste ano. Entre as 
sugestões destacou-se a necessidade de maior 
divulgação das atrações turísticas, como os parques 
Hopi Hari e Wet’n Wild, e das atividades culturais, bem 
como de elaboração de pacotes a envolver diversas 
cidades da região em uma ação conjunta do poder 
público com o privado.

Campinas, por exemplo, oferece suas sete ma-
ravilhas, escolhidas pelos leitores do jornal Correio do 
Povo: Estação Cultura, Catedral Metropolitana, Lagoa 
do Taquaral, Jóquei Clube, Mercadão, Escola de Cadetes 
e Torre do Castelo. Para mostrar que não existem só 
maravilhas, o mesmo jornal solicitou a seus leitores 
que indicassem as “desmaravilhas”, o patrimônio 
deteriorado da cidade: Galeria Pajé, Hospital da 
Sociedade Portuguesa de Socorros Mútuos, casa 
abandonada no bairro Botafogo, antiga Cervejaria 
Colúmbia, Prédio na esquina das ruas Jaguará e 
Conceição, o Museu da Cidade e uma casa na Rua 
Visconde do Rio Branco.

História em livro

No ano passado, quando a cidade completou 240 
anos, a Prefeitura publicou um livro de 192 páginas 
ricamente ilustrado com fotos da evolução da cidade: 
Campinas, 240 anos de História é dividido em quatro 
ciclos: 1) a formação do povoado, de 1721 a 1842; 2) a 
evolução para uma potência agrária, até 1930; 3) a crise 
cafeeira até os dias atuais; e 4) uma visão de futuro.

O livro, preparado pela equipe de Comunicação do 
prefeito Donizette, com texto e edição do jornalista 
Luiz Guilherme Fabrini, secretário de Comunicação, 
homenageia figuras históricas e filhos ilustres, como o 
compositor Carlos Gomes, o ex-presidente da 
República Campos Sales (de 1898 a 1902), o pintor de 
origem francesa Hércules Florence, o senador 
Francisco Glicério, o poeta Guilherme de Almeida, o 
arquiteto Ramos de Azevedo, o cientista César Lates, 
o arcebispo Dom Agnelo Rossi, a escritora Hilda Hilst e 
o pedagogo e escritor Rubem Alves.

Além de registrar a passagem de todos os prefeitos, 
faz uma homenagem a Antonio da Costa Santos, 
assassinado nove meses depois que assumiu o cargo, 
em 2001, em um crime ainda não esclarecido. 

O livro mostra as belezas da cidade, seus monu-
mentos históricos, as reservas ambientais, como o 
Parque Portugal (que abriga a Lagoa do Taquaral, a 
Concha Acústica e o Observatório Astronômico), o 
Lago do Café, o Centro de Convivência Cultural, a 
Estação Cultura, o Parque das Águas, o monumento 
a Carlos Gomes, várias praças, os estádios de futebol Monumento de Bento Ourinho
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do Guarani e da Ponte Preta, construções im-
portantes, como a PUC e a Unicamp, hospitais e 
shopping centers.

No capítulo sobre o futuro, o livro mostra Campinas 
utilizando energia solar, bicicletas no lugar de 
automóveis, o Teatro de Ópera Carlos Gomes cons-
truído, o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron em 
terceira geração e duas arenas no lugar dos atuais 
estádios de futebol. O livro está disponível no site da 
Prefeitura (www.campinas.sp.gov.br).

No século XVIII, a área onde hoje está Campinas 
era ponto de parada na rota São Paulo-Goiás e São 
Paulo-Mato Grosso para bandeirantes e depois para 
mascates, tropeiros, comerciantes e soldados. O local 
era conhecido como Campinas de Mato Grosso, entre 
as vilas de Jundiaí e Mogi-Mirim. Na segunda metade 
do século XVIII, chegaram à região fazendeiros 
procedentes de Itu, Porto Feliz e Taubaté, em busca de 
terras para instalar lavouras de cana e engenhos de 
açúcar, utilizando mão de obra escrava. A data de 
fundação, 14 de julho de 1774, marca a celebração da 
primeira missa.

Só no século XIX o povoado ganhou identidade e 
passou a produzir açúcar e café, tornando-se o maior 

polo produtor do Estado, com a economia consolidada.
Com a crise cafeeira dos anos 1930, Campinas 

sofreu, mas aos poucos acompanhou o crescimento 
do País. A descentralização econômica possibilitou 
seguir as etapas seguintes do desenvolvimento, con-
solidando-se como o segundo aglomerado industrial 
do Estado, superado apenas pela área metropolitana 
de São Paulo. 

Alguns bairros rurais ainda conservam carac-
terísticas da Campinas antiga, como Friburgo, de ori-
gem alemã, e Fogueteiro, de origem suíça, vizinhos 
situados na região Sudoeste que preservam alguns 
espaços tombados pelo patrimônio histórico local, o 
CONDEPACC, como o cemitério, a igreja e a escola do 
bairro Friburgo.

Mazelas e soluções

A cidade, que completará 241 anos em 14 de julho 
próximo, foi considerada uma das dez cidades 
motores do Brasil entre as 600 levantadas a pedido 
da ONU pela consultoria McKinsey, dos Estados 
Unidos, e que serão responsáveis por dois terços do 
crescimento da economia mundial. A única que não é 

A cidade completa 241 anos em julho próximo
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capital de Estado é Campinas. Embora conviva com 
as mazelas dos grandes centros urbanos nos 
aspectos de segurança, abastecimento de água, 
habitação, preservação de patrimônio e drogas, entre 
outros, presentes no noticiário local, algumas medidas 
para sanar a situação têm sido destacadas. 

Enquanto o Consórcio Intermunicipal das Bacias 
PCJ (Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que abastecem 
5,5 milhões de habitantes de 76 cidades) avalia que 
40% da água distribuída não chega às torneiras, as 
cidades de Limeira e Campinas têm desperdício 
abaixo da média. A Sociedade de Abastecimento de 
Água e Saneamento (Sanasa) decidiu acelerar o ritmo 
de troca de redes, o que irá exigir a ampliação dos 
investimentos em mais R$ 250 milhões, para que, em 
um horizonte de quatro a cinco anos, as perdas 
possam ser reduzidas para 15%, igual a Limeira. 
Atualmente, a evasão é da ordem de 19%, e deve 
dobrar a troca de rede de 70 quilômetros por ano.

Após aderir à campanha da ONU “Construindo 
Cidades Resilientes: Minha Cidade Está se Preparando”, 
Campinas diminuiu de 7.500 mil em 2009 para 2.668 
em 2014 o número de residências em áreas de risco. 
Isso lhe conferiu um certificado dado pela ONU de 
Cidade Modelo na Construção da Resiliência – 
capacidade de resistir, absorver e se recuperar de 
forma eficiente dos efeitos de um desastre.

Sem metrô nem outro sistema de transporte de 
massa, o transporte público de Campinas é feito por 
1.240 ônibus que utilizam faixas exclusivas em terminais 
e adotam catraca eletrônica, bilhete único e sistemas de 
controle operacional da frota. O programa de renovação 
da frota de ônibus, iniciado em 2012, substituiu 248 
unidades e deverá entregar mais 180. O aumento da 
tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,30 em janeiro último provocou 
protestos nas ruas centrais de Campinas.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de 
Campinas (EMDEC), responsável pelo sistema, firmou 
convênio com a Caixa Econômica Federal para 
financiar dois corredores rápidos por ônibus (BRT) 
nos bairros de Ouro Verde e Campo Grande e um 
terceiro entre a Vila Aurocan e Campos Elísios no 
valor de R$ 340 milhões. Outro projeto é o Veículo 
Leve sobre Trilho (VLT), ligando o aeroporto de 
Viracopos ao centro da cidade.

CAMPINAS EM NÚMEROS

População  ...................................1.154.617 habitantes
Território  .....................................................794.571 km²
PIB ...........................................................R$ 18,8 bilhões
Renda per capita ..........................................US$ 17.100 
Indústrias ................................................................3.944 
Comércios  .............................................................27.254 
Serviços ..................................................................36.990 
Shopping centers ........................................................ 11
Frota .................................................................... 824.987 
Automóveis  ....................................................... 565.408
Caminhões  ...........................................................49.279
Ônibus e micro-ônibus  .........................................9.180
Pré-escolas ........................... 452 (públicas e privadas)
Matrículas .............................................................24.939
Ensino Fundamental ................................................5 8 7  
(escolas municipais, estaduais e privadas)
Matrículas .......................................................... 131.873
Ensino Médio ........154 (escolas estaduais e privadas)
Matrículas .............................................................43.707
Campi universitários ................................................... 40 
Hospitais....................................................................... 19
Atendimento à saúde  ..............................................4 0 0  
(unidades públicas e privadas)
Médicos/1.000 hab. ................................................... 4,8
Praças ......................................................................1.800
Parques e bosques ..................................................... 26

Números da Região Metropolitana

Municípios ..................................................................20*
População ..................................................... 2,8 milhões
PIB ..............................................................R$ 50 bilhões 
Indústrias  .............................................................14.459
Comércios  .............................................................64.502 
Serviços  ................................................................74. 817
*Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, 
Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, 
Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, 
Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, 
Santa Bárbara D’Oeste, Santo Antônio da Posse, 
Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
Fontes: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e 
Prefeitura de Campinas (SP)
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José Nildo 
Araújo Santos
Conferente de Salvador (BA)

Excelência e comprometimento são 
os seus sobrenomes. José Nildo Araújo 
Santos, mais conhecido pelos seus cole-
gas de trabalho como Araújo, busca cum-
prir o seu exercício da melhor maneira 
possível. “Sempre procuro realizar todas 
as minhas atividades diárias cumprindo 
meus horários. Gosto de ajudar os outros 
no que for necessário”, relatou Araújo.   

Aos 51 anos, ele é categórico ao 
afirmar que isso é uma característica 
dele e que é assim também dentro de 
casa. “Sou bem caseiro e sempre que 
posso ajudo minha mulher nas ativi-
dades domésticas.”

A sua história na Braspress come-
çou há 12 anos com um convite de um 
gerente, com o qual já havia trabalha-
do antes. Desde então, ele vê o cresci-
mento não só da filial em que trabalha, 
mas da empresa em todo o Brasil. 

“Em 2015 espero que a Braspress 
cresça mais e mais, e que com isso possa dar mais 
possibilidade de empregos aos que estão na busca de 
oportunidades.”

Como Conferente desde que ingressou na em-
presa, Araújo faz toda a separação das mercado-
rias, realiza conferências de volumes e notas fis-
cais e toda a parte de escaneamento de volumes, 
além da separação de notas fiscais.

Casado há 28 anos com Noemi de Jesus Rocha, Araújo 
gosta de assistir à televisão quando não está trabalhando e 
aproveitar o tempo livre com a sua esposa.

Araújo gosta de ficar em casa

Nossa gente
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Fábio Alves Vara 
Encarregado Operacional 
na Filial de Santos (SP)

“O meu desenvolvimento e reconhecimento 
dentro da Braspress foram fatos marcantes para 
mim. Qualquer resultado esperado de uma Orga-
nização necessita da colaboração e do apoio de 
todos os funcionários, com determinação”, contou 
Fábio Alves Vera, de 38 anos, que completa 10 anos 
de Braspress em julho deste ano e soube aprovei-
tar as oportunidades de crescimento que teve. 

Além da leitura dos e-mails, seu dia envolve 
também conferência, carregamento e fechamen-
to das carretas. Com muito orgulho, conta que viu 
de muito perto a Braspress crescer e que desde 
2005, ano em que ingressou na Organização, as 
mudanças mais notórias na vida profissional dele 
foram as implantações do scanner e das esteiras 
de aferição. 

 Com muita dedicação, Fábio entrou na Bras-
press como Conferente Externo, depois passou 
para Conferente de Carga Interno, Controlador de 
Tráfego e, com muita dedicação, conquistou o cargo 
que ocupa até hoje, de Encarregado Operacional.

Casado há três anos com Carolina Mendonça e 
pai de Helena Vara, de apenas nove meses, o cola-
borador comenta que gosta de ler livros e assistir a 
jogos de futebol, mas não abre mão de curtir a sua 
filha – afinal, as crianças crescem rápido.

“Para 2015 devemos sempre esperar inova-
ção, mudanças e produtividade. Mudanças são 
necessárias para que haja inovação em qualquer 
ambiente empresarial. Entendo que todos os co-
laboradores têm o direito de opinar, pois a opinião 
de cada profissional responsável é necessária para 
que a democracia impere e seja o grande diferencial 
deste concorrido mercado no qual atuamos, e sem-
pre em equipe”, relatou Fábio. 

Fábio disse que curte muito a sua filha
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Priscila 
Ramos Tosato
Encarregada Administrativo-Financeira 
de Sorocaba (SP)

“Um fato marcante para mim é que este cargo que 
ocupo na Braspress me despertou para o mundo jurí-
dico de uma forma pequena, mas importante, que me 
fez voltar aos estudos, pois sou formada em Direito. 
Aqui pude conhecer um pouco da rotina trabalhista 
e tomei gosto pelo assunto”, contou Priscila Ramos 
Tosato, de 37 anos. 

Desde 2006 ela faz parte do quadro de colabora-
dores da Braspress. Começou como Assistente Ad-
ministrativa de Vendas e, em 2007, um ano depois, foi 
promovida a Encarregada Administrativo-Financeira, 
cargo que ocupa até hoje. 

“Antes de entrar na Organização, ficava somente 
estudando para concursos públicos, e confesso que 
estava desanimada e cansada devido à dificuldade 
em ingressar em uma carreira pública. Certo dia, uma 
amiga me ligou e disse que tinha saído uma publica-
ção no jornal aqui, da cidade, de uma grande trans-
portadora que estaria abrindo uma filial em Soroca-
ba. Fomos até o local para entregar o nosso currículo 
e logo fui chamada”, lembrou Priscila. 

A rotina da Encarregada consiste em verificar 
e-mails, acompanhar toda a parte de contas a pagar, 
atender às solicitações dos colaboradores, ajudando 
no controle das rotinas trabalhistas, além de ser pre-
posta nas audiências.

Nas horas vagas, Priscila se dedica aos estudos 
para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). “Todo mundo tem que ter um tempinho para 
si. Os estudos são importantíssimos, mas também 
gosto de correr ao ar livre, frequentar a academia e 
sair com os meus amigos”, explicou a colaboradora. 

Ela contou ainda que em nove anos de empresa 

viu a Braspress crescer consideravelmente e o que 
mais lhe chamou a atenção foi a construção do novo 
terminal de cargas da filial. 

“Tenho certeza absoluta de que vamos continuar 
em franco crescimento e quero continuar fazendo 
parte da Família Braspress”, completou Priscila. 

Priscila gosta de fazer exercícios no seu
tempo livre
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Francisco Ederlano 
Moura Melo
Encarregado Operacional – Sobral (CE)

“Em 2015 espero novos desafios, novos conhe-
cimentos, crescimento profissional e pessoal, além 
da conquista de finalizar meu curso superior”, re-
latou Francisco Ederlano Moura Melo, de 26 anos. 

Há cinco anos na Braspress, ele não esquece do 
seu treinamento em São Paulo, onde diz que teve 
várias oportunidades, que aproveitou para adquirir 
novos conhecimentos, conhecer melhor a Organi-
zação e seus colegas de trabalho. 

Com determinação e muita garra, Francisco 
buscou crescer junto com a Organização e hoje é 
Encarregado Operacional na Filial de Sobral. “Co-
mecei como Conferente, após dois anos fui promo-
vido a Assistente de Emissão, e após um ano fui 
novamente promovido ao cargo que ocupo hoje, de 
Encarregado Operacional”, comentou, feliz, o cola-
borador. 

 Seu trabalho, apesar de agitado, consiste 
basicamente em coordenar os carregamentos para 
entregas e organizar junto com a equipe a distri-
buição. Ao ter a vantagem de morar próximo à Or-
ganização, Francisco chega em casa e ainda arranja 
tempo para brincar com o filho de apenas um ano. 

Casado há cinco anos com Kátia Lima, conta que 
adora estar com a sua família. “Meu filho sempre 
me espera para brincar, geralmente jogamos fu-
tebol e assistimos a filmes infantis. Faço questão 
de colocá-lo para dormir, e aí, enfim, posso relaxar, 
curtir a minha esposa e assistir a alguns progra-
mas na televisão até a hora de dormir e começar 
tudo outra vez no dia seguinte”, completou. 

Francisco gosta de jogar futebol



89Braspress News

Controller de 
Frota da Braspress, 

Urubatan Helou Junior, 
ao lado de Luciano 

Burti, da Navig

por 1.850 veículos próprios mais 2 
mil agregados e 103 filiais espa-
lhadas por todo o Brasil.

O faturamento de 2014 foi de 
R$ 45 milhões, o que já colocou a 
Aeropress como uma das maio-
res empresas do segmento de 
carga aérea. “Mas estamos – e é 
necessário dizer – ainda longe do 
tamanho que podemos alcançar. 
A Aeropress já tem em seu DNA a 
complementaridade da excelência 
dos serviços da Braspress, o que lhe 
confere um diferencial inigualável 
que precisa ser transformado em 
resultados muito mais expressivos 
do que os que tem hoje. 

Por orientação do Senhor Uru-
ba tan Helou, iniciei meu trabalho 
conhecendo as estruturas da 
Braspress pelo Brasil. Viajei por 
três meses, percorri 22 mil km, 
conheci 20 de nossas filiais e vi-
sitei os principais aeroportos e 
terminais de carga aérea por onde 
passam nossas encomendas. 

Nossas estruturas são impe cá-
veis, mas o mesmo não se pode dizer 
das estruturas das companhias 
aéreas, pois um dos gargalos para 
o crescimento do modal aéreo no 
Brasil sempre foi o pouco ou quase 
nenhum investimento em terminais 
de carga aérea, os chamados TECA. 
Isso, porém, vem mudando: pude ver 
uma série de novos terminais em 
construção e outros tantos sendo 
planejados para funcionar ainda 
em 2015. Todas as companhias 
aéreas que visitei têm planos de 
crescimento para os próximos 
anos”, complementou Jacinto.

Perspectivas de crescimento

De acordo com o executivo, 
essa mudança de mentalidade 
das companhias aéreas se encaixa 
bem no momento da Aeropress: 

“Estamos buscando dar para a 
Divisão um controle maior dos 
processos internos que afetam a 
operação. Com isso teremos para 
os nossos clientes um produto 
ainda mais assertivo e confiável. 
Muitas ações de melhoria virão 
e serão a alavanca do nosso 
crescimento. Quero aqui destacar 
as que julgo mais urgentes e que 
implementaremos prioritariamente:

Gestão de Voo Centralizada 
– Nosso tracking, hoje local, será 
centralizado na Aeropress visando 
acompanhar nossos embarques 
e desembarques de carga em 
todo o Brasil, mantendo um canal 
direto com as companhias aéreas 
e atualizando nossos sistemas 
operacionais e de informação. 

Gestão dos Pontos de Conso-
lidação – Vamos aproveitar a 
imen  sa capilaridade da Braspress 
e toda a expertise dos nossos 
pro fissionais de operação no ro-
doviário para sugerir no vos pontos 
de embarque e consolidação, onde 
poderemos aproveitar melhor a 
malha aérea disponível, reduzindo 
prazos e aumentando a eficiência.  

Gestão de Tarifas – A Braspress 
tem hoje um exército de vendas 
de alto nível e extremamente 
bem preparado, que é também 
a força de vendas da Aeropress. 
Queremos dar a este time 
mecanismos internos que agilizem 
nossa precificação, possibilitando 
cada vez mais negócios. 

Temos tudo para gerar um 
novo ciclo de crescimento para a 
Aeropress. Não é um voo em “céu 
de brigadeiro”, porque sabemos das 
dificuldades e do imenso trabalho 
que temos pela frente, mas carrego 
a certeza de que, com a ajuda de 
todos e com a confiança dos nossos 
clientes, iremos voar alto.  

Quero convidá-los, com a hu-
mildade de quem sabe o ta ma nho 
de sua responsabilidade, para este 
embarque. Eu e minha tripulação 
estamos prontos pra decolar: 
“portas em automático”, finalizou 
o executivo, que trouxe uma ex-
periência de 33 anos no setor de 
transportes, inclusive co mo Diretor 
das Câmaras Técnicas da NTC & 
Logística – Associação Nacional das 
Empresas de Trans porte e Logística, 
no período de 2002 a 2013.

 A Aeropress tem 35 veículos dedicados

Divisão Rodoaérea
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AAeropress – Divisão Rodoaérea do Grupo H&P – 
Empreendimentos e Participações – tem novo 

Superintendente: o executivo Jacinto Junior, que 
assumiu o cargo no dia 2 de dezembro passado, 
na sede da Divisão em Tamboré – Barueri (SP), e já 
colocou a Divisão em ‘’portas em automático’’ .

A Aeropress vem se consolidando no mercado pela 
oferta de entregas rodoaéreas a preços competitivos, 
bem como pelo uso da invejável malha de distribuição 
da Braspress, que, com sua abrangência nacional e o 
grande fluxo de encomendas, também contribui para 
a redução de custos.

Segundo Jacinto, a expressão “portas em 
automático” significa, entre outras coisas, que o avião 
está pronto para decolar, que tudo já foi checado e 
que agora é só seguir o plano de voo até o destino. 

“Claro que ao longo da viagem cabe ao piloto, 
juntamente com toda a tripulação, fazer os ajustes 
necessários para que tudo transcorra bem, para 

AEROPRESS: Novo Superintendente 
coloca “portas em automático”

que eventuais situações climáticas adversas não 
atrapalhem o plano de voo traçado. As vezes, se 
necessário, muda-se a rota, mas não se perde de vista 
o objetivo final, que é chegar ao destino planejado. 

Por isso, desde que assumi a Superintendência 
da Aeropress, é assim que a vejo: uma empresa 
pronta para decolar, fruto do trabalho sério de meus 
antecessores e de uma equipe extremamente 
comprometida, que atua dia e noite neste turbulento 
modal aéreo e que nunca se deixa amedrontar por 
raios ou tempestades”, afirmou ele.

Musculatura adequada

A Aeropress é hoje uma empresa de respeitável 
musculatura, com 150 colaboradores exclusivos 
trabalhando na operação do modal rodoaéreo. Além 
disso, conta com 35 veículos dedicados e, logicamente, 
toda a infraestrutura de frota da Braspress, composta 

Divisão Rodoaérea

Jacinto Junior, novo
Superintendente da Aeropress
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Segundo o Diretor 
Luiz Carlos, também  é 
importante que cada 
motorista se sinta 
protegido, valorizado 
e acima de tudo esteja 
preparado, dentro do 
cenário e da rotina de 
viagens,  enfrentando 
com o máximo rigor, 
todos os riscos que a 
atividade oferece, indi-
cados nos alarmantes 
índices de mortalidade 
nas estradas brasilei-
ras, que ceifam mais 
de 40 mil vidas todos 
os anos.

‘’Continuaremos re-
alizando investimen-
tos de tempo e recur-
sos sempre em busca 
da melhor qualidade possível de 
vida de nossos motoristas, que 
é o maior ícone da atividade. Va-
mos continuar nos preocupando 
de forma efetiva e intensiva, va-
lorizando todos os fatores ligados 
à força de trabalho dedicada à 
condução de nossos veículos que 
produzem o negócio transportes’’, 
acrescentou o executivo.

Pioneira no modelo apre-
sentado, a Braspress realiza 24 
horas por dia,  exames preven-
tivos de saúde e psicológicos, 
incluindo também os toxicológi-
cos, agora exigidos para as cate-
gorias C, D e E, antecipando-se, 
portanto, a Resolução 460/2013 
do Conselho Nacional de Trânsi-
to (CONTRAN), que recentemen-
te, os tornaram obrigatórios.

Equipe dedicada

O CAMB está subordinado à 
Gestão Nacional de Tráfego, sob o 
comando do Gerente Silvio Bísca-

ro, e conta ainda com médico, psi-
cólogo, assistente social, técnicos 
de enfermagem, analistas e auxi-
liares de enfermagem que apoiam 
diariamente a rotina de controle e 
qualidade das condições de tra-
balho desses profissionais.

Os aspectos comportamen-
tais, de saúde, alimentação e 
condições físicas tornam os 
riscos da atividade maiores ou 
menores, a depender das ações 
preventivas adotadas, por isso a 
Braspress inovou na adoção des-
sa política de controles e dos cui-
dados especiais, oferecidos aos 
profissionais do volante.

O departamento de tráfego é 
o responsável por planejar e atuar 
para a mais perfeita disponibiliza-
ção desta mão de obra às opera-
ções, escalando cada um desses 
motoristas, considerando suas 
experiências e perfil. Uma equipe 
de motoristas-extras, denomi-
nados “ folguistas”  está pronta-
mente à disposição, para suprir 
eventuais substituições, ca so o 

efetivo apresente alguma razão, 
esteja impedido de viajar.

A saúde é nosso maior bem

O Diretor Luiz Carlos  destacou 
que dirigir é uma tarefa tão com-
plexa que exige do condutor mui-
ta concentração, reflexo rápido e a 
tomada de decisão constante, e é 
claro uma boa saúde do profissio-
nal do volante. 

Ele fez referência a frase do  
pensador grego HEROPHILUS, em 
335-280 A.C. que dizia; “Quando 
falta a saúde a sabedoria não se 
revela a arte não se manifesta, a 
força não luta a riqueza é inútil e a 
inteligência inaplicável”.

E é assim mesmo que a Di-
retoria da Organização entende, 
por isso através de sua estrutura 
organizacional,  permitindo ações 
preventivas e direcionadas ao pro -
fissional do volante, projetos como 
o CAMB, com intensivo e contínuos 
cuidados, foram incorporados na 
rotina das mais de 10 mil viagens 

Testes de bafômetro são feitos antes de cada viagem 

RH em foco
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CAMB continua zelando
pela vida  dos motoristas

Comemorando seus 2 anos de atuação, o CAMB - 
Centro de Atendimento ao Motorista Braspress 

‘’Basil de Barros’’, totalizou próximo de 40 mil aten-
dimentos, direcionados à qualidade de vida e saúde 
dos motoristas da Organização,  conforme mostram 
os gráficos divulgados nesta reportagem.

‘’Nosso principal objetivo nas ações do CAMB – 
é de prevenir, orientar e oferecer aos motoristas, 
as melhores condições de sua saúde e trabalho. A 

conscientização aos  motoristas, quanto a  impor-
tância da realização de todos os exames médicos, 
palestras, boletins informativos, kit ś de alimen-
tação, orientação psicológica, entre outras ações, 
adotados pelo CAMB, alertam aos mesmos, para a 
real necessidade de estarem 100% preparados para 
o enfrentamento das viagens e os riscos inerentes 
à atividade”, destacou Luiz Carlos Lopes, Diretor de 
Operações.  

Antes de viajar, o motorista tem a pressão aferida e realiza exame de glicemia
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Ao meu amigo Urubatan Helou,

Em um primeiro momento agradeço por estar 
incluso em seu rol de amizades, pois são os 
amigos que nos impulsionam para continuar a 
concretizar todas as nossas intenções com 
futuras realizações.

Aproveito também para agradecer a agenda 
recebida, que será de grande valia, e desejar-lhe 
mais um ano de sucesso para todo o seu 
planejamento pessoal e profissional a ser 
conquistado em 2015.

Grande abraço,

Francisco Pelucio
Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo 

dos Transportadores de Cargas 
Filiados aos Sindicatos Integrantes 

da FETCESP – SICREDI FETCOOP,
São Paulo (SP)

Prezado amigo e irmão,

Parabéns! Fiquei muito feliz pelo progresso da 
sua empresa. Excelente escolha. Você merece, 
meu irmão, por toda a sua trajetória de trabalho e 
seriedade. A Cláudia e a equipe dela vão fazer o 
melhor trabalho, tudo por sua causa, pois você 
merece o melhor. Vou estar junto, pois é um prazer 
acompanhar esse projeto.

Deus te abençoe sempre, meu irmão.

Atenciosamente,

Roberto Dorival Nevoni 
 Diretor da Nevoni,

 São Paulo (SP)  

Urubatan,

Sempre que leio a revista da Braspress e vejo 
as manifestações e apoios que você recebe dos 
seus muitos administradores, viajo no tempo e 
divago alguns segundos em algumas memórias 
de outros tempos.

Curiosamente, dia desses dei de cara com dois 

Cartas
bilhetes que você me escreveu, sendo um de 1.º 
de fevereiro de 1996 e outro de 25 de julho de 
1996. Tenho certeza de que as palavras ali 
contidas refletem a sua decisão (a cada dia a 
gente comprova isso...) acertada de investir em 
tecnologia. Talvez as suas inquietações daquela 
época tenham resultado nessa revolução que foi 
feita na Braspress.

Guardei os citados bilhetes, com certa nostalgia, 
para, quem sabe, em algum momento, refletirmos 
sobre aquele momento da sua empresa.

Abraços,

Paulo Westmann
Sócio Diretor da Tecnologia Informática,

São Paulo (SP)

Boa noite, Denise,

Transmita ao nosso Diretor Presidente meus 
mais sinceros parabéns por suas palavras ver-
dadeiras e inteligentes, e que seu espírito em-
preendedor nos contagie e nos encha de orgulho 
por fazer parte desta Família Braspress.

Forte abraço,

Carlos Roberto Pereira
Gerente da Filial da Feira de Santana

Caro Urubatan,

Parabéns pela compra do terreno, pela decisão 
de investimento e pela boa matéria de hoje no Valor.

Grande abraço

Antônio Kandir
Presidente da GG Capital,

São Paulo (SP)

Meu caro Urubatan,

Parabéns, que coragem neste momento do País.
Sucesso.
Forte abraço

Érico Ferreira
 Presidente da Omni Financeira,

São Paulo (SP)

RH em foco
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O Diretor Luiz Carlos  destacou que dirigir é uma tarefa tão 
complexa que exige do condutor muita concentração e uma 
boa saúde do profissional do volante.

mensais, na vida dos  profissionais, e na contri-
buição dos resultados positivos que trazem ao 
negócio Braspress.

‘’Com um formato moderno e inovador, os 
conceitos emanados pelo CAMB, trazem im-
pactos diretos no comportamento dos mo-
toristas, assumindo importante e decisivo 
papel, na cadeia de responsabilidades, tanto 
da Organização, como dos profissionais que 
nela participam.

As relações sociais estão dotadas de ele-
mentos que podem provocar mudanças de 
comportamentos tanto positivo como nega-
tivo, e assim esses objetivos de prevenção  
se centralizam em gerar protagonistas per-
manentes por parte dos participantes deste 
projeto, buscando favorecer atitudes compro-
metidas, visando a qualidade de vida desses 
profissionais’’, finalizou Luiz Carlos Lopes.
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que estiver em São Paulo, faço contato para uma 
possível visita, se houver disponibilidade sua. 

Antonio Luiz B. Silva
Gerente da Supricel Logística,
Belo Horizonte (MG)

Prezado Senhor,

Vimos manifestar nosso agradecimento pela 
amável recepção que tivemos ontem na Braspress 
em reunião sobre o projeto do Museu Brasileiro do 
Transporte e também cumprimentá-lo pela con-
dução da empresa, um exemplo para o nosso setor 
e para o empresariado nacional.

Igualmente gostaríamos de parabenizá-lo pela 
edição de sua revista Braspress News – edição 
out.-nov.-dez./2014, bem como pela reportagem 
sobre sua memorável palestra ministrada no 
SINDICAMP - Sindicato das Empreas de Transportes 
e Cargas de Campinas e Região, da qual pudemos 
participar e que muito nos orgulhou.

Ainda agradecemos o encaminhamento de 
nosso pedido de patrocínio cultural do Museu 
aos responsáveis das áreas financeiras e 
contábil, o Sr. Giuseppe D. O. Coimbra (Diretor 
Administrativo-Financeiro) e o Sr. Renan Romero 
Bononi (Gerente Contábil), que foram muito 
atenciosos e solícitos com o nosso gestor 
cultural do projeto, que também estava presente 
à reunião e apresentou detalhes do projeto e 
patrocínio. Nesse sentido, aguardaremos o 
levantamento do IR em 2014 pelas empresas do 
Grupo e breve contato para formalizarmos o 
patrocínio.

Sem mais, agradecemos mais uma vez pela 
gentil acolhida em sua empresa e colocamos a 
nossa Fundação à sua inteira disposição para 
quaisquer outros esclarecimentos acerca de nossa 
parceria, firmando-nos,

Atenciosamente, 

Elza Lúcia Vannucci Panzan
Presidente da Fundação Memória do Transporte 

(FUMTRAN) – Museu Brasileiro do Transporte,
Campinas (SP)

Prezado Urubatan, boa noite.

É com muita satisfação que recebemos mais 
uma edição da revista Braspress News – edição 
26, que faz um registro de nossa campanha de 
doação de alimentos arrecadados junto aos 
trans portadores, que teve o apoio imensurável e 
costumeiro da Braspress.

Meu muito obrigado pela deferência.

Atenciosamente,

Manoel Sousa Lima Junior,
Presidente do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Carga de São Paulo e 

Região (SETCESP),
São Paulo (SP)

Prezado Sr. Urubatan

Recebi o livro da história da Braspress e não 
tem como não ficar encantado com o trabalho 
dessa equipe maravilhosa.

Minha empresa tem 20 anos e somos clientes 
da Braspress desde a fundação. A Masterfew foi 
fundada em 1994, e me recordo que no ano de 
1995 eu tinha que entregar uma mercadoria para 
um cliente no dia seguinte, e aí me veio a pergunta: 
“Quem vai fazer isso?”. Pois a Braspress fez, 
coletou a mercadoria em um dia de manhã e no 
outro dia estava no cliente em Goiânia. Então 
pensei: “Essa é a melhor empresa de transportes 
do Brasil”. Como de fato é!

Um grande abraço à equipe,

Antônio Pereira
Diretor da Masterfew Indústria e Comércio Ltda.,

São Roque (SP)

Prezado Urubatan,

Acabei de ler a última edição da revista 
Braspress.

Parabéns mais uma vez pelo contínuo sucesso 
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Caro Urubatan,

Parabenizo você pela entrevista na revista 
Transporte Moderno, que acabo de receber.

É muito bom ver empresários brasileiros com
tamanha crença e positividade.

Vamos em frente, que o Brasil tem jeito... e a
Braspress mais ainda!!

Conte comigo para vermos a logística se
transformar no maior negócio do Brasil, mesmo
que em 2050, juntos!

Sérgio Casagrande Oliveira
Vice- Presidente do Grupo Apisul,

São Paulo (SP)

Prezado Urubatan Jr.,

Gostaria de agradecer sua atenção e dispo ni-
bilidade para receber meus amigos da Fóton na tarde 
de ontem.

Mais do que contribuir para uma possível 
solução a um objetivo destacado por seu pai 
(“Precisamos de novos fabricantes para baixar os
preços dos caminhões brasileiros”), você me 
proporcionou a oportunidade de conhecer uma 
história exemplar de empreendedorismo e sucesso, 
a história da Braspress. Espero que um dia possa
retribuir tamanha gentileza.

Forte abraço e até breve.

Atenciosamente,

Wagner Gonzales
Jornalista da Beepress Comunicação,

São Paulo (SP)

Prezado amigo Urubatan,

Fiquei impressionado com a sua palestra 
(depoimento) da última sexta-feira aqui, em Belo 
Horizonte, no Hotel Ouro Minas, não só pela sua 
capacidade e empreendedorismo, mas também pela 
maneira como você contou a sua história da vida.

Mas o que mais me deixou eufórico foi como você 
começou a sua “saga”, pois eu também me senti um 

vencedor com a sua história. Ela me levou a uma 
viagem maravilhosa da minha juventude, pois eu, 
como você, também comecei o meu contato com 
transporte em uma empresa de “malotes” chamada 
Serviços de Entregas e Compras Ltda. (SEC), ali no 
Centro de São Paulo, e também “pilotei” aqueles 
triciclos pelo centro da capital paulista. Fazia uma 
rota bem no Centro da capital, recolhendo malotes e 
encomendas de empresas como Votorantim e 
Concreto Redimix, filmes da Jean Mazon, etc., ali, na 
praça Ramos de Azevedo. E, para mim, o seu 
depoimento foi como dar a volta no tempo e encarar 
aquelas duras, mas gratificantes em termos de 
conhecimento, tarefas que nos eram dadas. 

Eu ainda hoje mantenho contato através de 
redes sociais com alguns dos amigos que fiz ali no 
início dos anos 1970, como o Antonio Carminatti, 
George Gisteal, Edson Ivanir e outros.

Fiquei muito feliz por ver que entre nós teve
gente que conseguiu vencer todos os percalços 
que a vida nos apresenta e se destacar numa área 
tão competitiva quanto a nossa.

Espero de coração que você siga vencedor e 
conquiste todos os seus sonhos e objetivos, que com 
certeza ainda tem e precisa ter para continuar sua vida.

Um grande abraço e felicidade nos seus sonhos.

Antonio Luiz B. Silva
Gerente da Supricel Logística,

Belo Horizonte (MG)

Prezado amigo Urubatan, bom dia!

Agradeço a sua gentileza de me enviar o
exemplar do livro dos 35 anos da sua empresa. É 
um livro rico em qualidade de fatos e imagens, 
além de muito bem elaborado em sua narrativa. 
Vou guardar com muito carinho.

A título de contribuição (atrasada), informo 
que o responsável pela cassação das licenças 
das empresas particulares no transporte de 
correspondência e que terminou com o emprego 
de muita gente na época (inclusive o meu), 
chamava-se Euclides Quant de Oliveira, que foi 
ministro das Comunicações do Governo Geisel.

Um grande abraço e, na primeira oportunidade 
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Prezado senhor,

A Associação Comercial e Empresarial de 
Maringá (ACIM), entidade que representa a classe 
empresarial da cidade, agradece imensamente 
pela matéria publicada sobre a cidade de Maringá e 
a ACIM, falando sobre sua localização privilegiada e 
a união entre empreendedorismo e planejamento.

Sentimo-nos honrados e orgulhosos com a matéria.
Aproveitamos a oportunidade para nos colocarmos 

à disposição para o que se fizer necessário.

Cordialmente,

Marco Tadeu Barbosa
Presidente da Associação Comercial e 

Empresarial de Maringá
Maringá (PR)

Boa tarde, Denise, tudo bem?

Gostaria de agradecer todo o suporte e 
hospitalidade que recebemos em visita rea-
lizada na última sexta-feira (19.09).

Tenho certeza de que todos os participantes 
enriqueceram seus conhecimentos com essa 
grande oportunidade. 

Muito obrigado.
Cordialmente,

Ronaldo Filho
Executivo de Relacionamento do Grupo IMAM,

São Paulo (SP)

Olá, Sr. Urubatan!

Vi o senhor na Televisão ontem!! Parabéns 
pela iniciativa das pessoas desaparecidas!

Achei muito bacana mesmo!
Quando puder, passe aqui para tomarmos um 

café.

Abraços,

Erina Kato,
da Sport Garage,

São Paulo (SP)

Giuseppe,

Parabenizo o meu Diretor Administrativo-
Financeiro pela importante matéria e excelente 
colocação. E me orgulho muito por você, meu irmão.

Um forte abraço,
Com admiração e respeito.

Henrique Coimbra
Gerente da Filial de Campinas,

Campinas (SP)

Caro Urubatan,

O aprendizado durante sua palestra foi um 
marco histórico para quem estava presente. 
Com certeza absoluta você deixou para todos 
nós várias lições de vida, as quais vão sempre 
nos estimular.

Maisuma vez, agradeço a sua disponibilidade 
em colaborar conosco e nos enriquecer com a 
sua linda história de vida.

Um forte abraço e até o próximo encontro! 
Gostaria de sugerir essa sua palestra no 
evento da Comissão de Jovens Empresários 
(COMJOVEM) em Comandatuba.

Sérgio Luiz Pedrosa
Presidente do Sindicato das Empresas de 

Transportes de Carga do Estado 
de Minas Gerais (SETCEMG),

Belo Horizonte (MG)

Urubatan,

Agradeço o envio do livro dos 35 anos da 
Braspress. Muito obrigado! Você e sua 
empresa são exemplos e estímulo para 
todos nós!

Sérgio Luiz Pedrosa
Presidente do Sindicato das Empresas de 

Transportes de Carga do Estado 
de Minas Gerais (SETCEMG), 

Belo Horizonte (MG)
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de sua excepcional transportadora, orgulho e 
satisfação para todos os que conhecem os
inúmeros obstáculos e dificuldades de ser trans-
portador neste país. Tantos já desistiram, enquanto 
você, com sua enorme habilidade e determinação,
cresce com sustentabilidade.

Grande abraço e agradeço por receber suas
revistas, que só me dão alegria.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Dick
Diretor de Sinistros da Target,

Rio de Janeiro (RJ)

Caro amigo Urubatan,

Vi com muita alegria sua entrevista na TV. 
Nossa querida Braspress inovadora como sempre. 

Meu forte abraço e saudações aos filhos.

Coronel Conrado Carneiro

Bom dia, Sr. Urubatan, tudo bem?

Cada dia admiro mais o senhor. Parabéns por 
esse trabalho. O senhor realmente é um ser 
iluminado. Que Deus continue abençoando o senhor 
e sua família.

Meus sinceros parabéns!

Grande abraço

Ana Carolina Ferreira Jarrouge
Transportadora Ajofer,

São Paulo (SP)

Prezado Urubatan,

Primeiro porque admiro seu estilo de gestão e
segundo porque a Braspress tem sido ótima
referência de empresa brasileira do setor de
Transportes e Logística.

E, como liderança de destaque, sua experiência 
precisa ser passada para os jovens estudantes, que só 
têm referência de americanos (como se só lá houvesse 
homens de sucesso…). Falo do seu livro. Quando vai 

sair? O título? Por exemplo: Desbravando fronteiras e 
enfrentando desafios – a saga da Braspress. 

Abraços,
José Geraldo Vantine 

Presidente da Vantine Logística,
São Paulo (SP)

Bom dia Sr. Urubatan, tudo bem?

Sabemos que nosso veículo de comunicação 
revista Braspress News é distribuída em todo o 
Brasil, além da disponibilidade também em 
formato digital em nosso portal. Poder participar 
deste exemplar, além de trabalhar na Braspress, 
me deixa extremamente lisonjeado. A cada dia fico
mais orgulhoso em fazer parte desta Organização 
que disponibiliza as melhores ferramentas aos
seus profissionais, proporcionando enorme satis-
fação aos nossos negócios.

Jamais faltará profissionalismo, honestidade, 
garra e vontade de aprender. O senhor sempre terá 
minha responsabilidade e meu comprometimento.

Nosso trabalho é árduo e focado, vamos buscar 
todo mercado que nos compete para continuarmos
prosperando cada dia mais!

Que Deus ilumine sempre nossa Organização 
com bons frutos!

Obrigado por tudo e tenha uma ótima semana!

Atenciosamente,

Luiz Alberto Abreu
Gerente da Filial de Uberaba,

Denise, bom dia!

Gostaria de agradecer a forma com que fomos 
recebidos e dizer que foi extremamente válida a troca 
de conhecimentos. Fiquei bem impressionada com a 
Organização, a estrutura e, principalmente, a paixão 
que os colaboradores demonstraram com a empresa 
e seus valores. Considero isso o grande diferencial de 
sucesso que pude observar durante a visita.

Maria Fernanda Ortiz Quattrucci
Analista de Logística da OTC Logística e Transportes, 

São Paulo (SP)
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Prezada Denise,

A visita foi bastante enriquecedora e sanou 
muitas dúvidas dos alunos em relação aos 
processos de Logística. O SENAC agradece, e 
esperamos contar com a parceria mais vezes.

Liliane Barbieri
Analista de Educação do SENAC,

São Paulo (SP)

Prezado Urubatan,

Meu lho, Reginaldo, após adquirir um aparelho 
puri cador de ar (especial de saúde) da empresa Ar e 
Saúde, constatou problema no mesmo. Fez contato 
com a empresa, que prontamente o atendeu, 
informando que daria ordem a uma em pre sa de 
transporte para retirar o aparelho, bem como 
mandaria por e-mail a nota scal para acompanhar o 
aparelho na devolução.

Logo após, informou que a empresa transportadora 
seria a Braspress, que deveria proceder à retirada por 
volta das 14h. Exatamente às 14h um veículo da 
Braspress chegou à casa do Reginaldo, em Alphaville. 
O motorista comportou-se de forma exemplar; deu 
boa-tarde, o cumprimentou com a mão e informou 
porque ali estava.

Atitude como essa, com pessoal uniformizado,
apresentável, gentil e digno de representar a em-
presa, somente poderia ser da Braspress.

A pedido do Reginaldo, transmito essa informação 
para seu conhecimento e obviamente pela satisfação 
plena – inclusive ele mesmo reportou à empresa Ar e 
Saúde esse fato.

Parabéns, mestre Urubatan!
Abraços,

Dr. José Rena
São Paulo (SP)

Luiz Carlos, Gentil, Henrique e Joice,

Quero agradecer todo o suporte prestado pela 
Braspress à Eaton nesses últimos dias referente ao 
envio de transmissões de Serviços de Campo para 12 
localidades diferentes. 

Alguns envios, mesmo saindo sem tempo hábil, 
vocês conseguiram entregar; outros ainda estão em 
trânsito, mas devem chegar conforme o previsto. 

Não é a primeira vez que a Braspress supera 
nossas expectativas; então, quero novamente agra-
decer pela parceria e comprometimento. 

Henrique, favor repassar meus cumprimentos pa ra 
a Isabel, que estava no lugar da Joice e também nos 
atendeu muito bem.

Marcelo de Faria Rodarte
Eaton Automotive,

Campinas (SP)

Urubatan,

Parabéns por mais esse prêmio, vocês mere-
cem. Sinto-me orgulhoso de citar, em todas mi-
nhas falas em público, o exemplo da Braspress.

Forte abraço,

José Santos
Diretor da Patrimônio Express,

São Paulo (SP)

Caro Luiz Carlos,

Quero agradecer em meu nome, do grupo  de 
visitantes e da diretoria do IMAM - Treinamento e
Consultoria a atenção e o entusiasmo com que
fomos recebidos nas instalações da Braspress.

Estaremos à sua disposição e esperamos poder 
retribuir a gentileza.

Atenciosamente,

Antônio Carlos da Silva Rezende
Gerente de Projetos do Grupo IMAM,

São Paulo (SP)

Luiza e Denise

Parabéns pela iniciativa, é muito importante 
receber um abraço, um feliz aniversário e uma
carta da Matriz com certeza fará toda a diferença,
já trabalhei em outras regiões e posso  aqui 
no Nordeste as pessoas são demasiadamente 
carentes de qualquer tipo de atenção.

Obrigada por me ajudar.

 Edilene Freire, Gerente Regional 
da Bahia e Sergipe

 Salvador (BA)
 


