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Braspress passa a atuar no 
transporte internacional

incrementa diferenciais 
para atender ao setor 
farmacêutico
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EDITORIAL

T emos procurado trabalhar arduamente, inovando em nossos 
serviços. Desta vez, incrementamos nossos negócios com 
a melhor estruturação da Divisão Farma para atender ao 

setor farmacêutico.
Também iniciamos nossas operações no Mercosul, atendendo à 

Argentina e ao Paraguai, em ambos os sentidos; numa segunda fase, 
iremos transportar para o Chile e o Uruguai.

Isso mostra que não estamos de braços cruzados, esperando 
a crise econômica passar, como já provamos anteriormente, 
com o lançamento das operações do INTER NORDESTE, da 
AEROPRESS PERSONNALITÉ e do E-COMMERCE B2C.

Ainda com muito esforço, produzimos um vídeo para mostrar 
ao mercado como a Organização trata o profissional do volante, em 
resposta aos meios de comunicação que veicularam matérias sobre o 
comportamento dos motoristas de carga no Brasil.

O vídeo, de nove minutos, apresenta todos os cuidados que a 
Braspress tem com o motorista, desde a triagem no CAMB (Centro 
de Atendimento ao Motorista Braspress) “Basil de Barros” até a hora 
do descanso.

Antes de seguir viagem, o motorista passa por uma avaliação de 
peso, altura, temperatura, pressão arterial e nível de álcool no organismo 
(teste do bafômetro), além de exames de glicemia e toxicológicos.

Caso seja detectado algum problema de saúde, ele é encaminhado 
ao médico especialista para tratamento.

Também é com muita satisfação que sugiro a leitura da 
entrevista com o Coronel Sérgio Malucelli, presidente da 
FETRANSPAR (Federação das Empresas de Transporte de Cargas 

do Paraná), nas Páginas Amarelas.
Tive ainda muita alegria ao participar de dois eventos da ABCOMM 

(Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), ministrando a palestra 
“Gargalos Logísticos” por duas vezes: uma em São Paulo (SP), para 300 
pessoas, no teatro da Uninove – Campus Vergueiro no dia 5 de abril 
passado, e a outra em Curitiba (PR), para 200 pessoas, na Associação 
Comercial do Paraná, no último dia 26 de abril.

Temos muito mais a comemorar, pois a Braspress continua sendo 
a favorita no Espírito Santo, onde ganhou o 1.º lugar, pelo quarto ano 
consecutivo, no Prêmio Recall 2016, sendo a empresa de transporte 
mais lembrada pela população das cidades de Baixo Guandu, Aimorés, 
Resplendor, Marilândia, Governador Lindenberg, São Domingos 
do Norte, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, São Roque do Canaã, 
Itarana e Itaguaçu.

Além disso, pelo oitavo ano consecutivo, ganhamos o 1º. lugar na 
cidade de Linhares (ES), na mesma pesquisa de recall promovida pela 
Realize Comunicações.

Comemoramos também o lançamento da coleção “Caminhões 
Brasileiros de Outros Tempos”, da Editora Planeta DeAgostini, com 
miniaturas em escala 1/43 do caminhão número 1 da Braspress, o 
Mercedes-Benz L-1113. 

As edições começaram a ser vendidas em abril passado em 
algumas cidades brasileiras: Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e 
Blumenau (SC). 

Não deixe de ler sobre a outra novidade da Braspress: o controle 
de pneus com sistema de câmeras desenvolvido pela Neomatix. Esse 
equipamento pioneiro, instalado na Matriz de nossa Organização, 
consiste em câmeras posicionadas em ângulos diferentes para tirar 
fotos da face do pneu, detectando seu real estado.

Nossas ações de Responsabilidade Social são outros tópicos que 
merecem destaque, como a doação de equipamentos sucateados para 
a ONG (Organização Não Governamental) Maranata; transporte 
solidário para o Hospital do Câncer de Barretos (SP); doação de 
cadeira de rodas para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; 
transporte solidário para o Lar Menino Deus, para a Gincana do Bem e 
para o Centro Espírita Missionários da Caridade, entre outras.

Outros importantes temas merecem destaque, como a palestra de 
Carina Prates, Gerente de Tecnologia, em evento da Furukawa; o 5º. 
Campeonato Interno de Conservação de Frota; Henrique Coimbra, 
Gerente Regional de Campinas e de Piracicaba; a visita de membros 
da Comjovem (Comissão de Jovens Empresários e Executivos) do 
SETCESP (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São 
Paulo e Região) e Nossa Gente.

Boa leitura!

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P
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ENTREVISTA

Coronel Sérgio Malucelli,
o militar apaziguador

Coronel Malucelli é presidente da FETRANSPAR

BRASPRESS NEWS6

No comando da Polícia Rodoviária do Paraná, ele 
fez operações de combate ao roubo de cargas 
para proteger caminhoneiros e frotistas; na chefia 

da Polícia Militar de Curitiba e região metropolitana, 
aproximou-se das empresas de transporte com programas 
de proteção e apoio contra assaltos a terminais de carga; 
como interventor na Prefeitura de sua cidade natal, Morretes 
(PR), pôs ordem na casa sem entrar em atrito com o prefeito 
cassado, seu amigo desde a infância; como executivo da 
FETRANSPAR (Federação das Empresas de Transporte de 
Cargas do Paraná), usou suas habilidades para restaurar 
direitos e prerrogativas da federação absorvidos pelo 
sindicato da capital, o SETCEPAR (Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas do Paraná).

O Coronel Malucelli, como é conhecido (para não ser 
confundido com o primo homônimo, famoso agente de 
jogadores e diretor de time de futebol), entrou para o setor 
de transportes pela estreita porta dos atritos e conquistou 
espaço que o levou ao cargo máximo da classe empresarial 
do Estado.

BRASPRESS NEWS - Como o senhor, sendo da 
Polícia Militar, veio parar na área de transporte?

CEL. MALUCELLI - Por causa do trabalho que fiz na 
Polícia Rodoviária com a operação Ouro Verde, contra roubo de 
café, e na Polícia Militar de Curitiba, com policiamento específico 
de ronda nas transportadoras, acabei me aproximando do setor 
em reuniões com empresários e lideranças. 

BRASPRESS NEWS - É alto o índice de roubo de 
cargas no Paraná? 

CEL. MALUCELLI - Não; representa 2,3% do total 
de delitos no Brasil, mas já foi bem menor. Temos uma 
delegacia especializada, inaugurada em janeiro deste ano, 
com equipes da Polícia Civil e Militar. Agora estamos 
negociando com o governo do Estado a representação da 
delegacia em regiões que concentrem roubos e furtos.

BRASPRESS NEWS - Como foi sua experiência como 
interventor na Prefeitura de Morretes?

CEL. MALUCELLI - Eu acabara de entrar para a 
reserva da Polícia Militar, e o governador Jaime Lerner 
me indicou como interventor em Morretes, no litoral. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valdir Santos
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Eu era amigo do prefeito Júlio César 
Salomão desde a escola, mas ele havia 
cometido irregularidades e perdeu o 
cargo. Eu agia como algodão entre 
cristais, para não ferir nenhum lado. 
Entreguei o cargo ao sucessor eleito e 
continuei amigo do Salomão.

BRASPRESS NEWS - Quando o 
senhor veio para a FETRANSPAR?

CEL. MALUCELLI - Logo 
que saí da Prefeitura de Morretes, 
fui procurado por dois empresários 
(um deles era o presidente, o 
Senhor Adão Florismundo) para 
reorganizar o SETCEPAR. Entrei lá 
um pouco como policial, um pouco 
como executivo, e fizemos um bom 
trabalho. A Federação e o SETCEPAR 
funcionavam no mesmo endereço, 
com o mesmo presidente e a mesma 
equipe. O Sindicato acabava anulando 
as ações da Federação. No passado, no 
Estado havia apenas o SETCEPAR, ao 
qual todas as empresas eram filiadas. 
Depois foram sendo criadas outras 
unidades no interior e a Federação, 
mas o SETCEPAR continuou ofere-
cendo o atendimento de antes.

BRASPRESS NEWS - Quantos 
são os sindicatos?

CEL. MALUCELLI - Hoje temos 
dez, com sede em Ponta Grossa, 
Maringá, Guarapuava, Toledo, Dois 
Vizinhos, Francisco Beltrão, Curitiba, 
Londrina, Foz do Iguaçu e Cascavel.

BRASPRESS NEWS - Há 
quanto tempo existe a Federação?

CEL. MALUCELLI - A Federação 
já completou 23 anos. Fiquei dez 
anos na Federação como executivo do 
presidente Anselmo Trombini, que 
muito contribuiu para que a Federação 
se sedimentasse. Com muita luta e 
perseverança, conseguimos que os 
sindicatos do interior tivessem vida 
autônoma. Acho que essa foi a grande 

conquista, e para isso tive muita ajuda 
da Maristela Peixoto, que veio da NTC 
(Associação Nacional do Transporte 
de Cargas e Logística) de São Paulo e 
está comigo há mais de dez anos. O 
SETCEPAR passou a atender à sua base 
territorial e os dirigentes de todos os 
sindicatos fazem parte da nossa diretoria.

BRASPRESS NEWS - Como é 
sua equipe na Federação?

CEL. MALUCELLI - É bem enxuta, 
com sete pessoas. A equipe jurídica é 
terceirizada e temos três técnicos externos 
no programa Despoluir.

BRASPRESS NEWS - Quando 
a Federação ganhou sede própria?

CEL. MALUCELLI - Há seis 
anos. Agora vamos derrubar as atuais 
instalações e fazer uma sede com todos 
os requisitos que o setor requer. A sede 
será bonita, chique e vistosa. A atual 
era uma escola, e fizemos adaptações. 
As acomodações ficam apertadas nas 
reuniões do G7 - parte do Conselho 
Econômico e Social do Estado formado 
pelas federações de comércio, indústria, 
agricultura e associações comerciais, a 
Federação das Associações Comerciais, 
a Organização das Cooperativas e 
a FETRANSPAR.

BRASPRESS NEWS - Como é 
o relacionamento da Federação com 
os órgãos públicos?

CEL. MALUCELLI - Acho 
importante frisar que conseguimos 
colocar a Federação em todos os órgãos 
representativos do Estado, como o 
Conselho de Desenvolvimento Social, 
o Conselho Estadual do Trabalho, o 
Conselho Estadual de Trânsito, as 
Juntas Administrativas de Recursos de 
Infração (JARI), o Conselho de Vogais 
da Secretaria da Fazenda, o Conselho 
de Vogais da Junta Comercial e o 
Conselho de Contribuintes da Secretaria 
da Fazenda. 

BRASPRESS NEWS - Como é 
estruturada a atividade de transporte 
de cargas no Paraná? 

CEL. MALUCELLI - O Estado 
conta com 22 mil empresas que 
transportam 67% de tudo o que 
é produzido em nosso Estado e 
oferecem 350 mil empregos diretos. 
Juntamente com os demais modais, 
a atividade responde por 5% do 
PIB (Produto Interno Bruto) do 
Estado. Temos uma proximidade 
com a ALL, que responde por 11% 
do mercado de transporte e com o 
porto de Paranaguá, escoadouro 
das exportações de grãos e produtos 
industriais. Uma pequena parcela 
é transportada pelo modal aéreo, 
porque a pista do aeroporto não 
suporta um cargueiro carregado.

BRASPRESS NEWS - Como é 
sua rotina diária?

CEL. MALUCELLI - Venho 
todos os dias para a Federação. Sou 
diretor da Cutia, empresa de geração 
de energia eólica, subsidiária da 
Copel de Energia Renovável. Divido 

O Coronel já esteve no comando da Polícia 
Rodoviária do Paraná
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ENTREVISTA

meu tempo também com o Grupo J. 
Malucelli, onde dirijo a J. Malucelli 
Transportes, que tem meu nome no 
contrato social e transporta carga 
própria. Sou ainda técnico do time 
de veteranos do grupo, o Malutrom 
Master (Malucelli e Trombini), 
que participa de campeonatos fora 
do País.

BRASPRESS NEWS - Quais as 
saídas e as expectativas para a crise 
econômica atual?

CEL. MALUCELLI - Acho que é 
na crise que surgem as oportunidades. 
Temos que aproveitar os erros do 
passado para fazer grandes acertos 
no futuro. Acho que, resolvida a crise 
política, independentemente de qual 
seja o desfecho, haverá consequências 
positivas na crise econômica, com 
muitas chances do País sair do poço.

BRASPRESS NEWS - Qual deve 
ser a contribuição do setor para isso?

CEL. MALUCELLI - Trabalho 
e perseverança, sem desanimar, 
mas olhar a crise como porta de 
oportunidade. Sou otimista por 
natureza e não prego o pessimismo.

BRASPRESS NEWS - O senhor 
pretende se candidatar à reeleição?

CEL. MALUCELLI - Estou cum-
prindo o primeiro mandato, que se 
encerra no final deste ano. A reeleição 
vai depender dos sindicatos. Há uma 
tendência de eu ficar mais um mandato. 
Como atuei muitos anos como executivo 
da Federação, muitos achavam que eu 
era presidente. 

BRASPRESS NEWS - Quais 
suas metas à frente da Federação?

CEL. MALUCELLI - Minha 
meta é melhorar a representação 
sindical dentro do Estado. Precisamos 
criar urgentemente mais três sindicatos 
em regiões importantíssimas: Norte, 

Central e Noroeste. Vamos conseguir 
a sede própria para um sindicato 
que ainda não tem e melhorar nossa 
representatividade na Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), onde 
sou Diretor de Cargas. Preciso agradecer 
muito a confiança e a colaboração 
que tenho obtido nesta carreira do 
Urubatan Helou (presidente do Grupo 
H&P), Geraldo Vianna, Flávio Benatti e 
José Hélio, pessoas nas quais tenho me 
espelhado. Tenho grande identificação 
com as federações do Sul e ligação 
muito próxima com a NTC. 

BRASPRESS NEWS - Como é 
formado o Grupo J. Malucelli?

CEL. MALUCELLI - É o segundo 
grupo econômico do Estado, perden-

do apenas para o C. R. Almeida. Foi 
fundado em 1941 pelo Joel Malucelli, 
que hoje cuida só de suas coisas. 
Seu filho Alexandre é presidente 
da holding. Somos 48 primos que 
trabalham direta ou indiretamente 
nas 76 empresas, entre banco, fundo 
de previdência, seguradora, concessão 
de rodovias, time de futebol, banco, 
veículos de comunicação em rádio, 
televisão e jornal, agência de jogadores 
de futebol, agronegócio, incorporação 
imobiliária, hotéis, construção pesada 
e máquinas. Houve um tempo em que 
tínhamos primos como presidente, 
vice ou diretor em seis times de futebol 
no Paraná. Nossa família sempre 
gostou de estar junta em condomínio 
e em viagem.

Malucelli ficou dez anos como executivo do ex-presidente da Federação, Anselmo Trombini
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INFRAESTRUTURA

•IBM Power AIX e Linux
•IBM Disk, Tape, SAN
•Lenovo Enterprise
•Riverbed
•Fortinet
•Vmware, Citrix, 
  MicroSoft, RedHat, 
  Oracle, Double-Take, 
  FalconStor, Scalix

DATA CENTER

•Hosting
•Private, Public, 
   Hybrid Cloud
•Disaster Recovery Site 
•Backup em Storage

SERVIÇOS

•Virtualização de
  Servidores e Storage
•Business Continuity
•Banco de Dados
•SAP BASIS, HANA
•Performance
•Monitoração de infra 
  e aplicações
•Migração Lógica
•Bolha de Migração
•Provas de Conceito

SOLUÇÕES DE NEGÓCIO

•Desenvolvimento de 
   Sistemas para Inovação 
   de Negócios
•Alta Customização
•Contract Lifecycle
   Management (CLM)

Matriz: (11) 5591-3592 - datacenter@cc.com.br
Av.Fagundes Filho, 191- Ed Dallas - 16º andar|Saúde, São Paulo/SP

Unidade 1: (11) 2367-7558
Rua Cláudio Soares, 72 Cj 204|Pinheiros, São Paulo/SP 

Unidade 2: (62) 3087-5635 
Av. Eurico Viana, 553 - 5º andar|Goiânia/GO

Unidade 3: (19) 3327-2311 
Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 214 - 6º andar | Campinas/SP

Fundada há 20 anos a C&C fornece soluções avançadas 
e inovadoras de infraestrutura de TI em seus Data 
Centers (TIER III) e nos dos  Clientes, além das soluções 
Continuidade de Negócios, Migração Lógica, Provas de 
Conceito e Desenvolvimento de Sistemas (SaaS) para 
inovação de negócios
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IMPORTANTE

BRASPRESS DIVISÃO FARMA
incrementa diferenciais para atender
ao setor farmacêutico

BRASPRESS NEWS10

Para Urubatan Helou a Braspress Divisão 
Farma conta com uma estrutura robusta

D evido a todas as exigências e comple-
xidades do setor farmacêutico e buscando 
maior interação com esse mercado, a 

Braspress implantou uma equipe dedicada ao 
desenvolvimento de um novo canal de transporte: 
a Braspress Divisão Farma.

Formada por farmacêuticos, a equipe é 
gerenciada pela executiva Daniela Teixeira, com 
mais de 20 anos de experiência no mercado 
farmacêutico e mais oito em projetos de 
implantação e atividades em operadores logísticos 
e transporte de fármacos.

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente 
da Braspress, a Divisão Farma cumpre com todas as 
exigências da Legislação Sanitária e das Normas da 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 
garantindo as boas práticas do transporte de 
medicamentos, as quais compreendem as diretrizes 
de qualidade do setor, objetivando condições 
adequadas de armazenamento, transporte e 
movimentação de carga.

“A Braspress conta com uma estrutura robusta, 
com capilaridade em todo o território nacional - um 
grande diferencial para a indústria farmacêutica, 
pois há uma preocupação muito grande com 
a rastreabilidade, o manuseio e a conservação 
correta da carga”, explicou Urubatan Helou.

“As nossas centrais de monitoramento rastreiam 
a frota 24 horas por dia, zelando pelas encomendas 
desde o momento da coleta até a entrega.

Para aumentar a segurança do transporte, 
a Braspress investe em um moderno sistema 
de rastreadores, assegurando maior eficácia e 
precisão na localização da frota e seus despachos”, 
finalizou ele, destacando os principais diferenciais 
da Organização, listados a seguir.
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A Braspress Divisão Farma cumpre todas as exigências da 
Legislação Sanitária e das Normas da Anvisa

TRACKING: ferramenta que proporciona maior 
compreensão dos processos de transporte e entrega 
das mercadorias, com informações mostradas 
em tempo real, de forma intuitiva, podendo ser 
acessadas de qualquer dispositivo com acesso 
à internet.

FROTA: composta por 1.850 veículos próprios e 
a mais jovem do mercado brasileiro, com idade média 
de 3,5 anos. Para atender à demanda de coletas e 
entregas de produtos farmacêuticos, a Organização 
dispõe de carros adaptados com isolamento térmico 
interno dos baús, que garantem a temperatura ideal 
para a conservação dos materiais em geral.

SEGREGAÇÃO DA CARGA: as filiais têm 
salas climatizadas para acondicionar os produtos 
sob a temperatura correta e em isolamento, sem 

contato com outros tipos de encomendas, para evitar 
qualquer tipo de dano ou contaminação. 

TREINAMENTO: a Braspress possui uma fer-
ramenta on line (Confluence) de fácil acesso por 
todas as filiais para garantir que os procedimentos e 
os treinamentos sejam multiplicados em tempo real 
a todos os envolvidos no processo de transporte de 
produtos farmacêuticos.

PAINEL DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL: 
sistema desenvolvido para oferecer acompanhamento 
em tempo real dos despachos e visão simplificada 
de toda a operação. Uma equipe dedicada atua para 
prevenir e tratar todas as ocorrências do transporte, 
com sistemas que permitem identificar os pontos de 
gargalo no fluxo do transporte, de modo a garantir o 
cumprimento do transit time contratado.
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IMPORTANTE

O mercado farmacêutico está entre os poucos 
segmentos que consegue passar ao largo da atual crise 
econômica do País. 

Segundo levantamento da IMS Health, empresa de 
informações, tecnologia e serviços para a área da saúde, 
de janeiro a março o mercado farmacêutico total cresceu 
9,6% em volume, com 890,1 milhões de unidades, 
enquanto a receita, já considerados os descontos 
praticados, aumentou de 10,8%, com R$ 11,3 bilhões.

As vendas de medicamentos genéricos nas farmácias 
brasileiras saltaram 18,7% no primeiro trimestre deste ano, 
passando para 270 milhões de unidades, com a maior taxa 
de crescimento registrada para o intervalo desde 2012. 

A crise econômica, a antecipação de compras diante 
do reajuste de 12% autorizado pelo governo a partir de 
abril e uma agressiva política de descontos ajudam a 
explicar esse desempenho, que chamou a atenção da 
própria indústria, por sua magnitude.

De acordo com Daniela Teixeira, Gerente da Divisão 
Farma da Braspress, o consumo de medicamentos no 
varejo é um significativo indicador do tamanho do 
mercado farmacêutico. No geral, cerca de 70% de toda a 
movimentação do setor vem a partir dessa fonte. 

 Segundo dados compilados pela Fundação Instituto 
de Administração, da Universidade de São Paulo, e 
pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e 

Crescimento do setor

As filiais possuem salas climatizadas para 
manter os produtos na temperatura correta
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Drogarias, na comparação entre o primeiro trimestre de 
2015 e o mesmo período de 2014 as maiores redes de 
farmácia tiveram alta de 13,3% no faturamento, somando 
R$ 9,3 bilhões.

“É neste cenário que a Braspress está buscando atuar como 
diferencial estratégico na logística das companhias, ofere-
cendo nível de serviço a preços competitivos”, afirmou ela.

A Gerente da Divisão Farma da Braspress também 
destacou que a garantia da qualidade, da eficácia e da 
segurança dos produtos farmacêuticos baseia-se nas 
diretrizes BPF (Boas Praticas de Fabricação) da indústria 
farmacêutica, detalhadas na Resolução RDC 17 e 16 - 
Produtos Farmacêuticos e Produtos para a Saúde: Produtos 
Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro.

BRASPRESS NEWS 13

Os caminhões são adaptados com 
isolamento térmico
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IMPORTANTE

 “A não observância nas condições adequadas para 
conservação, armazenagem e transporte podem acarretar 
deterioração física ou decomposição química do produto, 
resultando na alteração no período de validade do produto 
pela diminuição de sua atividade ou pela formação de 
produtos de degradação nocivos à saúde (Portaria n.º 
1.051, de 29 de dezembro de 1998 - Boas Práticas de 
Transporte de Produtos Farmacêuticos e Farmoquímicos)

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde - 
2011),  para garantir a qualidade dos produtos farmacêuticos, 
as distribuidoras e as transportadoras devem estabelecer, 
documentar e manter uma estrutura organizacional para as 
operações de armazenagem, transporte e distribuição.

As distribuidoras e transportadoras devem assegurar 
que a qualidade e a integridade dos produtos farmacêuticos 
sejam mantidas durante toda a cadeia de distribuição e 
que sejam validadas as etapas críticas nos processos.

 As empresas devem transportar e armazenar os 
produtos em conformidade com as informações do 
fabricante e protegê-los de adulterações, quebras ou 
roubos (EUROPEAN COMMISSION, 2011).

A gama de exigências - muitas das quais parti-
culares do setor farmacêutico - é um desafio para as 
transportadoras, e somente empresas sólidas e com 
grande capacidade de investimento e adaptação, como a 
Braspress, conseguem se estabelecer neste setor.

Daniela Teixeira é a Gerente da 
Divisão Farma da Braspress

IMPORTANTE
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Por isso, a Braspress cumpre 
com todas as exigências, desde 
o nível de serviço e qualidade, 
como cumprimento dos lead times 
acordados, pessoas treinadas e aptas 
para a manipulação de medicamentos, 
flexibilidade, agilidade e alta perfor-
mance operacional até o atendimento 
às licenças e certificados exigidos: 
Anvisa, agências regionais e conselhos 
de farmácia (federal e regionais), bem 
como autorização para produtos 
controlados, em conformidade com 
portarias e resoluções instituídas 
pela lei, certificados do Exército, das 
Polícias Civil e Federal, licenças da 

CETESB (Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) e do IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Ambientais), quando 
aplicáveis, e ainda responsável técnico 
com registro no Conselho Regional de 
Farmácia e adoção das Boas Práticas 
de Transporte e Armazenagem e 
baixo nível de não conformidades.

Vale também citar infraestrutura 
dos terminais, informações via EDI, 
veículos com controle e monitoramento 
de temperatura, rastreamento 24 
horas e planos de gerenciamento de 
risco mais complexos e críticos no 
processo”, finalizou a gerente.

BRASPRESS NEWS

O ar condicionado mantém as salas na temperatura 
correta para receber os produtos
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EXPANSÃO

Braspress passa a atuar no 
TRANSPORTE INTERNACIONAL

A Braspress é uma empresa que ultrapassa 
fronteiras, encara desafios e segue em 
constante crescimento. 

Tanto é assim que passa a atuar no transporte 
internacional entre o Brasil e a Argentina, bem como o 
Paraguai, nos dois sentidos, com a devida autorização da 
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e dos 
órgãos responsáveis nesses outros países do Mercosul. 

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da 

Braspress, foram realizados investimentos de R$ 10 
milhões na nova operação, com a aquisição de 30 cavalos 
mecânicos Axor 1933 da Mercedes-Benz do Brasil, 30 
carretas Fachini, um caminhão Toco 1214 MBB e um 710, 
mais os custos de implantação das filiais de Buenos Aires 
e Assunção.

“A globalização é um fenômeno que criou pontos em 
comum nas vertentes econômica, sociocultural e política, 
tornando o mundo interligado, uma verdadeira aldeia 

EXPANSÃO

Além das 95 filiais no Brasil, a Braspress 
está expandindo para o Mercosul

A Braspress agora faz 
transporte para Argentina

Com a devida autorização da ANTT, o Paraguai 
também recebe os serviços da Braspress
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A Organização já solicitou à ANTT a licença 
para o transporte internacional no Chile

global. A quebra de fronteiras gerou grande expansão e, 
como consequência, criou novos hábitos de negócio. 

Daí a necessidade de expandirmos as operações para 
o exterior, aproveitando nossa proximidade geográfica 
com o Mercosul, bloco econômico que recentemente 
completou 25 anos da assinatura do Tratado de Asunción 
pelos Presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e 
do Uruguai, intensificando os negócios entre esses países 
a partir de 1991”, afirmou Urubatan Helou. 

Com o salto quantitativo e qualitativo do comércio 
do Brasil com esses parceiros – de US$ 4,5 bilhões em 
1991 para US$ 30,3 bilhões em 2015, sendo 87% das 
exportações brasileiras para o bloco composta de produtos 
industrializados –, o Mercosul tornou-se nosso maior 
mercado para exportações de diversos bens industriais de 
alto valor agregado.

 Dessa forma, a exportação assumiu enorme 
relevância para muitos setores da indústria brasileira, já 
que o Mercosul tem por objetivo consolidar a integração 

política, econômica e social entre os países que o 
integram, fortalecer os vínculos entre os cidadãos do 
bloco e contribuir para melhorar sua qualidade de vida. O 
bloco tem PIB (Produto Interno Bruto) nominal de US$ 
3,2 trilhões e, se fosse considerado como um único país, 
ocuparia a posição de quinta economia mundial.

De acordo com Urubatan Helou, a evolução dos 
transportes internacionais terrestres se dá através 
de negociações conjuntas periódicas das partes, da 
incorporação dos avanços tecnológicos e operacionais, 
do maior grau de segurança e da maior agilidade dos 
procedimentos aduaneiros e imigratórios com que a 
Braspress passa a atuar.

“O mercado de movimentação de fluxos internacionais 
de bens torna-se cada vez mais dinâmico, competitivo 
e seguro para as empresas dos diferentes países, e não 
há hora melhor para nossa inserção nesse mercado, já 
que vislumbramos ótimas oportunidades de negócios”, 
finalizou o Diretor Presidente da Companhia.

A Braspress investiu R$ 10 milhões na aquisição de novos 
cavalos, carretas e um caminhão Toco 1214 MBB e um 710

A Braspress também solicitou a 
licença para atender no Uruguai

BRASPRESS NEWS 17
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EXPANSÃO

Exportação e Importação

Segundo Rudolf Lock Grams, Gerente Geral da 
Braspress Internacional, as operações com a Argentina e o 
Paraguai visam os embarques de exportação e importação 
de LTL (fracionado) e FTL (lotação).

“Hoje a Braspress é líder no mercado de distribuição 
nacional. Isso já leva a Companhia a dar o primeiro 
passo no mercado internacional com grande vantagem 
competitiva, oferecendo vários diferenciais com relação 
ao mercado e à concorrência. 

Atualmente, existe uma carência muito grande no 
mercado referente aos serviços prestados - e esse será o 
grande diferencial da Organização”, afirmou o executivo.

Com a abrangência invejável em todo o Brasil, a 
Braspress dispõe de 95 filiais estrategicamente espalhadas 
pelo território nacional, com uma frota de 1.850 veículos 
de coleta, transferência e distribuição. 

“Essa infraestrutura estará integrada às coletas e 
entregas internacionais, tornando a operação muito mais 
rápida, efetiva e com custos diferenciados para o cliente”, 
acrescentou Rudolf.

De acordo com o Gerente, o modal rodoviário inter-
nacional apresenta inúmeras vantagens para a maioria 
das mercadorias negociadas no Mercosul. 

“É o mais flexível e ágil no acesso às cargas, permitindo 
integrar as regiões (inclusive as mais afastadas) e o interior 

do País. Além disso, a simplicidade de seu funcionamento 
representa uma grande vantagem, principalmente por 
não ter dificuldades e estar sempre disponível para 
atendimentos urgentes.

Esse meio de transporte confere flexibilidade às 
empresas exportadoras e importadoras, podendo 
oferecer muitas vantagens, como contar com um único 
transportador porta a porta, ter flexibilidade de operação, 
possibilitar prazo de entrega relativamente curto e 
oferecer relação custo-benefício significativamente 
melhor que os outros modais”, explicou. 

Ele destacou ainda que o Departamento de Comércio 
Exterior da Organização está concentrando esforços na 
realização de um trabalho cada vez melhor, com o objetivo 
de um grande desenvolvimento no transporte internacional.

“Contamos com uma equipe bastante idealizadora e 
consciente na busca de constantes melhorias de nossa 
atuação. Estamos sempre dispostos a oferecer todo o 
suporte possível, objetivando o crescimento nessa grande 
oportunidade representada pelo segmento internacional. 
Portanto, podem contar conosco neste desafio para 
crescermos juntos”, finalizou Rudolf.

A Braspress também já solicitou à ANTT a licença de 
transporte internacional para outros países do Mercosul, 
como o Uruguai e o Chile.

Rudolf Lock Grams, é o Gerente Geral da 
Braspress Internacional

BRASPRESS NEWS18
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A Braspress atende todo o território brasileiro 
e agora começa a atender o Mercosul

Mapa de
ATUAÇÃO
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DIGITALIZE-ME

Urubatan Helou aborda gargalos 
logísticos em eventos da Associação 
Brasileira do Comércio Eletrônico

BRASPRESS NEWS20

O s gargalos logísticos foram 
o tema das palestras 
proferidas por Urubatan 

Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, nos eventos “Digitalize-
me”, realizados pela Associação 
Brasileira do Comércio Eletrônico 
(ABComm) em São Paulo (SP) e em 
Curitiba (PR).

Em São Paulo, o evento foi 
realizado no dia 5 de abril passado 
com a presença de cerca de 300 
pessoas no teatro da Uninove – 
Campus Vergueiro. O seminário 
foi aberto por Maurício Salvador, 
presidente da ABComm, que 

“É esse o quadro da logística 
brasileira. Ao fazermos uma analogia 
entre o Brasil e os Estados Unidos, 
notamos que o rodoviário no Brasil 
tem uma participação de 67% em 
TKU (tonelada por quilômetro útil), 
enquanto nos Estados Unidos é de 
43%; no ferroviário: Brasil com 18% e 
EUA com 32%; no aquaviário: 11% no 
Brasil e 8% nos EUA; no dutoviário: 
Brasil com 3% e EUA com 17%, no 
transporte de petróleo do Alasca 
através de dutos, e no aéreo: 0,04% 
para o Brasil e 0,2% para os EUA. 

O aéreo é um modal muito 
comumente utilizado pelas empresas 
de e-commerce e também sobre o 
qual incidem muitos gargalos, em 
decorrência não da infraestrutura 
aeroportuária - que depois da Copa 
do Mundo melhorou sensivelmente 
-, mas muito mais pelos marcos 
regulatórios que regem a 
aviação brasileira.

Quero dizer a vocês o seguinte: as 
antigas empresas aéreas brasileiras 
faliram, e as que aí estão muito 
provavelmente vão passar por um 
processo de extrema dificuldade 
causada pelos marcos regulatórios.

Portanto, nós vemos nesse 
quadro comparativo entre o Brasil 
e os Estados Unidos que o Brasil no 
ferroviário perde em larga distância 
para os Estados Unidos, mas no 
rodoviário tem predominância – algo 
que também tem uma outra lógica a 
ser explicada.

Os EUA são um país de costa a 
costa, e o Brasil não, porque é um 
país continental. Na América é muito 
comum ver carretas do transporte 

No dia 5 de abril, Urubatan Helou 
palestrou no teatro da Uninove

agradeceu a presença de todos.
Em Curitiba, o evento, ocorrido 

no dia 26 de abril passado com 
cerca de 200 pessoas presentes na 
Associação Comercial do Paraná, 
foi aberto por Diniz Fiori, Diretor 
Regional da entidade.

Urubatan Helou iniciou sua fala 
agradecendo ao presidente da ABComm 
o convite de palestrar e dizendo-se 
muito lisonjeado pela oportunidade. 

Depois, comentou que a matriz 
da logística brasileira, composta por 
vários modais de transporte, é igual 
a um pato: voa, nada e anda – mas 
tudo isso muito mal feito. 
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rodoviário carregadas pelo meio 
ferroviário costa a costa, e isso leva 
a um barateamento muito forte no 
custo logístico.

Assim, o custo logístico nos 
Estados Unidos é muito inferior ao 
brasileiro. Isso significa que estamos 
muito inferiorizados, mas também 
que há grandes oportunidades de 
negócios no Brasil. Basta a gente 
colocar um pouco a cabeça para 
funcionar para encontrar um espaço 
onde trabalhar e ganhar mais 
dinheiro”, destacou Urubatan Helou.

Problemas demais no TRC

Prosseguindo, ele mencionou que a 
frota brasileira é uma das mais antigas 
do mundo: veículos de autônomos 
com idade média de 24,9 anos, o 
que mostra a grande quantidade de 
caminhões com 40 anos circulando por 
aí – verdadeiras bombas ambulantes.

“É provavelmente aí que ocorrem 
80% das mortes brasileiras. A idade 
média da frota de empresas de 

transporte é de 13,4 anos; a da frota 
em cooperativa, de 17,9 anos. A frota 
brasileira é composta por 1,8 milhão 
de caminhões e média de 18,7 anos – 
uma das mais velhas do mundo. 

Ou seja, frota velha, ausência de 
capacitação do motorista (o principal 
profissional da transportadora) e 
ainda rodovias congestionadas e 
mal conservadas levam ao vértice 
da desgraça, ocasionando os nossos 
maiores problemas em função da 
combinação “frota velha + estrada 
defasada + falta de capacitação dos 
motoristas”, esses sobretudo com 
excesso de jornada de trabalho, agora 
regulamentada pela Lei 13.303.

Os caminhões representam apenas 
5% da frota brasileira, mas participam 
de 33% dos acidentes: 8.500 mortes 
e 2.500 motoristas como vítimas em 
97.400 desastres nas estradas por 
ano! O custo para o Brasil chega a R$ 
8.500 bilhões por ano em acidentes, 
o que acaba onerando sobretudo a 
operação logística do País como um 
todo”, acrescentou.  

Ele citou ainda que o Rodoanel 
de São Paulo, previsto para 2016, 
foi adiado para 2019, o que leva 
também ao aumento da densidade 
de circulação urbana e ao despreparo 
das cadeias de lojas para as 
entregas noturnas.

“É um absurdo termos de 
concorrer de dia para fazer entrega 
em supermercados, magazines, 
postos de gasolina, hospitais; termos 
de concorrer com ônibus, com 
transporte individual, com transporte 
coletivo...  Nós poderíamos estar 
aproveitando toda a malha rodoviária 
para fazer essas operações durante 
a noite - e não digo isso para fazer 
as entregas noturnas ao micro 
ou ao pequeno empresário, mas 
àquelas organizações que dispõem 
de musculatura econômica e da 
infraestrutura necessária para receber 
mercadoria à noite. 

Isso seria bom para a cidade, 
bom para a população, bom para o 
transportador e bom para os próprios 
lojistas, porque não precisariam 

BRASPRESS NEWS 21

Da esquerda para a direita: Diogo Lima, Danielli 
Shimith, Urubatan Helou, Coronel Sérgio Malucelli, 
Vanderlucia Ramos, Torricelli Araújo, Valdemir José de 
Almeida, e Wanderley da Costa
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DIGITALIZE-ME

dividir o tempo entre o recebimento 
e a venda da mercadoria”, explicou.

Urubatan Helou fez ainda 
referência a outros problemas do 
setor, como a alta carga tributária, 
o roubo de cargas e a ausência de 
barreiras de entradas, que acabam 
facilitando a qualquer cidadão, 
hoje, montar uma empresa com 
um ou dois caminhões e começar 
a fazer concorrência com uma 
transportadora organizada e a 
operar de qualquer jeito para o 
Brasil inteiro, aviltando sobretudo 
os fretes e prejudicando todos 
os transportadores. 

Para concluir, ele citou que o 
custo logístico do Brasil voltou a 
subir durante o primeiro mandato 
da presidente Dilma Rousseff. “Os 
gastos das empresas com transporte, 
armazenagem, estoques e atividades 
administrativas saltaram de 10,6% 
do PIB (Produto Interno Bruto) em 
2010 para 11,7% em 2014. Esse é 
o percentual mais alto dos últimos 
dez anos.

Também nós deveríamos ter 

mais trilhos para poder operar uma 
intermodalidade rodoferroviária de 
modo mais acentuado. O transporte 
rodoviário no Brasil continuou 
sendo feito predominantemente 
pelas rodovias em 2014: 67% do 
total, enquanto o modal ferroviário 
continuou estagnado, com 18,4% em 
2004 e 18,3% em 2014 – portanto, 
0,1% a menos, quando, na verdade, 
deveria ter crescido.

Os programas de logística não 
trouxeram nenhum resultado. O 
PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento), aliás, não ocasionou 
nenhum tipo de desenvolvimento. 

Custos logísticos aumentaram

O custo logístico do transporte 
rodoviário tem aumentado cerca 
de 12% ao ano desde 2004: no 
ano passado, foram gastos R$ 
334 bilhões com esse modal, 
indicando falta de planejamento 
e infraestrutura. Esse tipo de 
transporte é considerado o de 
operação mais simples, ou seja, 

pensa-se que basta comprar um 
caminhão e pegar a estrada.

Na recessão, mais carga fica 
parada nos armazéns, e sobretudo o 
gasto com estocagem sobe, o fluxo 
do caixa cai e os custos financeiros 
também são afetados pelas altas 
de juros.

Finalizando, quero deixar minha 
visão pessoal, que tem pautado 
minha vida e a das pessoas que 
compartilham do meu dia a dia, dos 
meus negócios: não paute sua vida ou 
sua carreira por dinheiro; ame o seu 
trabalho ou o seu projeto, persista 
em fazer o melhor, seja fascinado 
pelo realizar, porque o dinheiro, que 
é o elemento principal de tudo isso, 
acabará vindo como consequência 
quando você faz as coisas com amor.

Quero dizer a vocês o seguinte: 
estou com quase 70 anos e, quando 
me levanto de manhã, falo “que 
maravilha; vou trabalhar”. Meu pior 
momento é a sexta-feira à noite, 
quando fico procurando o que fazer… 
Aí, no domingo, quando acaba o 
Fantástico, fico feliz… Acho que são 

DIGITALIZE-ME

O evento de São Paulo contou com 
a presença de 300 pessoas

Em São Paulo, o seminário foi aberto pelo presidente da 
ABComm, Maurício Salvador
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O evento foi realizado 
pela ABComm

Os gargalos logísticos foram o tema 
das palestras de Urubatan Helou

essas coisas que fazem efetivamente 
a gente poder continuar mantendo 
os focos dos negócios. Quero dizer 
a vocês que isso tem de ser um 
processo de irradiação: não apenas 
em uma pessoa, mas passado para 
toda a equipe.

Qualquer empresa ou qualquer 
negócio não significa nada. A 
empresa é formada por gente, 
formada por pessoas – seja empresa 
de serviço, seja empresa mercantil, 
o seu produto principal são pessoas, 
é gente. Se não tivermos todas as 
pessoas contaminadas pelo mesmo 
objetivo, o resultado é duvidoso.

Já assisti a grandes filmes, já li 
best-sellers sobre tristeza, tragédia e 
fracasso, mas jamais encontrei, por 
mais medíocre que seja, nenhuma 
obra que verse sobre o ócio, sobre 

a acomodação, sobre a preguiça. 
Portanto, colabore com seu biógrafo: 
faça, erre, tente, falhe, mas continue 
sempre lutando. 

Costumo dizer sempre que o 
sucesso da Braspress, que o sucesso 
dos nossos negócios, que o sucesso 
dos nossos empreendimentos, 
que o sucesso de qualquer outro 
empreendimento está umbilicalmente 
ligado à quantidade de vezes em que 
eventualmente se possa ter errado, ter 
errado por iniciativa própria, porque 
pior que uma iniciativa errada é uma 
iniciativa não tentada. Uma iniciativa 
errada dá a oportunidade de corrigi-
la imediatamente, mas uma iniciativa 
não tomada fica no marasmo da 
preguiça e não leva a lugar nenhum. 
Portanto, acho que não devemos jogar 
a oportunidade fora”, encerrou ele.

Em Curitiba, 200 pessoas 
prestigiaram a palestra

BRASPRESS NEWS 23
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A Braspress ganhou o 1º lugar, pelo quarto ano 
consecutivo, no Prêmio Recall 2016, sendo a 
empresa de transporte mais lembrada pela 

população das cidades de Baixo Guandu, Aimorés, 
Resplendor, Marilândia, Governador Lindenberg, São 
Domingos do Norte, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, 
São Roque do Canaã, Itarana e Itaguaçu.

O prêmio é promovido pela Realize Comunicações Ltda, 
empresa atuante no ramo de pesquisa de mercado que 
distribuiu 500 questionários em cada cidade.

A Organização foi a preferida da população da cidade de 
Baixo Guandu, Aimorés e Resplendor, com índice de 30% 
dos votos. Em segundo lugar no ranking, pelo levantamento 
feito de 10 a 18 de novembro passado, ficou a Pretti 
(21,67%), seguida pelas empresas Fioroti (15%), Expresso 
Mercúrio (10%) e Continental (8,33%).

Nas cidades de Marilândia, Governador Lindenberg 
e São Domingos do Norte, a pesquisa foi realizada de 9 
de novembro a 14 de novembro passado. A Braspress 
recebeu 23,81% dos votos válidos, ficando à frente da 
Transportadora Colatinense (17,14%), da Fioroti (14,29%), 
da Pretti (12,38%) e da Águia Branca (8,57%).

Em São Roque do Canaã, Itarana e Itaguaçu, o 
levantamento aconteceu entre os dias 9 a 14 de novembro 
passado. A Organização recebeu 42,86% dos votos, superando 
as empresas Colatinense (15,87%), Continental (12,70%), 
Águia Branca (11,11%), Pretti (9,52) e Fioroti (7,94%).

Em Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, segundo 
a pesquisa realizada entre 25 e 31 de janeiro passado, a 
Braspress conquistou 23,08% dos votos, ultrapassando as 
empresas Fioroti (16,92%), Continental (13,85%), D’Ávila 
(12,31%) e Mercúrio (10,77%).

Alunos do SENAI visitam filial de Belém (PA)

Estudantes visitam filial Colatina (ES)

Braspress continua sendo favorita no Espírito Santo

A filial de Belém (PA) da Braspress recebeu a visita dos 
alunos do curso técnico em Logística do SENAI (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial): Adailton L. de Farias, 
Adriel B. Melo, Ana R. G. Santos, Bruna M. P. Fernandes, 
Carolina B. L. Muniz, Cindy T. B. Tavares, Cleise K. M. dos 
Santos, Denilson M. dos Santos, Elielton S. Pinheiro, Giovanna 
do R. Araújo, Igor T. dos Santos, Jesimiel de S. Neves, José D. 
Ribeiro, Jucilene M. Guimarães, Jullie R. R. da Silva, Kaciane 
da C. Miranda, Karen E. de O. Pereira, Leilson da L. Moraes, 
Matheus F. de Assis, Natália dos S. da Silva, Ravel L. Santiago, 
Roana A. Lisboa, Silvia R. F. dos Reis, Steffi G. P. de Assis, 
Sthephanny H. O. da Silva e Tatiane L. dos S. Gomes.

O grupo foi recepcionado por Cláudio Valente, Gerente 
Regional do Norte, no dia 31 de março passado.

A Braspress recepcionou 
os alunos do SENAI

Acompanhados pelo professor Gilson F. dos Santos, 
alunos do curso de Assistente de Logística do SENAC 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) visitaram 
a filial da Braspress em Colatina (ES), no dia 19 de 
março passado.

Os alunos, que foram recepcionados por Wendel Pertel, 
Gerente de Colatina, tiveram a oportunidade de conhecer 
as instalações da Organização. São eles: Adriana B. D. 
Pinheiro, Giuliano W. T. Ribeiro, Kélem M. Tabanez, Lucas 
M. de Almeida, Ruth N. R. dos Santos, Sílvia M. Maria e 
Simone M. Alves.
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Wendel Pertel, Gerente de Colatina, à 
direita, com os alunos do SENAC
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Braspress apoia
Abicalçados

A Abicalçados (Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados) realizou dois 
eventos que tiveram o apoio da Braspress.

No dia 28 de abril passado, ocorreu o 
4.º Prêmio Direções. Além da entrega do 
prêmio da Abicalçados, ocorreu a posse 
do Conselho Deliberativo da entidade 
para o triênio 2016-2019, em Novo 
Hamburgo (RS).

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor 
Comercial da Braspress, compareceu ao 
evento representando Urubatan Helou, 
Diretor Presidente.

Durante a ocasião, as empresas Dian 
Patris, Ramarim, Insecta Shoes, Jorge 
Bischoff, Arezzo, Pitanga By Brasil, Usaflex 
e Plugt foram premiadas pelos cases 
de sucesso.

Já no dia 31 de maio passado, foi 
realizada a 20.ª edição do SNIC (Seminário 
Nacional da Indústria de Calçados), que 
teve como tema central “Marcas em Tempo 
Real”, em São Leopoldo (RS).

O SNIC contou com as palestras de 
Tatiane Maeda, Professora e Consultora 
de Marketing Digital e SAC (Sistema 
de Atendimento ao Cidadão); Ricardo 
Cappra, Cientista de Dados e Business 
Analytics; Daniele Rodrigues, Mestre em 
Comunicação Digital e Pesquisadora; 
Ariane Freiras e Jéssica Grecco; Carlos 
Alberto Ferreira, Gestor de Mídias Sociais 
da Globo; e Cris Guerra, Formadora 
de Opinião.

Cezar Fritsch, Gerente Regional 
da Braspress do Rio Grande do Sul; 
Carla Santos, Gerente da filial de Novo 
Hamburgo; Líria Taufe, Supervisora 
Comercial; Andressa Rosa, Vendedora; 
Cláudia Brito, Vendedora; Aglaé Klein, 
Vendedora; Jaqueline Moraes, Vendedora; 
e Arivaldo José Barbosa, Gerente da filial 
de Porto Alegre (RS), estiveram presentes 
nos dois eventos.
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Da esquerda para à direira: Giuseppe Lumare Júnior, 
Diretor Comercial da Braspress; Mari Caetano e Rodrigo 
Dutra Mendonça, Diretores da Pitanga by Brasil

Da esquerda para à direita: Aglaé Klein, Arivaldo Barbosa, 
Cezar Fristch, Líria Taufe, Giuseppe Lumare Júnior, Carla 
Santos, Jaqueline Moraes, Andressa Rosa, e Cláudia Brito

O 4º Prêmio Direções foi realizado 
no dia 28 de abril passado
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Alunos da UFRJ conhecem filial do Rio de Janeiro (RJ)

Estudantes da Uninove conhecem Matriz e 
filial de São Paulo (SP)

Um grupo de alunos da UFRJ (Universidade Federal 
do Rio de Janeiro) visitou as dependências da filial da 
Braspress do Rio de Janeiro (RJ), recepcionado por Patrícia 
Brandão, Gerente da filial, no dia 1.º de março passado.

Acompanhados pelo professor Glaydston M. Ribeiro, 
são eles: Luma R. Allers, Leonardo B. Pereira, Anna 
Carolina Rossi, Douglas S. Haddad, Eduardo F. L. Neto, 
Beatriz L. G. Ferreira, Inaê L. Debroi, Vitor H. S. de Abreu, 
Bruno G. Gouveia e Luiz F. V. de Carvalho.

A matriz e a filial São Paulo (SP) da Braspress, na Vila 
Guilherme, receberam a visita dos alunos de Logística da 
Uninove: Adilson T. Lopes, Alexandre M. Lapa, Caique de 
J. dos Santos, David Primo, Eduardo J. de Lima, Eduardo 
Ricco, Elisabete D. de Almeida, Fábio S. Santos, Flávio H. 
P. Jorge, Higor C. Ridi, Israel Gonçalo, Lucas F. de Oliveira, 
Luciano Gusmão, Luiz T. da S. Neto, Raquel Picciutii, 
Rogério R. da Silva, Silvia E. C. Choque, Sirley O. Lopes, 
Tathyane Sampaio e Maurílio Júnior.

O grupo, acompanhado do professor Fábio Calsolari, 
foi recepcionado por Gentil Capolupo, Gerente Nacional de 
Operações da Braspress, no dia 19 de março passado.

O grupo da UFRJ conheceu as instalações 
da Braspress no dia 1º de março passado

Alunos do curso de Logística estiveram na 
Matriz e filial São Paulo da Braspress

Estudantes visitam a filial de Três Lagoas (MS)
A filial da Braspress de Três Lagoas (MS) recebeu duas 

visitas dos alunos do Curso Técnico em Logística da Escola 
Estadual Professor João Magiano Pinto.

No dia 16 de abril passado, o primeiro grupo esteve 
acompanhado do Professor Fábio Giacomeli. São eles: Bruna 
R. de O. dos Santos, Emerson M. Truber, Jades G. Leandro, 
Lenise M. R. Alves, Leslie A. R. Alves, Paulo R. Amaral, 
Priscilla P. F. Assis, Rafael J. Gonçalves, Ricardo da S. 
Rolemberg, Tamires T. dos Santos, Valéria T. da Silva, Gleison 
N. B. Guimarães, Jéssica A. da S. Alves e Luis F. B. Ferreira.

No dia 23 de abril passado, o segundo grupo, 
acompanhado da Coordenadora Técnica Liliana B. da Costa 
Carvalho, era formado pelos seguintes alunos: Cinthia K. D. 
Guimarães, Daniela da S. Freitas, Dayane C. T. dos Santos, 
Ediego G. Nepomucena, Jéssica da S. Oviedo, Lázaro D. de S. 
Queiróz, Mário C. D. Arantes, Pedro H. G. Correa, Priscila da 
S. Dias, Rayane C. Leite, Jaqueline S. de Jesus, José O. Zuque, 
Lukas M. Meira, Adriano D. da Silva, Anna A. L. da S. Matias, 
Cleydeman H. M. da Silva, Damaine A. de Freitas, Diego 

M. Teixeira, Elaine C. B. Delfino, Emerson M. Blandino, 
Fernando S. de Brito, Graziela F. de Oliveira, Jéssica P. R. 
de Oliveira, Victor H. P. R. Modesto, Douglas de Queiroz, 
Francinny Bertolin, Jackeline da S. Mariano, Miriã dos S. 
Prado, Fernanda G. Adreira, Janaína S. de Jesus, Thiago S. 
Silva e Camila L. de F. Souza.

As duas turmas, recebidas por Cláudio Passarelli, Gerente 
da filial, tiveram a oportunidade de conhecer as instalações 
da Organização.

Cláudio Passarelli, Gerente da filial 
de Três Lagoas, atendeu os alunos
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Filial São Paulo e matriz recebem alunos do SENAC

Representantes da Sambaíba visitam a Braspress 

Adalva M. N. da Silva, Adriana R. de Oliveira, Franklin M. 
da S. Menezes, Izabela O. Aguiar, Joyce A. da S. Ramos, Joyce 
C. da P. Jeker, Michael A. C. Almeida, Odair V. B. dos Santos, 
Pamela C. L. da Silva, Stefanie G. Cerqueira, Aline K. Xavier e 
Cláudiane S. Cardoso, acompanhados pelos professores Rosa L. 
M da Silva, Lina Alexandre e Abrão L. Areal visitaram a matriz e 
a filial São Paulo (SP) da Braspress, no dia 12 de março passado.

O grupo de alunos do curso técnico de Logística do 
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) foi 
recepcionado por Gentil Capolupo, Gerente Nacional de 

Os representantes da empresa Sambaiba: César Fonseca, 
Presidente; Walter Alves Júnior, Gerente; Leandro Côrrea, 
Gerente, e Fábio José de França, Coordenador de Pneus, 
visitaram a matriz e a filial de São Paulo da Braspress no dia 
1.º de março passado.

Na ocasião, Urubatan Helou Junior, Controller de Frota, 
recebeu o grupo, que teve a oportunidade de conhecer as 
dependências da Organização, localizada no bairro da Vila 
Guilherme, em São Paulo (SP).

A Organização recebeu a 
visita dos alunos do SENAC

No dia 1º de março passado, os representantes 
da Sambaíba visitaram a Braspress

Braspress recepciona alunos de duas ETECs
A Matriz e a filial de São Paulo (SP) da Braspress, na Vila 

Guilherme, receberam a visita dos alunos da ETEC (Escola 
Técnica Estadual) Horácio Augusto da Silveira e Sebrae, no dia 
19 de março passado.

Na ocasião, os dois grupos estiveram acompanhados do 
professor Flávio Raphael. São eles: Ronaldo Lacerda, Pedro 
Bernardo, Dennis Lemos, Israel C. Sales, Marina S. de Oliveira, 
Monica C. L. da Silva, José A. da C. Jr., Walter G. Neto, Gustavo 
Telles, Giovanna R. Salvioni, Milena V. L. Rodrigues, Richard 
P. Teixeira, Douglas dos S. A. de Souza, Fernando Albertoni, 
Amanda M. dos Santos, Gabriel dos A. Casimiro, Gabriel V. dos 
Santos, Giovanna G. Zanesco, Heloisa E. de Souza, Jéssica W. de 
Jesus, Kaique F. T. Gozzo, Karime A. M. Salgado, Lucas A. F. B. 

Gonçalves, Matheus de B. Soares, Milena A. de Morais, Milena 
S. de Oliveira, Paola L. A. de Camargo, Rafael A. Costa, Thais T. 
de Araújo, Thays O. Santos, Victor G. V. Alves, Victor H. C. R. dos 
Santos e Vitória dos S. Silva

Os alunos foram recepcionados por Gentil Capolupo, 
Gerente Nacional de Operações da Braspress, e tiveram a 
oportunidade de conhecer as dependências da Organização.
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A visita foi realizada no 
dia 16 de abril passado

Operações da Braspress, tendo a oportunidade de conhecer as 
instalações da Organização.

Grupo visita matriz e filial de São Paulo da Braspress
Urubatan Helou Junior, Controller de Frota da 

Braspress,  recepcionou os representantes das empresas 
Júlio Simões e SmartDrive, no dia 8 de abril passado.

Alex Sandro Gomes, Marcos José e Leandro Gomes, da 
empresa Júlio Simões, e Renato Calil Jorge, da SmartDrive, 
visitaram as instalações da filial de São Paulo e da matriz da 
Organização, estabelecida na zona norte de São Paulo (SP).

Urubatan Helou Junior, recepcionou os 
representantes da JSL e da SmartDrive
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Gerente Regional Edilene apresenta palestra 
para alunos de Administração

A UFBA (Universidade Federal da Bahia) recebeu Edilene 
Freire, Gerente Regional da Bahia e Sergipe da Braspress, para 
uma palestra em Salvador (BA), no dia 6 de maio passado.

 Na ocasião, a Gerente Regional abordou o mundo 
do transporte para estudantes de Administração. São eles: 
Juliana S. A. Ferreira, Amanda S. Veloso, Leonardo Fachine, 
Alexandre P. Souza, Stephanie V. Figueredo, Branca N. 
Randam, Victória J. P. de Oliveira, Beatriz A. G. de Araújo, 

Júlia P. Guimarães, Victória A. Lago, Hélio de Souza, Flávia 
Costa, Andrews H. Brandão, Beatriz F. G. C. Monteiro, 
Matheus L. de Jesus, Erica D. Santos, André P. Quadros, 
Rafaela A. B. Cabados, Fabrício N. da Matta, Fernanda P. 
Sousa, Luís V. dos S. Sidrania, Renata B. Silva, Ana C. K. 
Muller, Hiandra P. de Oliveira, Caio F. Costa, José R. F. de C. 
Neto, Sophya Schnitman, Jorge L. B. dos Santos, Patrick C. B. 
dos Santos, Henrique P. Santos e Francisco Sachi.

Edilene Freire, Gerente Regional da Bahia e 
Sergipe, palestrou para os alunos da UFBA

Alunos da UNIPAC conhecem filial de Uberaba (MG)
Luiz Alberto, Gerente da filial de Uberaba da Braspress, 

recebeu os alunos de Administração Logística da UNIPAC 
(Universidade Presidente Antônio Carlos) para uma visita 
técnica, no dia 24 de maio passado.

Na ocasião, os alunos estavam acompanhados do 
professor Alexandre Caetano Pontes. São eles: Gilson 
Silveira, Giancarlo dos Santos, Carlos Eduardo, Danilo Costa, 
Pablo Costa, Cláudio F. Andrade, Luma A. de Mendonça, 
Nathália C. da Silva, Jessika Luisa, Glebert Arantes, Kleyton 
C. A. de Oliveira, Marco T. N. Nunes, Juliano M. Justino, 
Francisca de P. do Nascimento, Fernanda A. N. Bolina, 
Rodrigo de Oliveira, Roberto Candido, Luis Carlos, Leandro 
R. M. Barbosa, Jaco da C. da Silva, Jandler C. S. Cruvinel, 

Filial de Uberaba recepcionou os alunos 
da UNIPAC no dia 24 de maio passado
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Braspress é eleita a primeira em Linhares (ES)
Com 14,29% dos votos, a Braspress conquistou, pelo 

oitavo ano consecutivo, o 1.º lugar em Linhares (ES) na 
pesquisa de recall promovida pela Realize Comunicações 
entre os dias 25 de janeiro a 20 de fevereiro passado.

Dos 100% dos votos válidos, 50% foram do sexo feminino 
e 50% do sexo masculino, na faixa etária entre 14 e 81 anos.

O prêmio foi recebido por Raphael Augusto Silva, 
Gerente Regional do Espírito Santo; Wendel Pertel, Gerente 
da filial de Colatina, e Mirian C. H. dos Santos, Vendedora, 
no dia 4 de junho passado.

Da esquerda para à direita: 
Wendel Pertel, Gerente da filial 
de Colatina; Mirian C. H. dos 
Santos, Vendedora; e Raphael 
Augusto Silva, Gerente Regional 
do Espírito Santo

Luis Souza, Gustavo Barbosa, Victor H. Santos, Gladgstone 
Silva, Juliane Martins, e Antônio Amado.
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Braspress apoia o cinema nacional

Grupo de alunas visita a filial de Santo Ângelo (RS)

Braspress recebe grupo de visitantes na Matriz

A Braspress apoiou a Paris Filmes Produções na realização 
do filme Um Namorado para Minha Mulher. A comédia, 
com pré-estreia marcada para 1.º de setembro deste ano, é o 
segundo longa da produtora.

Dirigido por Júlia Rezende, o filme conta a história de Nena 
(Ingrid Guimarães) e Chico (Caco Ciocler), que estão vivendo 
uma crise após 15 anos de casamento. Sem coragem de pedir 
o divórcio, Chico contrata Corvo (Domingos Montagner), um 
especialista em conquistas por encomenda para seduzir Nena.

No longa, Nena é uma jornalista que está sem trabalhar há 
algum tempo. Entediada, acaba irritando Chico com seu humor 
ácido. Vendo que ele não está bem, os amigos o convencem a 
contratar um profissional para conquistar Nena. A partir daí, a 
situação sai do controle e vira uma sequência de atos cômicos.

Segundo Júlia Rezende, o filme mostra, do ponto de vista 
do homem e da mulher, situações cômicas típicas de um 
casamento em crise. Nena tem um olhar perspicaz e crítico 
sobre tudo, além de seu mau humor sagaz. 

A diretora assina o roteiro ao lado de Lusa Silvestre, dos 
filmes Estômago e E Aí… Comeu?, com a colaboração de Ingrid 

Aline D. da Silva, Bethania M. de Almeida, Bruna 
B. da Silva, Cristiani dos Santos, Fernanda O. da Silva, 
Francieli T. da Silva, Gabriela Meneguini, Lisiane C. 
Lind, Marines de Moraes, Patrícia Antunes, Shana dos 
Santos, Simara Rodrigues, Tusnelda B. Menin e Graziela 
Lemos, acompanhadas da professora Márcia Chitolina, 
visitaram a filial de Santo Ângelo da Braspress, no dia 24 de 
maio passado.

As alunas do Instituto Federal Farroupilha - Campus 
Santo Ângelo foram recebidas pela Gerente Simone Andres 
e tiveram a oportunidade de conhecer as instalações 
da Organização.

Urubatan Helou Junior, Controller de Frota da Braspress, 
recepcionou Calil Jorge, da Smart Drive; Dani Shafriri, da 
Traffilog; Michael Roubicek, da Omnilink; Gilberto Vasconcelos, 
da Omnilink; Marcelo Lima, da Omnilink; Rita de Cássia, da 
Omnilink; Luiz Guareschi, da Ouro Verde; Rogério Wilhian 
Culpi, da Ouro Verde, e Gustavo Henrique Busnardo, da Ouro 
Verde, para uma visita nas instalações da Matriz da Organização, 
localizada em São Paulo (SP), no dia 19 de maio passado.

Na oportunidade, os visitantes puderam também conhecer 
o simulador de direção e ver um pouco os treinamentos que a 
Braspress oferece aos motoristas.

Guimarães no texto.
“Detesto gente que fica procurando coincidências. Também 

odeio as modelos, aquelas mulheres magérrimas que dizem 
que comem de tudo e não fazem exercício. Odeio a entonação 
dos repórteres na televisão, Odeio gente que finge alegria, gente 
que me inclui em grupo de Whatsapp depois magoa se eu saio. 
Odeio quem fica fazendo selfie em museu”. Essas são algumas 
das frases marcantes da personagem de Ingrid Guimarães no 
longa, demonstrando a acidez de seu humor.

Cena do filme Um Namorado 
para Minha Mulher

Alunas do Instituto Federal Farroupilha 
visitaram a filial da Braspress de Santo Ângelo

Grupo de visitantes com o Controller de Frota 
da Braspress, Urubatan Helou Junior
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Time da Braspress vence campeonato do SEST SENAT

Rochinha escreve poema para Urubatan Helou

Braspress de Campo Grande (MS) recebe alunos de Logística

O time da filial São Paulo da Braspress ganhou o 
campeonato de futebol do SEST SENAT (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte) na unidade do Tatuapé, em São Paulo (SP), no 
dia 21 de maio passado.

Jonata S. de Jesus, Alan D. F. Lemos, Davi T. de M. 
Lima, Michelangelo C. da Silva, Guilherme S. Duques, 
Otacílio da C. Nóbrega, Valdomiro J. F. da Silva, Adriano 
J. da Silva, Cleomar S. L. Ribeiro, Vandelson A. de Lima, 
Gilmar D. da Silva e Alexandre M. Bonfim integraram o 

Um grupo de alunos do Curso Técnico em Logística 
da Escola Estadual Joaquim Murtinho, acompanhados 
dos professores Vânia Cruz, Handerson M. Brun, Andréia 
Rodrigueiro, Ellen Jaquelline e Nilson L. Lima, visitaram 
a filial da Braspress em Campo Grande no dia 25 de 
maio passado.

Na oportunidade, Neurivan Ferreira, Gerente Regional, 
apresentou as instalações da Organização aos alunos. São 
eles: Alex Gilberto, Aline Pereira, Aurenilça P. Ormundo, 
Cintia G. Costa, Cleison Conceição, Cleusa Evangelista, 
Evelyn Vilhalva, Fabiana Gomes, Givani da Silva, Juvenil 
de Sousa, Laura Félix, Lucas C. Guedes, Robson da Silva, 
Washington Adriano, Anderson Avalhães, Ailton Caíres, 
Lucas Augusto, Lucas Dias, Larissa Karine, Ana Franciele 
Acabade, Brenda Pinto, Filipe Mendonça, Gabriel Rodrigues, 
Isadora Ferreira, Jeicon Lucas, Kamyla Barbosa, Laira 

Técnico Gilson Rocha Sena, com 
o time campeão da Braspress

time campeão, que venceu de 7 a 2 a Transportada Cometa, 
com o auxílio do Técnico Gilson Rocha Sena.

Ferreira, Laura Teles, Maria Eduarda Resende, Mariana da 
Silva, Matheus Max, Matheus Oliveira, Verenice Coronel, 
Walcilene Maria, Wesley Belino, Gabriela Ajala, Isabelle 
Costa, Lidiane dos Santos, Maria Eduarda de Souza, Larissa 
Cristiana, Valter Dias, Thiago Ferreira, Laryssa Célia do R. 
Peixoto, Maria Eduarda Moura e Ademar S. Junior.
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Aristóteles Rocha, mais conhecido 
como Rochinha, ex-presidente do SETCESP 
(Sindicato das Empresas de Transportes de 
Carga de São Paulo e Região) contemplou o 
Diretor Presidente da Braspress, Urubatan 
Helou com um poema, no dia 14 de 
junho passado.

“Caro amigo, um abraço.
Neste ensolarado, porém, friorento dia do 

outono, tenho prazer em lhe dizer “obrigado 
amigo” e, se não for inconveniente, me 
considerar um “assinante free” da sua revista, 
pelo que antecipo os meus agradecimentos.

AMIGO
Quem tem um amigo sincero.
Pode se considerar um “titã”!

Os alunos da Escola Estadual Joaquim  Murtinho 
conheceram a filial de Campo Grande (MS)

Saiba, assim me considero,
Meu caro amigo Urubatan.

Na cuca e no pensamento 
A minha memória declara,
Caro companheiro Rochinha,
Urubatan é pai do Tayguara.

E com esse pensamento
Eu me dispus a matutar
Por se tratar de filho e pai

Já não sei o que pensar,
Tratando-se de pai e filho.
A qual dos dois mais amar?” 

Rochinha, ex-presidente do 
SETCESP, 96 anos de idade
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SÉRIE “PARCERIAS”

C&C, parceira da Braspress
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A o prosseguirmos com a 
série “Parcerias”, entre-
vistamos Toshiaki Ogawa, 

Sócio Fundador e Diretor Comercial da 
C&C (Computação e Comunicação In-
formática Ltda.), fundada em 1992. Ele 
destaca o importante relacionamento 
com a Braspress, que já dura dez anos.

“Os anos de convivência com 
a Braspress permitem-nos hoje, 
especialmente em novos projetos de 
infraestrutura de TI, apresentar um 
importante diferencial competitivo 
em tecnologias e custos, pelo fato de 
entendermos melhor a Organização, 
suas particularidades, possibilidades 
e reais necessidades sob a ótica dos 
seus negócios”, declarou Toshiaki.

Giuseppe Coimbra, Diretor 
Administrativo e Financeiro da 
Braspress, concorda e aprova a 
parceria: “É de suma importância 
ter um bom relacionamento com os 
nossos parceiros, e com a C&C não 
é diferente. Nesses dez anos, sempre 
fomos atendidos conforme nossas 
expectativas e com a qualidade 
que buscamos”.

Segundo o Diretor Comercial da 
C&C, a empresa fornece soluções de 
infraestrutura de TI na modalidade 
IaaS (Infrastructure as a Service – 
Infraestrutura como Serviço), em 
seus Data Centers (padrão Tier III) 
e nos Data Centers dos próprios 
clientes, como no caso da Braspress.

“Embora também desenvolva-
mos projetos da forma tradicional 
(CAPEX), que requerem capital para 
os investimentos, o foco principal 
está na oferta da modalidade IaaS 
(OPEX), que substitui as necessi-
dades de investimentos por despesas. 

A C&C vem inovando no desen-
volvimento de métricas específicas, 
simples, para medição e cobrança de 

fornecemos todos os servidores 
IBM Power/AIX, IBM System X, 
IBM Storage, IBM SAN, IBM Tape 
Library (robô de fitas), backup 
local e também em Data Center 
externo, tudo na modalidade IaaS 
com serviços gerenciados e suporte 
técnico inclusos. 

Já no Planeta Azul, em Guarulhos 
(SP), os serviços atuais prestados foram 
ampliados com a adição da plataforma 
de servidores x86 e respectivos 
sistemas de armazenamentos de 
dados (Storage), incluindo o processo 
de migração de toda a infraestrutura 
existente para o novo local, com o 
desafio de executá-lo praticamente sem 
causar indisponibilidade operacional”, 
relatou Toshiaki.

IaaS, buscando variáveis que melhor 
reflitam os comportamentos e os 
resultados de vendas dos clientes. 
Entretanto, as métricas definidas 
estarão sempre associadas a custos 
(custo unitário fixo e custo total 
variável), e não a um percentual sobre 
as vendas, como podemos encontrar 
em alguns casos no mercado. 

O objetivo das métricas é 
fornecer infraestrutura de TI em 
forma de custos variáveis para 
os clientes e proporcionar maior 
sintonia com a dinâmica dos 
negócios (flutuações, sazonalidades, 
crises, etc.), aplicando-se tanto para 
crescer quanto para reduzir.

Na Braspress, localizada na 
Vila Guilherme, em São Paulo (SP), 

Toshiaki Ogawa, Sócio Fundador e 
Diretor Comercial da C&C
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Cerca de 30 profissionais 
atuam na C&C

Em infraestrutura de hardware e software, a C&C 
é parceira das mais representativas e reconhecidas 
tecnologias do mercado mundial: IBM, Lenovo, Cisco, 
Fortinet, Riverbed, Vmware, Citrix, MicroSoft, Oracle, 
RedHat, Vision Double-Take, FalconStor e Scalix.

Nos Data Centers (padrão Tier III), oferece serviços 
de hospedagem de aplicações (IaaS), cloud privada/
pública/híbrida, DRS (Disaster Recovery Site), Backup 
em Storage, ambientes para testes, avaliações, análise 
de performance, migrações de versões e provas 
de conceito.

As arquiteturas técnicas das soluções são desenvolvi-
das por especialistas com base na análise dos dados das 
instalações atuais, configurações técnicas, volumetrias, 
problemas, deficiências e, requerimentos tanto atuais 
quanto futuros dos clientes.

 Para prover suporte técnico e gestão operacional de 
qualidade, a C&C executa os serviços por profissionais 
experientes em sistemas operacionais (Windows, AIX, 
Linux), bancos de dados (Oracle, SQL, Sybase, MySQL, 
MariaDB, MongoDB, Postgre), infraestrutura SAP 

Produtos e Serviços
(Basis, HANA), virtualização de servidores (VMware, 
MicroSoft), virtualização de Storage, SDS (Software 
Defined Storage), continuidade de negócios, otimização 
de performance, racionalização e simplificação de 
infraestrutura, segurança de informações, proteção de 
dados e monitoração de infraestrutura e de aplicações.

Nas soluções para as áreas de negócios, a empresa 
desenvolve sistemas e aplicações sob medida, altamente 
customizadas, baseadas em ferramentas e plataformas 
como o BPMS (Business Process Management System) 
e BRMS (Business Rules Management System), para 
permitir assertividade e produtividade na implementação 
de soluções para diferenciação e inovação dos negócios 
dos clientes. 

Esses sistemas e aplicações são avaliados em conjunto 
para o estudo da viabilidade de comercialização na 
modalidade SaaS (Software as a Service). As principais 
vantagens para o cliente são o fato de não desembolsar pelo 
desenvolvimento, e sim somente após a implementação 
completa em ambiente de produção, eliminando os riscos 
muito comuns de insucesso observados pelo mercado.

A empresa possui escritórios em 
São Paulo, Campinas e Goiânia

Além dos escritórios, também tem Data Centers 
espalhados por São Paulo, Campinas e Fortaleza
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SÉRIE “PARCERIAS”

Toshiaki e seus sócios, Cecilia Hasegawa e Nilson 
Toyoda, fundaram a C&C em 1992. A empresa possui 
escritórios em São Paulo (SP), Campinas (SP) e Goiânia 
(GO), além de Data Centers (padrão Tier III) em São Paulo, 
Campinas e Fortaleza (CE).

“Investimos sempre em educação e primamos 
por manter um quadro de profissionais experientes, 
permanentemente treinados, capacitados e certificados 
pelos diversos fabricantes, utilizando produtos 
disponibilizados pelos próprios fabricantes ou adquiridos 
para esse fim e instalados nos nossos laboratórios técnicos.

Atualmente são cerca de 30 profissionais, 
vivenciados e experientes, entre próprios e terceiros 
de consultorias especializadas com as quais mantemos 
contratos entre pessoas jurídicas para assegurarmos os 
compromissos firmados.

Temos a certeza de que esse ‘ecossistema’ faz a grande 
diferença e creditamos a essas pessoas a contribuição 
para que tenhamos hoje a confiança e a segurança de que 
reunimos as condições e as experiências suficientes para 
acelerarmos o ritmo de crescimento para os próximos 
cinco anos, de forma consistente e saudável, inovando 
sempre para o futuro”, contou Toshiaki.

“Atualmente são cerca de 40 clientes de IaaS, sendo 
a grande maioria nos nossos Data Centers e alguns 
nas instalações dos próprios clientes, como é o caso da 
Braspress. Temos como objetivo empresarial quintuplicar 
a carteira nos próximos cinco anos.

Sabemos que a nossa forma de atendimento (face 
to face) - mantendo um relacionamento de máxima 

Empresa, Filosofia e Crescimento
proximidade com as empresas e buscando compreender 
os detalhes dos seus requerimentos e necessidades para 
desenvolvermos soluções corretas, nem a mais nem a 
menos, com aprimoramentos contínuos e que façam 
sentido para os seus negócios – exige um quadro de 
profissionais de relacionamento diferenciado e tem 
limitações de crescimento. 

Pensamos que esta filosofia de trabalho será viável 
até atingirmos certo tamanho e número de companhias. 
Se ultrapassarmos esses limites, corremos o risco de 
prejudicarmos a qualidade dos serviços em termos de 
atendimento, senso de urgência, comprometimento, 
relacionamento, conhecimento, flexibilidade, camara-
dagem, etc. e perdermos nossas principais características 
e os diferenciais competitivos que temos.

O nosso objetivo é continuarmos sendo úteis aos 
clientes, reconhecidos por agregarmos valor, por atuarmos 
de modo comprometido e por desenvolvermos soluções 
criativas, inovadoras e flexíveis que fazem diferença para 
os seus negócios. Se, por hipótese, para determinado 
cliente esse objetivo não estiver sendo atingido, por 
mais que nos tenhamos esforçado, então preferimos 
conversar, reconhecer nossa incapacidade, desculpar-nos 
e declinarmos do contrato, sem traumas, até ajudando 
na transição segura e tranquila para outro provedor. Por 
essas razões, consideramos que a relação de proximidade, 
intimidade, governança e transparência são fundamentais 
para continuamente avaliarmos se está dando tudo certo, 
se há necessidade de melhorias, e se estamos no caminho 
acertado”, finalizou o Diretor Comercial da C&C.

A C&C atende cerca 
de 40 clientes
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REPORTAGEM

Braspress participa da coleção
“CAMINHÕES BRASILEIROS
DE OUTROS TEMPOS”

A Editora Planeta DeAgos-
tini lançou uma coleção 
chamada “Caminhões 

Brasileiros de Outros Tempos”, 
que vem com miniaturas em escala 
1/43. Um dos fascículos traz uma 
miniatura do caminhão n.º 1 da 
Braspress, o Mercedes-Benz L-1113 
(1970-1987). As edições começaram 
a ser vendidas em abril passado em 
algumas cidades brasileiras, como 
no Rio de Janeiro (RJ), Curitiba 
(PR) e Blumenau (SC).

A Braspress foi fundada no dia 
1.º de julho de 1977 por Urubatan 
Helou, Diretor Presidente, e 
Milton Petri, Vice-Presidente. Com 
muito trabalho, a Organização foi 
crescendo, conquistando espaço no 
mundo do transporte e ampliando 
a frota.

De placa preta (já que tem mais 
de 30 anos de uso), o caminhão n.º 1 
da Braspress está o mais próximo 
possível do veículo original, 
tornando-se, por isso, um veículo 
de colecionador.

Esse caminhão está no Memorial 
de Veículos da Braspress, junto dos 
Mercedes-Benz L608, LS1519, 710 e 
712, bem como da primeira Kombi 
da Organização. 

Nada melhor, então, do que 
o veículo n.º 1 da Braspress fazer 
parte da coleção “Caminhões 
Brasileiros de Outros Tempos”. A 
miniatura acompanha um fascículo 
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REPORTAGEM

que conta um pouco da história do veículo.
Segundo Urubatan Helou, é de grande importância a 

Braspress participar de uma coleção como essa.
“O Mercedes-Benz L-1113 tem um grande significado 

para a história da Braspress. Poder dividir essa memória 
com outras pessoas é ter plena certeza de que um pedaço 
de nossa Organização vai estar nas casas e nas empresas 
dos brasileiros”, relatou o Diretor Presidente da Braspress.

Ao longo de 12 páginas, o fascículo mostra a chegada 
do veículo no Brasil e o grande êxito alcançado, já que 
atendia à demanda das empresas que precisavam de um 
caminhão eficiente e ágil.

O sucesso foi tão grande que cerca de 213 mil 
caminhões foram vendidos entre as versões 1111, 1113, 
1313, 1513 e 2013. Todos utilizavam a mesma cabine, com 
diferença da capacidade de tração do motor e do volume 
de carga.

Em 1987, os modelos pararam de ser fabricados, 
porém ainda são vistos nas ruas e nas estradas do Brasil.

Além das informações detalhadas sobre o veículo, o 
fascículo traz a ficha técnica, com todas as especificações 
do caminhão, desde o motor até a capacidade de depósito 
de combustível.

REPORTAGEM

O caminhão nº 1 da Braspress 
é o Mercedes-Benz L-1113

Miniatura do caminhão 
nº 1 da Braspress

O fascículo que acompanha a miniatura tem 12 
páginas e conta a história do Mercedes-Benz L-1113
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Mercedes-Benz L-1113  
(1970-1987)

Coleção
“CAMINHÕES 
BRASILEIROS
DE OUTROS
TEMPOS”

A venda do fascículo será feita em quatro fases. A 
primeira começou no dia 19 de abril passado, nas cidades 
de Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Angra dos Reis (RJ), 
Barra Mansa (RJ), Resende (RJ), Botucatu (SP), Bauru 
(SP), Jaú (SP), Marília (SP), Jundiaí (SP), Sorocaba 
(SP), Peruíbe (SP), Santos (SP), Bragança Paulista (SP), 
Caçapava (SP), São José dos Campos (SP), Curitiba (PR), 
Blumenau (SC) e Itajaí (SC). Foram colocados à venda 
2.900 exemplares em bancas de jornal, além de mil 
destinados a assinantes.

O início da segunda fase, que acontecerá na Grande 
São Paulo, está prevista para o próximo dia 5 de julho. 
Serão disponibilizados 3 mil exemplares para venda e 
800 para assinantes.

No dia 24 de janeiro de 2017, começará a terceira 
fase, nas seguintes cidades: Brasília (DF), Goiânia (GO), 
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Itumbiara (GO), Anápolis (GO), Teresina (PI), Palmas 
(TO), Colatina (ES), Governador Valadares (MG), 
Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Poços de Caldas (MG), 
Pouso Alegre (MG), Uberaba (MG), Patos de Minas 
(MG), Uberlândia (MG), Juiz de Fora (MG), Viçosa (MG), 
Campos dos Goytacazes (RJ), Petrópolis (RJ), Teresópolis 
(RJ), Americana (SP), Campinas (SP), Indaiatuba (SP), 
Piracicaba (SP), Araraquara (SP), São João da Boa 
Vista (SP), Lages (SC), Tubarão (SC), Florianópolis 
(SC), Joinville (SC), Barretos (SP), Ribeirão Preto (SP), 
Presidente Prudente (SP), São José do Rio Preto (SP), e 
Araçatuba (SP).

A última fase, a ser iniciada no dia 19 de julho de 2017, 
não tem quantidade de distribuição definida, assim como 
a terceira.

Capa da coleção Caminhões Brasileiros 
de Outros Tempos
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TECNOLOGIA

BRASPRESS É PIONEIRA
no controle de pneus com sistema
da Neomatix

A Braspress é a primeira empresa a fazer o 
controle de pneus dos caminhões por câmeras 
através do sistema da Neomatix, empresa 

israelense que desenvolveu a solução.
O equipamento, instalado na Matriz da Organização, 

localizada em São Paulo (SP), consiste em câmeras 
posicionadas em ângulos diferentes para tirar fotos da 
face do pneu.

Segundo Tiago de Lima Ferreira, Supervisor 
Administrativo de Frota e Telemetria, com esse sistema 
é possível identificar se a pressão do pneu está baixa, se a 
temperatura está alta (através de infravermelho e, em caso 
positivo, indica problemas no freio) e se o sulco do pneu está 
em condições de trabalho ou já chegou ao limitador (3 mm).

“Quando o caminhão passa pelo equipamento, 
as câmeras registram os problemas e geram alertas. 
Após a análise das informações pelo Departamento de 
Telemetria, o veículo é encaminhado para a área de frota, 
que faz as correções pertinentes.

Os erros registrados pelo sistema são quase 
imperceptíveis a olho nu e dificilmente seriam tratados de 

maneira correta por falta de informação. Assim sendo, as 
falhas não notadas causariam perdas ou prejuízo e tempo 
de ociosidade, mas, com o sistema, tudo ficou diferente”, 
explicou Tiago.

Graças ao método implementado na Braspress, 
o processo de identificação de erro é automático e 
independente da inspeção visual de pneus e veículos 
feita por colaboradores. Agora, o trabalho da borracharia 
começou a ser realizado em função dos alertas gerados pelo 
sistema, aumentando a produtividade e a assertividade.

O investimento no sistema é custeado pela economia 
feita pela Organização. A cada real pago, estima-se uma 
economia de seis reais proporcionada pela redução de 
consumo de combustível, aumento da vida útil dos pneus, 
maior produtividade e redução de acidentes.

De acordo com Tiago, o sistema é acessado pela 
internet, com as informações armazenadas em um 
servidor externo. A tecnologia funciona em qualquer 
tipo de veículo, não é necessário inserir componentes 
eletrônicos no pneu como em outros sistemas no mercado, 
- caminhões e carros de passeio, entre outros.

O sistema Neomatix faz o controle dos 
pneus dos caminhões através de câmeras
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Tela de verificação técnica 

VEJA O EXEMPLO

O exemplo apresenta o 
problema de pressão baixa em 
dois pneus traseiros do lado 
esquerdo. Após o alerta gerado, 
a questão é encaminhada 
para o Gestor da Borracharia, 
que realiza as tratativas 
necessárias para solucionar os 
problemas identificados.

As falhas mais comuns encontradas 
pelo método foram as seguintes:

• assimetria (desaparelhamento) 
de banda de rodagem: no mesmo 
eixo do veículo, pneus montados 
com desenhos diferentes, problema 
quase imperceptível a olho nu;

• pressão baixa: desde casos 
extremos, em que o pneu estava 
deslocado da roda e com pressão zero, 
até casos mais sutis, em que a pressão 
correta seria 120 e o sistema indicou 
108, o que impacta no consumo 
de combustível, na durabilidade 
do pneu e, principalmente, na 
segurança operacional.

• temperatura alta: situações 
em que o pneu operava com freios 
desregulados, gastos ou com excesso 
de concentração de carga.

“Veículos com pneus calibrados 
e altura do sulco dentro da 
especificação correta ocasionam 
redução no consumo de combustível, 
melhor dirigibilidade e maior 
segurança para o motorista e para 
a Braspress”, finalizou o Supervisor.

O investimento no sistema é custeado 
pela economia feita pela Braspress

Tiago de Lima Ferreira, Supervisor 
Administrativo de Frota e Telemetria
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FILME

Braspress faz vídeo da realidade 
dos seus motoristas

A Braspress produziu um vídeo mostrando como 
a Organização trata o profissional do volante, 
em resposta aos meios de comunicação 

que veicularam matérias sobre o comportamento dos 
motoristas de carga no Brasil.

Com o objetivo de mostrar a realidade dos motoristas 
da Braspress, 5 mil DVDs foram distribuídos para 
clientes, entidades, deputados federais e estaduais, além 
de senadores.

O vídeo, de nove minutos, mostra todos os cuidados 
que a Braspress tem com o motorista, desde a triagem no 
CAMB (Centro de Atendimento ao Motorista Braspress) 
“Basil de Barros” até a hora do descanso.

Antes de seguir viagem, o motorista passa por 
uma avaliação de peso, altura, temperatura, pressão 
arterial e nível de álcool no organismo (através do teste 
do bafômetro), bem como por exames de glicemia e 
toxicológicos.

Caso seja detectado algum problema de saúde, o 
motorista é encaminhado ao médico especialista para 
tratamento. Foi o que aconteceu com o profissional 
do volante Eduardo Fernandes, encaminhado ao 
cardiologista depois da pressão alta detectada durante 
a triagem no CAMB. “A Braspress traz segurança para 
mim e para a minha família, pois todos ficamos seguros 
sabendo que estou bem”, declarou Eduardo.

Os exames toxicológicos, agora obrigatórios, segundo 
a Lei n.º 13.103/2015, já eram realizados pela Braspress 
desde 2012 e são feitos anualmente, na admissão e na 
demissão do motorista.

O exame revela a presença de drogas localizadas 
no interior dos fios de cabelo ou pelos corporais. O 
método detecta se foram utilizadas as seguintes drogas: 

maconha, haxixe, skunk, cocaína, crack, merla, heroína, 
morfina, codeína, ecstasy, metanfetaminas, anfetaminas, 
mazindol, femproporex e anfepramona.

Tanto o cabelo como o pelo corporal crescem 
aproximadamente um centímetro por mês. São coletados 
três centímetros para o exame, que mostra se a pessoa 
utilizou drogas nos últimos três meses.

Segundo a Resolução n.º 517 da lei criada pelo 
Contran (Conselho Nacional de Trânsito), o exame deve 
ser solicitado na emissão da CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) nas categorias C, D ou E, na renovação da 
carta e na troca de categoria para C, D ou E.

Já a Portaria MTPS n.º 16/2015, do Ministério do 
Trabalho, exige que o exame seja feito na pré-admissão 
do colaborador, a cada dois anos e meio, e também 
na demissão.

Antes de seguir viagem, o colaborador recebe um 
kit lanche, nutricionalmente balanceado. Assim, não 
precisa parar para comer comidas gordurosas ou de 
procedência desconhecida.

“O kit lanche que a Braspress nos fornece ajuda 
bastante. Não preciso parar em qualquer lugar para 
comer”, relatou o Motorista Joscely Viana Flor.

Pensando sempre no bem-estar dos profissionais, a 
cada 600 quilômetros rodados existem os pit stops, locais 
entre as filiais da Braspress com infraestrutura para dar 
todo o suporte ao motorista que está em viagem e precisa 
se alimentar e descansar.

Quando o assunto é palestra e reciclagem, a Braspress 
também atua fortemente em prol dos motoristas. Eles 
recebem treinamentos e participam de palestras sobre 
saúde, educação e segurança nas estradas. Além disso, 
passam pelo simulador de direção e têm a chance de se 
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Eduardo Fernandes, descobriu que 
estava com pressão alta graças aos 
exames realizados na Braspress

Tania Rodrigues 
apresentou o vídeo

Joscely Viana Flor, aprova o 
kit lanche da Organização
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Opinião sobre o vídeo 
Gestão de Motoristas

José Hélio Fernandes, presidente da NTC & Logística 
(Associação Nacional do Transporte de Cargas e 
Logística), deu sua opinião sobre o vídeo.

“É um verdadeiro orgulho termos em nosso país e, em 
especial no quadro de sócios da NTC, uma empresa como 
a Braspress. O vídeo que tive a oportunidade de receber 
demonstra de maneira clara que o cuidado com todas as 
operações, característico dessa Organização modelo, estende-
se também ao maior patrimônio que qualquer companhia 
pode ter: seus colaboradores, como é o caso dos motoristas. 

O vídeo comprova também como é possível ir além 
da própria legislação vigente, acolhendo e valorizando 
as pessoas. 

Meus cumprimentos a todos os integrantes da equipe 
da Braspress por construírem todos os dias um grande 
exemplo de competência, sucesso e, acima de tudo, 
respeito para com o ser humano”, finalizou José Hélio.

Flávio Benatti, presidente da Federação das Empresas 
de Transporte de Carga do Estado de São Paulo, 
emocionou-se com o vídeo produzido pela Braspress. 

“Fiquei emocionado ao assistir ao vídeo institucional 
da Braspress que aborda o tratamento e cuidados 
oferecidos aos seus motoristas – um verdadeiro exemplo 
de que o transporte rodoviário de cargas é formado por 
empresários sérios e voltados à qualidade de vida de 
seus motoristas.

O vídeo, bastante esclarecedor, detalha um programa 
focado na segurança, no respeito à vida e no compromisso 
com seus colaboradores.

Acredito que são medidas como as da Braspress 
que contribuem para melhorar a imagem do transporte 
rodoviário de cargas”, relatou Flávio Benatti.

reciclar e tirar dúvidas a respeito do que passam durante 
o dia a dia.

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, o vídeo mostra claramente os cuidados que a 
Organização tem com os principais profissionais de uma 
transportadora: os motoristas.

“A Braspress não é simplesmente uma transportadora; 
é uma empresa formada por gente. O vídeo mostra como 
cuidamos da nossa gente”, declarou Urubatan Helou.

O vídeo, com todos os detalhes da atenção e 
dos cuidados que a Braspress dedica aos profis-
sionais, está disponível no site da Organização: 
www.braspress.com.br.
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Flávio Benatti, presidente da Federação das Empresas 
de Transporte de Carga do Estado de São Paulo

José Hélio Fernandes, presidente 
da NTC & Logística

Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress
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FILME

Para Geraldo Vianna, ex-
presidente da NTC & Logística, as 
ações da Organização, apesar de sua 
difícil implantação, são excelentes.

“Fiquei surpreso porque, embora 
soubesse da excelência da política de 
recursos humanos da Braspress, não 
podia imaginar que tivesse atingido 
um nível tão elevado. Também fiquei 
emocionado, porque me relembrou 
diversas tentativas de fazer coisas 
parecidas, das quais eu mesmo 
participei em outros tempos e em 
outras empresas de grande porte.

Sei, por isso, o quanto é difícil 
implantar e, mais ainda, manter 
e sustentar programas desse tipo, 
em meio às urgências da operação 
de uma empresa de transporte e 
diante dos recursos sempre escassos 
propiciados por um mercado 
caracterizado por uma concorrência 
feroz e geralmente desleal. Fiquei 
emocionado, também, por constatar 
que, afinal, o sonho de termos um 
transporte rodoviário de carga 
civilizado e moderno, a despeito da 
agressividade deste mercado, é, sim, 
possível. A Braspress é prova disso.

Nestes tempos em que o 
transporte rodoviário de carga é tão 
maltratado e retratado negativamente 
pela grande mídia, o vídeo é uma 
resposta eloquente que deveria ser 
utilizada e amplificada, no limite, 
por todas as nossas entidades de 
classe, contribuindo para melhorar a 
imagem do setor e estimular outras 
empresas a seguirem esse magnífico 
exemplo”, declarou Geraldo Vianna.

Pedro Lopes, ex-presidente 
da FETRANCESC (Federação das 
Empresas de Transporte de Carga 
e Logística de Santa Catarina), 
também aprovou o vídeo.

“O segredo da Organização - que 
é indispensável, mas muitos não 
valorizam - são os seus profissionais, 
especialmente os motoristas.

Esses profissionais do volante, ao 
passarem por um rigoroso teste de 
seleção, já sentem a segurança que o 
contratante oferece aos seus funcionários. 

A preservação da saúde começa por 
saber como devem se alimentar, passar 
pelo exame preventivo ao uso de álcool e 
drogas, combate ao sono e sua tolerância/
limite para cumprir a jornada.

A empresa tem o compromisso 
de oferecer ao seu colaborador a 
qualificação profissional, que inclui a 
parte de treinamento em simulador, 

pontos de apoio para ter conforto 
nas estradas e cumprir a jornada de 
descanso em pontos seguros.

Isso tudo contribui para o 
condutor conhecer e conservar o 
veículo, preservando a imagem da 
empresa em todos os lugares.

A Diretoria da Braspress, na cidade 
ou na estrada, valoriza a sua gente mais 
que seu patrimônio físico. A Braspress 
é uma referência em transporte e 
logística para o País que muito nos 
orgulha”, comentou Pedro Lopes.

Geraldo Vianna, ex-presidente 
da NTC & Logística

Pedro Lopes, ex-presidente 
da FETRANCESC
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Braspress realiza doação para a ONG Maranata

RESPONSABILIDADE SOCIAL

P ela segunda vez a Maranata Ecologia foi contem-
plada pela Braspress com a doação de 1.591 
equipamentos sucateados, entre os quais placa 

mãe, memória RAM, processador, HD, drive de CD, teclado, 
mouse, monitor, CPU, cabos em geral, switch, fonte ATX, 
estabilizador, telefone, suporte para CPU e gabinete.

A doação foi feita por Milton Petri, Diretor Vice-
Presidente da Braspress, para Maria das Mercês 
Rojas Marin Serra, fundadora da organização, e Raul 
Sammarco Serra Filho, tesoureiro da entidade, na Matriz 
da Braspress em São Paulo (SP), no dia 17 de março.

“Parabenizo a ONG pelo bonito trabalho que realiza. 
Deixa-nos extremamente contentes saber que os 
equipamentos que estamos doando vão ajudar muitas 
pessoas”, relatou Milton Petri.

A entidade foi fundada em 2010 com a finalidade de 
preservar a natureza e os recursos naturais do planeta, 
com a participação da comunidade. 

Todo o material recolhido de doações ou das coletas 
de materiais reciclados são levados para a sede da ONG 
em Caraguatatuba (SP), e os funcionários realizam uma 

seleção dos materiais que podem ser vendidos.
“A doação que a Braspress está nos fazendo ajuda 

muito a complementar a cesta básica e o salário das 23 
famílias que participam da nossa ONG. Somos muito 
gratos por isso”, comentou a fundadora da ONG.

Hospital do Câncer de Barretos 
recebe transporte solidário

A Braspress transportou solidariamente 30 perucas para 
o Hospital do Câncer em Barretos (SP), a pedido da ONG 
Rapunzel Solidária.

A entrega foi realizada por Marilúcia Cosmo Dantas, 
Motorista da Braspress, e Aldo Fernando de Oliveira, 
Ajudante da filial de São José do Rio Preto (SP), para Edmara 
Modesto Iunes e Samira Samara, representantes do Hospital 
do Câncer, no dia 1.º de abril passado.

A ONG Rapunzel Solidária doa perucas para mulheres 
em tratamento de câncer. Já foram aproximadamente 
500 perucas doadas ao longo dos dois anos de atuação 
da entidade.

Da esquerda para à direita: Aldo Fernando 
de Oliveira, Edmara Modesto Iunes, Samira 
Samara, e Marilúcia Cosmo Dantas

Da direita para à esquerda: Maria das 
Mercês Rojas Marin Serra, Milton Petri, 
e Raul Sammarco Serra Filho

Braspress participa de Comitê do Programa Na Mão Certa
A Braspress participou do 1.º Encontro do Comitê 

de Gestão Participativa do Programa Na Mão Certa, que 
reuniu em São Paulo (SP) empresas para um fórum no 
dia 5 de maio passado, com a presença de Vanila Lopes, 
Assistente de Treinamento.

Durante a reunião foi apresentada a parceria 

da Childhood Brasil com o SEST SENAT (Serviço 
Social do Transporte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte) e a pesquisa “O 
Perfil do Caminhoneiro no Brasil”. Depois, 
aconteceu um debate sobre a educação continuada 
dos caminhoneiros.
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APAE recebe doação da Braspress

Braspress apoia campanha de solidariedade

A pedido da APAE (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), a Braspress doou e transportou uma 
cadeira de rodas para a entidade, em José Bonifácio (SP), 
no dia 14 de abril passado.

A doação foi entregue pelo Supervisor Comercial 
da filial de São José do Rio Preto (SP), Rodrigo Silva 
Cardoso, e a Motorista Marilúcia Cosmo Dantas, para 
Danielle Villar Blota Alexandre e Paulo César Procópio 
Pinto, representantes da Associação.

Há 43 anos a APAE atende pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla, com o objetivo de integrá-los 
à comunidade.

A entidade de José Bonifácio atende 123 pessoas, 
proporcionando-lhes atendimento pedagógico, psico-
lógico, fonoaudiólogo, fisioterapêutico, nutricional, 
pediátrico e de terapia ocupacional e assistência social.

A Braspress doou e transportou cinco cestas básicas 
para contribuir com a ação da Partner Têxtil, localizada 
em Brusque (SC), no dia 6 de abril passado.

A ação teve como objetivo arrecadar produtos de 
higiene pessoal e de limpeza, além de alimentos não 
perecíveis e roupas, para doar ao Lar Menino Deus, que 
abriga e cuida de pessoas que foram abandonadas pelas 
famílias e possuem algum tipo de deficiência física.

Na ocasião, Mayco Leandro Vieira, Gerente da filial 
da Braspress de Itajaí (SC); Lucas Coitinho Araújo, 
Vendedor, e Joarez Savi, Motorista, entregaram as 
doações para Paulo Henrique Raseira, Eliane Cláudio, 
Meri de Souza, Maria Madalena Guns, e Douglas Gamarra, 
representantes da empresa.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Transporte solidário de cobertores para Petrópolis (RJ)
A Braspress realizou transporte solidário a pedido 

de Marcelo Vivas, proprietário das lojas AD e Enjoy. Mil 
cobertores foram transportados de São Paulo (SP) para 
Petrópolis (RJ).

Os cobertores foram entregues ao Centro Espírita 
Missionários da Caridade por Patrícia Brandão, Gerente da 
filial do Rio de Janeiro, acompanhada dos colaboradores 
Roberto R. Lima, Ajudante; Walce Machado, Motorista, 
e José E. da Silva, Ajudante, recepcionados por Sebastião 
F. Rodrigues, representante do Centro, no dia 12 de 
maio passado.

Da esquerda para à direita: Danielle Villar Blota 
Alexandre, Paulo Cesar Procópio Pinto, Marilúcia 
Cosmo Dantas, e Rodrigo Silva Cardoso

Da esquerda para à direita: Patrícia Brandão, Roberto R. 
Lima, José E. da Silva, e Sebastião F. Rodrigues

Da direita para à esquerda: Douglas Gamarra, Maria Madalena Guns, 
Meri de Souza, Eliane Cláudio, Paulo Henrique Raseira, Mayco Leandro 

Vieira, Lucas Coitinho Araújo, e Joarez Savi
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Melhorias no Hospital do Câncer em 
Uberlândia (MG) são inauguradas

A Braspress é uma das Empresas Amigas da Cura e 
mensalmente ajuda o Hospital do Câncer de Uberlândia 
(MG). Com o apoio dos parceiros, o Grupo Luta Pela Vida 
investe em melhorias, pensando sempre no melhor para 
os pacientes.

No dia 13 de abril passado, o hospital inaugurou o 
novo espaço de Imagem Oncológica. O serviço é composto 
por novos aparelhos de tomografia e ultrassom, que serão 
utilizados em procedimentos médicos para proporcionar 
mais qualidade no tratamento dos pacientes.

Gincana do Bem tem apoio da Braspress
A Braspress participou da Gincana do Bem, realizada 

em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15 de maio passado. 
Presente no evento, Milton Petri, Vice-Presidente, 
representou a Organização.

O objetivo da gincana foi gerar uma competição entre 
clubes de motociclismo, com várias provas – uma das 
quais a arrecadação de alimentos para doação.

A Braspress colocou um caminhão à disposição da 
gincana, para serem colocados os alimentos arrecadados, 
e para transportar os itens para o Motoclube Falcões, que 
realizou a distribuição para as entidades.

“É muito importante participarmos de um evento 
desse porte. Ficamos felizes em poder cooperar com a 
Gincana do Bem e poder ajudar muitas pessoas”, declarou 
Milton Petri.

As 7 toneladas foram arrecadadas pelos motoclubes 
Wild Dogs Moto Grupo, Road Bikes Brasil MC, Buena 

Vista MC, Kalangos MC, Esquilos MC, Asas ao Vento MC, 
Alados do Asfalto MC, Motors Vivos MC, Dark Riders MC, 
Guarus do Asfalto MC, Dorme Suju’s MC, Warlords MC, 
Valéria Solitária do Asfalto, Carpe Diem Moto Turismo, 
Kaypira MC Pedra Bela, Tempestade do Asfalto MC, APE 
Hangers MC, Penedo Brasil MC, Naja Rey MC, V2 MC, 
Black Rebel MC, Tropas de Aço MC, Sinfonia de Aço MC 
e Unificados MC.

O material foi distribuído entre as seguintes 
instituições: Associação dos Deficientes de Taboão da 
Serra, Casa Maria Maia, Ambulatório de Deficiência 
Mental Casas André Luiz, Congregação dos Humildes 
Servos da Rainha do Amor, Grupo Mão Amiga, Instituto 
Projeto de Incentivo à Vida, Associação dos Moradores 
do Parque Peruche, Amigos da Esperança, Amigos 
Filantropia, União dos Moradores da Vila Nova Tietê e 
Região, e Ação Solidária contra o Câncer Infantil.

Da esquerda para à direita: Jonatas Kiss, Sérgio Guerra, 
Bugdam Nunes, Elias Máximo, Milton Petri, Ricardo Rubião, 
Alessandro Guimarães, Adolfo Lembo, e Paulo Rogério

O Hospital do Câncer de Uberlândia 
tem o apoio da Braspress
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Semana do Meio Ambiente tem apoio da Braspress

Campanha de Inverno 2016

Abril Verde recebe colaboração da Braspress

A Braspress contribuiu com a Semana do Meio Ambiente 
promovida pela Prefeitura de São João de Meriti (RJ).

A Semana do Meio Ambiente foi realizada entre os dias 6 
e 10 de junho passado, promovendo atividades com crianças 
para comemorar a data no município como o circuito 
educacional ambiental nas margens da Rodovia Presidente 
Dutra, visita ao Parque Lage, e plantio de mudas de espécies 
nativas. A semana teve como objetivo apresentar para  as 

As entidades Casa de Auxílio e Hospital do Centro 
Espírita Pedro Paulo, Lar da Caridade Hospital do Fogo 
Selvagem, Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis, 
Casa de Auxílio do Centro Espírita Aurélio Agostinho 
e Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier foram 
agraciados com o transporte solidário da Braspress na 
Campanha de Inverno de Entidades Assistenciais de 
Uberaba (MG), criada pelo Dr. Thyja David Muszkat, 
falecido em 2014.

Foram transportados cerca de 3 mil quilos de doações: 
arroz, feijão, óleo, sal, vinagre, açúcar, farinha de trigo, 
farinha de fubá, macarrão, molho de tomate, leite longa 
vida e em pó, achocolatado em pó, café, biscoito, bolacha 
de água e sal, papel higiênico, detergente líquido, álcool 

A empresa Stanley Black & Decker, localizada 
em Uberaba (MG), realizou, nos dias 2 e 3 de junho 
passado, o evento Abril Verde, que contou com o apoio 
da Braspress na confecção de camisetas.

O evento teve por objetivo conscientizar os 
colaboradores da Stanley Black & Decker sobre a 
importância da saúde e da segurança no trabalho.

“O dia 28 de abril é internacionalmente dedicado 
à memória das vítimas de acidente de trabalho. Todos 
nós temos a obrigação de passar a seguinte mensagem: 
“Trabalhar e voltar para casa mais saudável do que 
quando chegou”. Cuidados com a segurança são 
fundamentais no dia a dia de cada um, não cuidando 
apenas de si, mas do próximo e da volta, para evitar 
qualquer causa de acidente”, declarou Domingos 
Dragone, Diretor da América Latina.

Para Fernando Bortolozzo, Gerente Industrial e 
Gerente de Segurança do Trabalho, a maior preocupação 
e o maior incentivo da Stanley Black & Decker são com a 
segurança do trabalho.

crianças a necessidade da sustentabilidade, reciclagem, e 
responsabilidade sócio-ambiental.

em gel, desinfetante, sabão em pó e em barra, fraldas 
geriátricas e infantis, gaze, esparadrapo, curativos 
adesivos e cobertores, entregues por Luiz Alberto Abreu, 
Gerente da filial da Braspress de Uberaba, no dia 3 de 
junho passado.

“A empresa preza muito pela segurança. Precisamos 
estar muito atentos a isso, já que é na empresa que 
passamos a maior parte do nosso tempo. Então, 
precisamos oferecer um ambiente seguro, saudável e 
isento de acidente”, declarou Fernando Bortolozzo.

Luiz Alberto Abreu, Gerente da filial da Braspress de 
Uberaba, representou a Organização durante o evento.

A Braspress apoiou o Abril Verde 
da Stanley Black & Decker

Da esquerda para à direita: Alberto Bandeira, Luiz 
Alberto, Renato Muszkat, Fábio Perez e Carlos Borges

Equipe da Secretaria de Meio Ambiente 
da Prefeitura de São João de Meriti (RJ)

D
iego M

endes
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PALESTRA

BRASPRESS PARTICIPA
do Kick Off Connections da Furukawa

Carina Prates apresentou o Grupo 
H&P aos participantes

A Braspress participou do encontro Kick Off 
Connections, realizado pela Furukawa em 
Recife (PE) no dia 28 de abril passado. 

Carina Prates, Gerente de Tecnologia da Informação 
da Braspress, palestrou para 40 pessoas, entre 
distribuidores e provedores de solução da Furukawa nas 
regiões Norte e Nordeste. Na oportunidade, apresentou 
o Grupo H&P para os participantes, focando na empresa 
mãe, a Braspress. 

“A Braspress é uma empresa do Grupo H&P, que 
conta ainda com a Aeropress, o Banco Urbano e a 
Braspress Logística.

A transportadora é uma empresa de encomendas de 
carga fracionada que vive da tecnologia. A Organização 
não é só um caminhão transportando carga; por trás de 
tudo isso há toda uma infraestrutura e TI.

Fundada em 1977 por Urubatan Helou, transformou-
se em um case de sucesso para o mundo logístico com 
toda a tecnologia que embarcou em suas operações.

São 95 filiais atendendo a 100% dos estados do Brasil, 
com rastreamento de todos os volumes que entram e 
saem da Braspress”, relatou Carina.

Antes de abordar o assunto da tecnologia, a Gerente 
falou sobre os investimentos em Gerenciamento de Risco, 
as estratégias da Braspress e o fato da Organização ser 
uma fábrica de encomendas.

Hoje, a Braspress destina 4,5% de seu faturamento ao 
investimento na área de Gerenciamento de Risco. Como diz 
o Senhor Urubatan Helou, o Brasil sofre as consequências 
do pouco investimento na segurança, e a Braspress, como 
toda empresa de transportes, precisa investir e evitar – ou 
minimizar - o risco do roubo de sua carga. 

A estratégia da Braspress sempre foi atingir o 
maior nível não só de velocidade, bem como chegar 
a todas as pontas, até a última milha – então, a malha 
operacional sempre foi seu forte, mas também a política 
de comercialização, que hoje é o diferencial, a forma de 
fazer seu frete”, detalhou ela.

Da esquerda para à direita: Magno 
Fugisava, Carina Prates, e Tatiane Pizzi
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Em seguida, a Gerente Carina citou que a Braspress 
realizou investimentos em sistemas e modelos de 
negócios para criar tarifas diferenciadas e poder cobrar 
cada cliente de maneira específica. Temos modelos 
diretos, mas também específicos. Isso tornou-se também 
um diferencial para a Companhia, que opera em 100% do 
território nacional”.

 Sobre o conceito de encomendas, ela mencionou que a 
Organização tem por diretriz coletar, transferir e entregar 
a carga do cliente. “Então, esta é a fábrica de encomendas 
que existe dentro dos nossos terminais”, descreveu.

No assunto de tecnologia - especialidade da Gerente 
Carina Prates -, ela explicou a fundo os detalhes e os 
investimentos realizados pela Braspress na área.

“Olhando um pouquinho para o ambiente de 
tecnologia da Braspress, por conta de toda a dinâmica que 
existe na nossa operação, precisamos ter uma dinâmica 
dentro da TI, não só com infraestrutura, mas também 
com as pessoas que estão envolvidas. Hoje temos 68 
colaboradores que sustentam essa operação na Matriz.

O que buscamos hoje na gestão é justamente apoiar 
as estratégias da Braspress, trazer padronizações 
para os nossos processos internos e promover a troca 
de conhecimentos.

O nosso portfólio de serviços inclui: infraestrutura 
e telecom, que abrange redundância de hardware, 
redundância de link e replicação do ambiente de produção 
em um data center externo; plano de recuperação 

estruturado para situações de disaster; política de 
segurança da informação; EDI (Electronic Data 
Interchange) - sistema pelo qual a Braspress disponibiliza 
para todos os clientes a tratativa das informações através 
de troca de arquivos; tracking e doca avançada.

Em 2015, foram desenvolvidos 72 projetos com 
recursos próprios: 31 para a área Operacional, 24 para a 
Comercial, 13 para a Financeira e 4 para a de Tecnologia. 
Além disso, a Braspress é detentora de um TMS 
desenvolvido e construído com a expertise estratégica de 
seu board e sponsors.

A tecnologia, sozinha, não serve para nada. Tecnologia 
boa é aquela que pode ser aplicada e trazer resultados 
comprovados. A melhor tecnologia é aquela que atende 
às necessidades dos nossos clientes, seja inovadora ou 
não”, finalizou.

Além de Carina Prates, após o fim da palestra, Tatiane 
Pizzi, Gerente de Serviços de TI da Braspress, e Magno 
Fugisava, Gerente de Vendas de Soluções Ópticas da 
Furukawa, responderam às dúvidas dos participantes.

A Furukawa é parceira da Braspress há seis anos. 
Durante esses anos, ficou responsável pelas soluções de 
redes e cabeamento estruturado.

No projeto do Planeta Azul, em Guarulhos (SP), a 
Furukawa é responsável pela entrega dos ativos da Rede 
GPON (Gigabit Passivel Optical Network), desde a fibra 
óptica até os ativos de redes, cuidando também de toda a 
rede de dados.

Quarenta pessoas estavam 
presentes no evento

Após o fim da palestra Carina Prates, 
Tatiane Pizzi e Magno Fugisava 
responderam às dúvidas dos participantes
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FÓRMULA BRASPRESS

5º Campeonato Interno de
CONSERVAÇÃO DE FROTA

A s filiais da Braspress de Piracicaba (SP) - 
1.º lugar, Recife (PE) - 2.º lugar e Bauru 
(SP) - 3.º lugar foram as ganhadoras do 5.º 

Campeonato de Frota, encerrado no mês de fevereiro de 
2016, mostrando que o compromisso com a busca pela 
excelência da frota continua na Organização.

“Prosseguimos incentivando os colaboradores a 
fazerem a diferença nos mínimos detalhes e nos cuidados 
com a nossa frota. Todos estão entendendo que o 
caminhão é o gerador de receitas da Companhia - um 
verdadeiro outdoor ambulante que leva a imagem da 
Braspress para todo o Brasil e que continua sendo a nossa 
melhor ferramenta de marketing, pois é com ele que o 
nosso motorista chega aos nossos clientes”, destacou 
Urubatan Helou Junior, Controller de Frota da Braspress, 
parabenizando as equipes vencedoras.

Para o Controller de Frota da Organização, que 

implementou o Campeonato de Conservação de Frota na 
Braspress, a competição é uma maneira meritocrática de 
avaliar o desempenho dos colaboradores.

“A frota mostrou que tempo de casa não é levado 
em conta. O processo tem que ser pelo mérito dos 
colaboradores e das filiais. A corrida tirou da minha mão 
a decisão de quem vamos premiar, sem considerar sexo, 
nome, idade ou formação, evidenciando as pessoas que 
foram destaque dentro de um processo de competição 
com regras claras e justas.

Todos os manuais de procedimentos devem ser 
seguidos. Os vencedores provam que, atendendo às regras, 
o trabalho mostra resultados positivos”, acrescentou 
Urubatan Helou Junior.

Trinta e quatro filiais participaram da Fórmula 
Braspress. O primeiro lugar coube à filial de Piracicaba, 
representada pelo Gerente Gilberto Marassi e Agnaldo 

Urubatan Helou Junior, Controller de Frota 
implementou o Campeonato na Braspress
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RESULTADO DO 5º 
CAMPEONATO DE 
CONSERVAÇÃO 
DE FROTA

“Saber que ficamos em primeiro lugar foi 
muito gratificante. Coroou um ótimo trabalho 
que vem sendo gradualmente construído.

Buscamos difundir a ideia de que a frota é 
nossa principal ferramenta de trabalho e que 
a sua conservação reflete nossa qualidade 
como profissionais e também garante o 
bem-estar da equipe que faz uso dela em sua 
rotina”, relatou o Gerente Gilberto Marassi, 
muito feliz com a conquista.

De acordo com ele, é necessário ter 
noção de que a gestão de frota ultrapassa 
a conservação dos caminhões e abarca 
uma gama de atividades e envolve também 
pessoas e processos, afetando desde as 
áreas operacionais até o Departamento 
Comercial. E, para uma atividade com 
efeitos tão diversos, atenção aos detalhes é 
fundamental.

Já para Agnaldo Barbosa, Encarregado de 
Frota há seis anos, alcançar o primeiro lugar 
é mostrar que continuaram trabalhando em 
equipe e visualizando a perfeição.

“Ficamos muitos felizes ao nos 
classificarmos entre os três primeiros 
lugares. Conquistamos o 2.º lugar no 
ano passado, e neste, graças à equipe de 
Piracicaba, conseguimos o primeiro lugar”, 
contou Agnaldo.

FILIAL POSIÇÃO TOTAL

PIRACICABA 1º 66

RECIFE 2º 63

BAURU 3º 61

BRASÍLIA 4º 60

ARAÇATUBA 5º 57

CANTAREIRA 5º 57

GOIÂNIA 5º 57

NOVO HAMBURGO 5º 57

UBERABA 5º 57

RIBEIRÃO PRETO 10º 56

SOROCABA 11º 55

FRANCA 12º 54

ITAJAÍ 12º 54

JARAGUÁ DO SUL 12º 54

S.J. RIO PRETO 12º 54

UBERLÂNDIA 12º 54

BELO HORIZONTE 17º 53

RIO DE JANEIRO 17º 53

S. J. DOS CAMPOS 19º 52

VITÓRIA 19º 52

BLUMENAU 21º 51

CAMPINAS 22º 50

TAMBORÉ 23º 49

FLORIANÓPOLIS 23º 49

PORTO ALEGRE 25º 48

SÃO PAULO 26º 46

AEROPRESS 27º 45

MARINGÁ 28º 45

SANTO AMARO 29º 45

CURITIBA 30º 44

SALVADOR 31º 44

CAMPO GRANDE 32º 43

VILA MARIA 33º 43

LEOPOLDINA 34º 41

RESULTADO DO 6° CAMPEONATO DE 
CONSERVAÇÃO DE FROTA

1.º LUGAR
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Barbosa, responsável pela frota, totalizando 
66 pontos; o segundo lugar foi para a filial de 
Recife, representada pelo Gerente Gildácio 
Franco e Francyslene Alves Cavalcanti, 
responsável pela frota, com 63 pontos; e o 
terceiro lugar ficou com a filial de Bauru, 
representada pelo Gerente César Augusto 
Tidei e Marcelo Jesus Poloni, responsável 
pela frota, com 61 pontos.
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-  Abertura de O.S. de socorro como corretiva;
-  Abertura de O.S. corretiva como socorro;
-  Execução de serviço  sem autorização prévia;
-  Atraso no envio de informações;
-  Nota negativa no IQFB.

Enquadrando-se em um desses critérios, a 
filial será desclassificada provisoriamente e 
não pontuará no mês.

A reincidência em qualquer um deles ou a 
ocorrência de dois no mesmo mês, acarre-
tará em desclassificação da filial em todo o 
decorrer da Rota de Desempenho de 
Manutenção vigente.

Caso haja empate na rodada final, a filial 
com maior pontuação na inspeção que 
resulta no IQFB será favorecida.

CRITÉRIOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO

DESCLASSIFICAÇÃO
 TEMPORÁRIA

DESCLASSIFICAÇÃO
 PERMANENTE

5ª EDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016
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Todas as �liais que ocupam a casa “57” 
foram agrupadas à direita.

Todas as �liais que ocupam a casa “54” 
foram agrupadas à direita.

Infográfico da Rota 
de Desempenho de 
Conservação de Frota
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-  Abertura de O.S. de socorro como corretiva;
-  Abertura de O.S. corretiva como socorro;
-  Execução de serviço  sem autorização prévia;
-  Atraso no envio de informações;
-  Nota negativa no IQFB.

Enquadrando-se em um desses critérios, a 
filial será desclassificada provisoriamente e 
não pontuará no mês.

A reincidência em qualquer um deles ou a 
ocorrência de dois no mesmo mês, acarre-
tará em desclassificação da filial em todo o 
decorrer da Rota de Desempenho de 
Manutenção vigente.

Caso haja empate na rodada final, a filial 
com maior pontuação na inspeção que 
resulta no IQFB será favorecida.
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Todas as �liais que ocupam a casa “57” 
foram agrupadas à direita.

Todas as �liais que ocupam a casa “54” 
foram agrupadas à direita.
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2.º LUGAR

3º LUGAR

O terceiro lugar ficou com a filial de Bauru. Segundo 
o Gerente César Augusto Tidei, para alcançar a colocação 
foram necessárias mudanças de atitude.

“Na primeira Fórmula Braspress não tivemos um 
resultado bom. A partir daí, nosso compromisso foi 
melhorar a nossa performance, e estamos extremamente 
felizes por termos cumprido isso. Demos todo o suporte 
aos colaboradores e motoristas envolvidos no processo, o 
que claramente funcionou. 

Acredito que todas as filiais tenham a mesma 
preocupação com a frota, porém o que faz a diferença são 
os detalhes. Foi por conta disso que chegamos até aqui. 
Portanto, não basta a frota estar bem cuidada, com as 
partes mecânicas e de segurança em ordem e aparência 
boa; também precisa estar impecavelmente limpa, de 
forma que possa transparecer a todos a nossa imagem”, 
contou César.

Marcelo Jesus Poloni, Encarregado de Frota da filial 
de Bauru, conta que, se não fossem os motoristas e os 

colaboradores do setor operacional, não seria possível 
cumprir a meta.

“Buscamos sempre alcançar o nosso objetivo principal, 
que é deixar as frotas sempre em ordem, trabalhando em 
equipe. Sem a ajuda dos motoristas e do operacional, 
não teríamos conseguido realizar os check-lists e as 
revisões preventivas, de modo a evitar quebras, para não 
atrapalhar nossa participação na Fórmula Braspress”, 
comentou Marcelo.

As filiais campeãs servem de exemplo para motivar 
os demais colaboradores da Organização, mostrando 
que o Campeonato não se trata apenas de ganhar, e sim 
incentivar os outros mostrando como alcançar o primeiro 
lugar do pódio.

“Eu queria mostrar que a frota pode servir de exemplo. 
Apesar de pequena, muito pequena, na Braspress, 
pode trazer coisas grandes e complexas, e é através do 
Campeonato de Frota que estamos conseguindo mostrar 
isso”, finalizou Urubatan Helou Junior. 

“É gratificante saber que o trabalho que estou 
realizando está dando certo, mas sei que não podemos 
desviar dos processos implantados pela Organização, pois 
é uma meta constante, ainda mais nos dias de hoje, com 
a consciência que temos da importância do marketing, 
representado por uma frota tão bem conservada como a 
da Braspress.

Para alcançarmos o 2.º lugar continuamos 
trabalhando da maneira de sempre, ou seja, fazendo 
reuniões constantemente, demonstrando resultados, 
erros e acertos. 

O resultado desta posição é a garantia de que 
estamos no rumo certo – e isso é unânime. Os nossos 

colaboradores são dedicados e orgulham-se de fazer parte 
do time Braspress”, comentou Gildácio Franco, Gerente 
da filial de Recife.

Para Francyslene Alves Cavalcanti, Encarregada da 
Frota de Recife, o trabalho foi muito focado na frota, mas 
ainda precisam melhorar, pois já estiveram no 1.º lugar 
e no próximo ano querem retornar ao lugar mais alto 
do pódio.

“Incentivamos e orientamos a equipe a ser proativa, 
focando na prevenção de problemas e desenvolvendo um 
trabalho harmonioso e coeso com todos. Vamos buscar 
sempre melhorar e alcançar nosso objetivo de voltar ao 
1.º lugar”, relatou Francyslene.
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1) Dimensões  da filial:
a) Área total:  5.000 m²
b) Área construída: 1.800 m² 
c) Área do terminal:  900 m²
d) Número de docas:  12

2) Abrangência da filial:  1.015 km²
3) Número de cidades atendidas:  162

BAURU (SP)

BELÉM (PA)
4) Número de colaboradores:  38
5) Quantidade de frota:  16 veículos
6) Início das atividades:  25/02/03
7) Ranking de faturamento:  53º lugar 
8) População da cidade: 1.439.561 habitantes
9) Clientes atendidos: 1.019

1) Dimensões  da filial:
a) Área total:  50.000 m² 
b) Área construída: 15.000 m² 
c) Área do terminal:  7.500 m² 
d) Número de docas:  82 

2) Abrangência da filial:  150 km²
3) Número de cidades atendidas:  140

4) Número de colaboradores:  118
5) Quantidade de frota:  19 veículos
6) Início das atividades:  1989
7) Ranking de faturamento: 14º lugar
8) População da cidade: 355.000 habitantes
9) Clientes atendidos: 1.296
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BELO HORIZONTE (MG)

BLUMENAU (SC)

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 40.937 m² 
b) Área construída: 9.000 m² 
c) Área do terminal: 7.450 m² 
d) Número de docas: 114 

2) Abrangência da filial: 200 km²
3) Número de cidades atendidas: 235 

4) Número de colaboradores: 156
5) Quantidade de frota: 32  veículos
6) Início das atividades: 11/08/1977
7) Ranking de faturamento: 9° lugar
8) População da cidade: 2.502.557  habitantes
9) Clientes atendidos: 1.628  

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 7.350 m² 
b) Área construída: 3.500 m² 
c) Área do terminal: 2.500 m² 
d) Número de docas: 28

2) Abrangência da filial: 110 km²
3) Número de cidades atendidas: 13 

4) Número de colaboradores: 57
5) Quantidade de frota: 15 veículos
6) Início das atividades: 16/01/2004
7) Ranking de faturamento: 5º lugar
8) População da cidade: 338.876 habitantes
9) Clientes atendidos: 1.009
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Braspress amplia a frota destinada a
PRODUTOS FARMACÊUTICOS

A Braspress, intensificando a atuação no mercado 
farmacêutico, faz investimentos na ampliação 
da frota destinada ao transporte de produtos 

que requerem estabilidade de temperatura tanto na coleta 
como na transferência e na entrega.

“Esses veículos garantem a qualidade, a eficácia e a 
segurança do transporte dos produtos farmacêuticos, 
baseando-se nas diretrizes BPF (Boas Práticas de 
Fabricação) da indústria farmacêutica, detalhadas na 
Resolução RDC n.ºs 17 e 16 – Produtos Farmacêuticos 
e Produtos para a Saúde: Produtos Médicos e Produtos 
para Diagnóstico de Uso In Vitro”, afirmou Milton Petri, 
Diretor Vice-Presidente da Braspress.

O Vice-Presidente da Organização também destacou 

a importância da atuação da Companhia em todo o 
território nacional, através das 95 filiais estrategicamente 
instaladas nas principais cidades brasileiras.

“As filiais foram projetadas com capacidades 
técnicas para atender às exigências dos clientes do setor 
farmacêutico. Por isso, foram instaladas várias salas 
climatizadas atestadas pela ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) para atender à demanda, e isso 
será feito onde for necessário”, explicou ele.

Segundo Milton Petri, é importante a Companhia 
atender a 95% da última milha com recursos 
próprios. “Entendemos que, com essa infraestrutura 
adequada, conseguiremos prestar o melhor serviço do 
mercado”, acrescentou.

Milton Petri, Diretor Vice-
Presidente da Braspress
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Cuidados com os Motoristas

O Vice-Presidente também afirmou que a Diretoria 
da Companhia faz questão de destacar que o maior 
patrimônio da empresa são os seus colaboradores.

“Temos os melhores prédios, a melhor infraestrutura, 
os veículos mais modernos e tecnologia atualizada, mas 
nosso maior patrimônio são nossos colaboradores. Por 
esse motivo, não abrimos mão de manter frequentes 
programas de capacitação técnica.

Também procuramos dar atenção especial aos nossos 
motoristas, motivo que nos levou a instalar o CAMB 
(Centro de Atendimento ao Motorista Braspress), através 
do qual procuramos cuidar da saúde e da qualidade de 
vida dos nossos profissionais do volante”, destacou.

Milton Petri lembrou que o motorista passa por uma 
triagem antes de viajar, fazendo uma verificação de peso, 
altura, temperatura, pressão arterial e nível de álcool 
no organismo (teste do bafômetro), além de exames de 
glicemia e toxicológico.

Ele finalizou, dizendo que a Braspress é uma empresa 
especializada em transportar mercadorias de alto valor 
agregado. Por essa razão, faz também altos investimentos 
em gerenciamento de risco e equipamentos de alta 
tecnologia, como o simulador de direção e telemetria.

“Nosso gerenciamento de risco funciona 24 horas 
por dia, de segunda-feira a segunda-feira, ou seja, 
sem interrupções, pois nossa equipe está atenta aos 
movimentos de nossos profissionais nas estradas 
e nas cidades, protegendo suas vidas, bem como a 
carga de nossos clientes e os caminhões”, finalizou o 
Vice-Presidente.
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Os veículos garantem a eficiência 
do transporte de fármacos

Os caminhões possuem isolamento 
térmico para proteger os produtos
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Gerente Regional de Campinas e de Piracicaba:
HENRIQUE COIMBRA

Prosseguindo com a série sobre as Regionais da 
Braspress, destacamos nesta edição Henrique Coimbra, 
Gerente Regional de Campinas e de Piracicaba.

BRASPRESS NEWS: Quando começou na Bras-
press? Conte sobre sua carreira na Organização.
Henrique Coimbra: Iniciei minha trajetória na 

Braspress no final de 1996 em São Paulo (SP), ingressando 
em treinamentos por todos os setores para conhecer 
o fluxo de trabalho da empresa. Em seguida, com a 
fundação da filial de São José dos Campos (SP) em agosto 
de 1997, tornei-me Gerente. A partir de então, administrei 
um número significativo de filiais da empresa. Gerenciei 
Vitória (ES) por um período de aproximadamente oito 

A filial de Campinas conta 
com 180 colaboradores
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anos, participando da fundação das filiais de Cachoeiro do 
Itapemirim e Colatina, ambas no Espírito Santo, e posteriormente 
assumindo a Gerência Regional dessas unidades. 
Em 2009, fui enviado para o sul de Minas Gerais sob as 
diretrizes de fundar as filiais de Poços de Caldas e Pouso Alegre, 
administrando as atividades na região.  Em 2011, com quase 
dois anos e meio de atuação no sul mineiro, recebi a missão 
de assumir a gestão de Ribeirão Preto (SP), onde também fui 
Gerente Regional. 
Tal experiência culminou, em outubro de 2012, no 
encaminhamento à Gerência Regional de Campinas (SP) e 
Piracicaba (SP), onde permaneço contando com uma equipe 
de 225 colaboradores (180 de Campinas e 45 de Piracicaba) e 
com o apoio competente dos Senhores Paulo Felix (Gerente 
de Operações), Pedro Paulo (Encarregado Administrativo-
Financeiro), Leonardo Porto (Supervisor de Vendas) e Gilberto 
Marassi (Gerente da filial de Piracicaba).

Henrique Coimbra, Gerente Regional 
de Campinas e Piracicaba
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A filial de Piracicaba conta 
com 42 colaboradores
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 BRASPRESS NEWS:  Como você avalia 
a performance de sua regional?
Henrique Coimbra: De maneira geral, 
pode-se considerar bastante positivo o 
desempenho da regional, principalmente se 
levarmos em conta a elevação de Campinas do 
6.º para o 3.º lugar no ranking de filiais nos 
três últimos anos, tal como o posicionamento 
da filial Piracicaba, que passou de 35.º para 
30.º, com forte perspectiva de crescimento 
ainda maior no futuro imediato.
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BRASPRESS NEWS: Você pode fazer um balanço 
comparativo dos anos de sua gestão?
Henrique Coimbra: Desde que recebi o convite para 
assumir a Gestão Regional de Campinas, sabia  que 
o desafio  não era fácil. Todavia, com muito trabalho, 
dedicação, conseguimos, no decorrer desses quatro anos, 
aumentar nosso market share de forma significativa na 
Região Metropolitana da Grande Campinas, traduzindo 
um aumento de receita na ordem de 25%, pari passu com o 
número de emissões, ultrapassando o crescimento de 8%.

BRASPRESS NEWS: De que maneira você 
coordena a sua equipe?
Henrique Coimbra: Honestamente, coordenar a 
equipe não é algo complexo. Um bom resultado depende 
do comprometimento e da determinação das pessoas 
envolvidas. Para atingir níveis adequados de ambos, é 
necessário, ou melhor, é suficiente tratar os indivíduos 
envolvidos no processo com transparência e respeito, 

independentemente da posição hierárquica. 
Dessa forma, se torna possível tanto a manutenção 
do espírito de equipe quanto a construção de um 
ambiente favorável para o desenvolvimento da 
cultura organizacional. 
 
BRASPRESS NEWS: Como consegue transmitir 
os valores e a filosofia da Organização?
Henrique Coimbra: A transmissão dos valores 
organizacionais começa com a transmissão das 
próprias crenças, alinhadas à filosofia da empresa, 
aos colaboradores. De tal maneira é possível orientar 
a melhoria do desempenho individual para que as 
obrigações profissionais sejam cumpridas em maior 
sintonia com o espírito da Companhia. 
Além disso, atuar de modo determinado e assertivo 
auxilia no reforço da importância da preservação 
dos compromissos assumidos com a Organização e 
os clientes.
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A filial de Campinas está no 3º lugar 
no ranking de faturamento das filiais
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 BRASPRESS NEWS: Como consegue dividir o 
seu tempo entre o trabalho e a família?
Henrique Coimbra: Conciliar trabalho e família não é 
algo fácil. Tempo é o recurso mais escasso que uma pessoa 
possui, a ponto de muitas vezes não estar disponível 
em quantidade adequada para satisfazer demandas 
concomitantes de esferas distintas. 
Como raramente podemos escolher o tempo que 
possuímos, resta fazer o melhor com o tempo que nos 
é concedido. Não se trata, então, de dividir o tempo, 
mas de viver os momentos dedicados a cada um de 
forma integral.

BRASPRESS NEWS: Nos dias de folga, o que 
gosta de fazer?
Henrique Coimbra: Gosto muito de automobilismo e de 
atividades ligadas à atmosfera rural, mas no momento minhas 
atenções estão voltadas ao meu neto Henrique, de 10 meses.

BRASPRESS NEWS: Quais são as suas metas 
profissionais?
Henrique Coimbra: Minhas metas sempre estão 
voltadas em conseguir  atender às expectativas da Presi-
dência e da Diretoria, aperfeiçoando-me diariamente 
para poder acompanhar o crescimento da Companhia.

Gilberto Marassi, Gerente 
da filial de Piracicaba
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Filial Campinas
180 Colaboradores

Filial Piracicaba
45 Colaboradores

 BRASPRESS NEWS: E os seus sonhos?
Henrique Coimbra: Sonhos, na verdade, são muitos, 
mas, os principais são assegurar o mínimo de conforto 
e tranquilidade futuramente à minha família e, um dia, 
recomprar a fazenda que pertenceu ao meu pai.
 
BRASPRESS NEWS: O que a Braspress significa 
para você?
Henrique Coimbra: Representa um dos elementos mais 
significativos de minha vida. Aqui recebi a oportunidade 
de trabalhar e de desenvolver-me, e através do meu 
trabalho tive condições de criar a minha família. Quem 
não valoriza o trabalho automaticamente não valoriza a 

família. Sou muito grato à oportunidade que tive e tenho 
na companhia. Todos os dias faço o meu melhor para 
honrar a confiança em mim depositada.

 BRASPRESS NEWS: Quais são suas perspectivas 
para 2016? Já estão se realizando?
Henrique Coimbra: Temos grandes perspectivas para 
2016, com diversas negociações em andamento. Muitas já 
se realizaram. 
 
BRASPRESS NEWS: Acrescente uma mensagem.
Henrique Coimbra:  Fé em Deus, respeito, determi-
nação, honestidade e acreditar em tudo o que faz!!! 
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COMJOVEM

Membros da COMJOVEM do SETCESP
VISITAM A BRASPRESS

V inte e quatro membros da COMJOVEM 
(Comissão de Jovens Empresários e 
Executivos), do SETCESP (Sindicato das 

Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região), 
conheceram as dependências da Matriz e da filial São 
Paulo, bem como as novas instalações da Organização em 
Guarulhos, no Planeta Azul, no dia 31 de março passado.

Na ocasião, o grupo foi recepcionado pela Diretoria 
da Braspress, através de Urubatan Helou, Diretor 
Presidente; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; 
Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos 
Negócios, bem como Urubatan Helou Junior, Controller 
de Frota, e Juliana Petri, Gerente de Automação.

Estiveram presentes os seguintes integrantes da 
COMJOVEM: Alexandre Otsuzi, Anna Carolina May, 
Antonio Santana, Armando Abe, Barbara Calderani 
(Coordenadora), Bruno Cesar, Ciro Cesar, Daniela Brenga 
Laccava, Ducimara Salathiel, Durvalino Rodrigues, 
Gilberto Soares de Sousa, Giuliano Reali, Guilherme 
Rodrigues, Gustavo Cunha, Hélio J. Rosolen, Hugo 
Henderson, Marcelo Rodrigues, Marcos Oishi, Marcos 
Souza, Roberto Piza, Rodrigo Nunes Gonçalves, Sarah 

Amaral Magalhães, Sérgio Covre e Tércio Borlenghi Neto.
Urubatan Helou foi o primeiro a falar aos visitantes, 

dizendo ser extremamente feliz e renovado com a 
atuação da COMJOVEM: “É uma satisfação receber a 
COMJOVEM, porque todas as vezes em que escuto falar 
da Comissão, sinto alguma coisa no meu DNA. Afinal de 
contas, a COMJOVEM foi reativada na minha gestão no 
SETCESP em 2004, e depois então surgiram todos esses 
movimentos no Brasil inteiro: a COMJOVEM assumindo 
as entidades, lutando pelas nossas bandeiras, pelas 
questões do nosso setor… Portanto, recebê-los é uma 
satisfação enorme”.

Depois, ele mencionou que a Braspress, fundada em 
1977 por ele e Milton Petri, apesar de ter atravessado oito 
moedas e sete pacotes econômicos diferentes, conseguiu 
consolidar-se dentro do atual quadro hostil aos negócios, 
driblando todas as dificuldades da CLT (Consolidação das 
Leis Trabalhistas) e também as tributárias.

“Começamos com uma atividade muito humilde 
na época e hoje estamos consolidados como empresa 
nacional. Operamos em todo o território nacional, 
fazendo 1,050 milhão de entregas por mês. Temos a 
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Da direita para à esquerda, à frente: 
Tayguara Helou, Urubatan Helou, Luiz 
Carlos Lopes, e Juliana Petri
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alegria de dizer que cumprimos 95% da última milha 
por meios próprios, através de uma rede de 95 filiais e 
5.400 funcionários.

Nós temos alguma coisa muito em comum com a 
COMJOVEM, por entendermos que a nossa empresa 
é muito jovem, apesar dos seus 40 anos de fundação. 
Ela é muito jovem pelo dinamismo, constantemente 
em metamorfose. Nós estamos constantemente 
mudando o nosso norte e o nosso rumo – é a forma que 
encontramos de sobreviver neste mercado hostil em que 
vivemos”, acrescentou.

Segundo Urubatan Helou, do ponto de vista 
tecnológico a Braspress está up to date com as inovações 
deste mercado. “Nós sempre estamos atentos às novas 
tecnologias, que é um assunto muito complicado, porque 
logo fica obsoleto, o que nos leva a ter renovação constante. 
A cada ano aplicamos de 6,5% a 7% do faturamento 
na melhoria do nosso parque tecnológico, nos nossos 
processos, nos softwares. Hoje o nosso negócio é muito 
mais tecnológico do que um negócio de movimentação.

Nós estamos agora fazendo um investimento e nos 
preparando para um novo acontecer, para um novo porvir. 
Mas vocês vão perguntar se não estamos diminuindo o 
volume de investimento? Nós não estamos diminuindo 
o volume de investimento; nós investimos cerca de R$ 
280 milhões em um novo hub, que vai ser um entre os 10 
maiores hubs de carga do mundo, com a tecnologia mais 
atualizada que existe. 

Portanto, nós temos condições de trocar experiências 
com vocês. É evidente que não somos donos da verdade 
nem da qualidade, mas acho que podemos interagir no 
sentido de que cada um de vocês possa levar para suas 
companhias alguma coisa daqui e deixar aqui também 
alguma coisa que eventualmente poderemos aproveitar 

nos nossos negócios – até porque o nosso negócio é 
fundamentalmente plágio daquilo que temos visto no 
mundo, em todas as viagens que fazemos, e não só 
naquelas técnicas promovidas pelas nossas entidades de 
classes, mas também pelas viagens corporativas feitas 
pelas nossas companhias em busca daquilo que o mundo 
tem de melhor de tecnologia – procedimento, gestão (de 
companhia e corporativa) que trazemos para o nosso 
negócio, tropicalizando o que vimos e fazendo da forma 
brasileira de ser”, destacou ele.

Finalizando, mencionou que hoje estamos vivendo 
um período meio atípico no País: “Temos inflação com 
recessão, mas quero dizer a vocês o seguinte: não há 
tempestade que não seja seguida de bonança. Por isso, 
logo, logo o Brasil vai retomar uma agenda positiva do 
ponto de vista político para que as coisas possam voltar a 
acontecer normalmente”, encerrou Urubatan Helou.

Em seguida falou Tayguara Helou, também dando 
boas-vindas aos visitantes e dizendo-se suspeito de falar da 
COMJOVEM, pois foi através da Comissão que começou 
a atuar nas entidades de classes do TRC (Transporte 
Rodoviário de Carga) e conseguiu chegar à presidência do 
maior sindicato patronal do setor na América Latina, o 
SETCESP. “Foi através de um trabalho dedicado às nossas 
bandeiras e focado em melhorar um pouco o coletivo dos 
nossos negócios, não só pensando naquilo que fazemos 
na nossa empresa, mas também no coletivo do setor, em 
outras segmentações, nas especializações, no sentido de 
colaborar, participar, tentar ajudar o próximo, melhorar o 
ambiente de todo mundo, pois só melhorando o ambiente 
das pessoas próximas ao lado é que consequentemente 
vai melhorar o meu lado também. Sejam bem-vindos! É 
um prazer recebê-los aqui e muito obrigado!”, finalizou o 
Diretor de Desenvolvimento e Novos Négocios.

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, 
e Juliana Petri, Gerente de Automação 
mostraram o SORTER para os visitantes
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História de muito trabalho
Depois foi a vez de Luiz Carlos Lopes, Diretor de 

Operações, contar sobre a infraestrutura da Braspress e 
de sua trajetória como executivo da empresa.

“Entrei na Braspress em 1986; portanto, completei 30 
anos na Organização. Agora, vendo chegar esses jovens 
sucessores - Tayguara, Juliana e Urubatan Junior –, sinto 
aumentar nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, 
fico motivado a estar sempre à frente para poder ver as 
tecnologias e todo o conhecimento acadêmico que essa 
juventude está trazendo, assim como acontece com a 
grande maioria de vocês.

Em 1986, a Braspress tinha oito filiais, talvez 15 
caminhões e 120 funcionários, produzindo pouco mais 
de 15 mil conhecimentos por mês, em operações apenas 
intercapitais. Foi exatamente nessa oportunidade que fui 
convidado para vir para cá. Depois de passados alguns 
meses, acabei me direcionando para a parte de operações, 
apesar de sempre ter sido da área comercial – como 
vendedor, carreguei pastinha, desbravei alguns mercados 
em São Paulo e fui para Ribeirão Preto.

Logo o Urubatan me convidou a assumir a unidade de 
São Paulo. Foi aí que começamos a fazer um trabalho que nos 
permitiu chegar aonde chegamos atravessando muitas crises 
e muitos pacotes econômicos. Acho que essas experiências 
fortalecem uma empresa brasileira. Se considerarmos os 38 
anos de atividades – que é o caso da Braspress – e olharmos 
para a idade média das empresas brasileiras, podemos dizer 
que nós somos vitoriosos’’, recordou ele. 

Luiz Carlos Lopes disse também que a Braspress atingiu 
a maioridade, um estágio de amadurecimento. “Acho que, 

mais do que atingir a maioridade, atingir esta fase representa 
muito amadurecimento empresarial da Braspress. Ao longo 
desses últimos 15 anos, pelo menos, a empresa deu um 
caráter muito mais profissional às suas operações. Digo que 
é aquilo que faz conseguir assimilar experiência realmente 
de administrador de um negócio tão dinâmico, tão diferente, 
sem um dia igual ao outro”. 

Depois, contou sobre o desafio de 1999, quando a 
empresa decidiu sair do prédio da Vila Maria, onde hoje 
fica um CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress), 
e chegar ao novo prédio da Vila Guilherme.

“Quando decidimos vir para este prédio que vocês 
estão visitando hoje, foi um susto, pois estávamos 
ocupando uma área de 8 mil m² e íríamos para uma de 
40 mil m². Para quem era da operação e vivenciava uma 
enorme dificuldade de falta de doca e de espaço físico 
para movimentação interna, com tecnologia praticamente 
zero, sem contar com nenhuma tecnologia embarcada 
naquele momento, ocupar um espaço daquele tamanho 
levou primeiro um susto, para depois encarar o desafio.

Os primeiros desafios por conta da dimensão dos 
espaços físicos e internos de movimentação foram 
vencer a improdutividade, ter rastreabilidade do volume 
e embarcar um pouco mais de tecnologia para conferir 
certeza – até porque os níveis e os percentuais de erros 
eram muito grandes, o que gerava um prejuízo enorme. 

Aos poucos fomos vencendo os desafios, e em 2002 
saímos em busca de modos para conhecer o mundo e 
as tecnologias adotadas nas empresas que já estavam 
consolidadas. Enfim, conhecemos algumas plantas e 
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Os integrantes da COMJOVEM tiveram a 
oportunidade de conhecer o Planeta Azul

Na oportunidade os visitantes conheceram 
o SORTER de Guarulhos (SP)



BRASPRESS NEWS 73

conseguimos encontrar uma tecnologia para sustentar o 
crescimento da nossa empresa.

Ao mesmo tempo, em 24 meses conseguimos abrir 42 
filiais – praticamente duas por mês. Houve mês em que 
abrimos oito – e tínhamos de dar conta disso. Finalmente, 
no dia 11 de setembro de 2004, nós inauguramos o 
primeiro SORTER (Sistema Automatizado de Distribuição 
de Encomendas). Operamos durante quatro ou cinco 
meses com estresse total, mas finalmente conseguimos 
vencer essa etapa com muita maestria.

Esse foi um momento realmente delicado e também 
de grande aprendizado. Felizmente, a chegada da Juliana 
Petri, nossa Gerente de Automação, acabou tirando das 
minhas costas um peso enorme de divisão. Afinal de 
contas, quando você tem uma tecnologia na dimensão 
que temos embarcada, isso exige uma dedicação e um 
conhecimento pleno, de tudo aquilo que envolve o 
processo de automação de uma companhia”, relembrou.

Segundo o Diretor de Operações, hoje a Braspress 
tem 95 filiais, sendo 86 equipadas com algum tipo 
de automação – esteira, leitura automática, pesagem 
dinâmica e cubagem dinâmica –, ou seja, atualmente 13% 
da receita da Companhia vem de aferição e cubagem das 
mercadorias que passam dentro do negócio. 

“Isso significa que não dá para ignorar uma 
tecnologia que traz resultado efetivo, de ampliação e 

Integrantes da COMJOVEM 
na Matriz da Braspress

Da esquerda para à direita: Juliana Petri, Luiz Carlos 
Lopes, Urubatan Helou, e Tayguara Helou

oportunidade de faturar naquilo que você produz. Isso 
é um dever; muito mais que um direito, é um dever 
das companhias, das empresas, poder buscar, tirar um 
pouco mais. Digo a vocês que, se não fosse isso, muito 
provavelmente não estaríamos no patamar em que 
estamos hoje.

A gente procura, na verdade, sempre dar um pouco mais, 
exatamente para ser diferente. Acho que esse é o resultado, 
o segredo do nosso negócio: poder realmente trabalhar, 
planejar, estar atento àquilo que acontece no mundo, poder 
se autodesafiar. O nosso negócio é muito dinâmico; depende 
de decisões muito rápidas, porque foi com esse modelo que 
a Braspress conseguiu vencer as dificuldades e trilhar essa 
estrada que nos fez chegar até aqui”, finalizou ele. 

Encerrando, Juliana Petri, Gerente de Automação, 
falou aos presentes sobre a satisfação de receber todos os 
presentes e mencionou que a Braspress tem 86 esteiras de 
aferição, cubagem e pesagem.

“Nós temos também o COMPACT SORTER, que é 
um SORTER de menor capacidade para atender a filiais 
com menor fluxo, mas que se faz necessário”, finalizou 
ela, convidando a todos a percorrer as instalações da 
Braspress na Vila Guilherme.

Após o almoço, os visitantes puderam conhecer as 
futuras instalações da Organização em Guarulhos, o 
Planeta Azul.
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RECIFE

A CAPITAL NACIONAL
do Frevo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ana Aragão

R ecife, em Pernambuco, ocupa a 13.ª posição entre 
as capitais mais desenvolvidas do País, segundo 
o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM), elaborado anualmente pela Firjan (Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro) com base em dados oficiais 
de emprego/renda, educação e saúde. A posição do Recife 
revela seu crescimento vivido como uma das mais antigas 
capitais do Brasil. 

Recife é a capital nordestina com o melhor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e uma das 65 cidades com 
a economia mais desenvolvida dos mercados emergentes, 
conforme pesquisa encomendada pela MasterCard 
Worldwide. A capital foi uma das cidades privilegiadas 
pelo boom econômico registrado em Pernambuco entre 
2007 e 2015. Nesse período, segundo dados da Agência de 
Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper), o 
Estado recebeu investimentos na ordem de R$ 20 bilhões, 
que possibilitaram a criação de 82.400 postos de trabalho.

Recife também é a sede de uma das regionais da 
Braspress – cuja área de atuação se estende de Maceió (AL) 
a Natal (RN). Ao lado de Fortaleza (CE) e Feira de Santana 
(BA), a unidade do Recife faz parte de um hub logístico com 

o objetivo principal de conseguir realizar as entregas no 
menor prazo possível. Com isso, diminui o tempo de entrega 
das encomendas ao cliente e a operação fica mais racional. A 
regional Recife da Braspress está sob o comando de Waldir 
Gerardi, Diretor do Nordeste. Ele, paulista, veio para a 
cidade há cinco anos.

 De acordo com Waldir, o Nordeste como um todo está 
em expansão, com muitas empresas novas instaladas e 
muitas chegando. “É a menina dos olhos, um mercado que 
todo mundo quer”, garantiu ele. Para se posicionar melhor 
nesse cenário de desenvolvimento, além de montar o hub 
a Braspress investiu na criação do Inter Nordeste, serviço 
especial voltado à circulação de encomendas produzidas 
e vendidas na região. “Ou seja, o comerciante local que 
compra de um fornecedor também daqui vai receber sua 
carga em 24 horas”, disse Waldir, acrescentando que esse é 
um prazo dificilmente batido pelos concorrentes.

A Braspress atua principalmente em um nicho de 
mercado que prioriza as encomendas de até 30 quilos. 
Por isso, os principais clientes são as empresas dos ramos 
de confecção, informática e bijuterias – entre os quais 
os lojistas. Em consequência disso, não é difícil para os 

RECIFE

Rua do Bom Jesus, em Recife
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visitantes dos shoppings do Recife ver um dos caminhões 
azuis da Braspress fazendo entregas nas áreas de docas dos 
centros de compras.

 Segundo Waldir, todo os dias há pelo menos um 
caminhão da empresa em um dos shoppings locais. 
“Atendemos a 80% dos lojistas de shoppings da cidade”, 
comemorou o Diretor Regional. 

Dados da Associação Pernambucana de Shopping 
Centers (Apesce) revelam que há 14 shoppings em 
funcionamento no Estado, sendo nove somente na capital 
e na Região Metropolitana do Recife (RMR). Somados, os 
centros de compra da cidade e da RMR representam 2.400 
lojas dos mais variados segmentos do comércio.

Para manter o ritmo, a unidade do Recife conta com 
uma frota de 30 veículos, entre próprios e agregados, tendo 
movimentado um total de 298 mil volumes em abril de 2016. 
A eficiência na prestação do serviço também é consequência 
da preocupação com a manutenção da frota. “Caminhão não 
quebra; então, a manutenção preventiva é igual a que é feita 
nos aviões. Todos os dias fazemos um check list e verificamos 
vários itens, sanando o que for preciso”, explicou Waldir. 

A sede da Braspress no Recife está localizada nas 
proximidades de uma das saídas da cidade, na BR 101, 
ocupando uma área de aproximadamente 7 mil metros 
quadrados onde trabalham 124 funcionários diretos em 
cinco turnos. Essa privilegiada localização permite rápido 
acesso ao interior do Estado, via BR 232, com entrada a 
poucos quilômetros da unidade, e também aos Estados ao 
Sul e ao Norte cortados pela BR 101.

Com a região metropolitana mais rica do Nordeste, 
Recife figura como a cidade mais próspera de Pernambuco, 
exibindo o oitavo maior PIB (Produto Interno Bruto) 
do Brasil e tendo no comércio, no setor de serviços, na 
construção civil, na Tecnologia da Informação e na indústria 
de transformação suas principais vocações. A cidade tem 
uma histórica vocação para o serviço, que se reflete em um 
moderno complexo portuário que liga a cidade a mais de 160 
pontos em todos os continentes. 

Em conexão com as demais cidades do Brasil e do 
mundo, Recife destaca-se com um dos três melhores 
aeroportos do País e um dos dez melhores do mundo, o 
Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre, 
que opera voos para mais de 30 destinos nacionais e 
seis internacionais. 

O perfil de atuação da Braspress está em sintonia com o 
do comércio varejista do Recife, composto principalmente 
por pequenos comerciantes. Dados da FECOMERCIO-PE 
(Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de 
Pernambuco) mostram que o comércio varejista em Recife 

é formado, em sua maioria, por aproximadamente 80% 
de microempresas, estabelecimentos que empregam até 
nove funcionários. Em seguida vêm as pequenas e médias 
empresas, ficando uma parcela bem reduzida com as 
grandes empresas, que empregam mais de 100 pessoas. 

O varejo é bem diversificado, com estabelecimentos 
atuando em todos os segmentos, segundo a classificação 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 
“Combustíveis e lubrificantes”, “Supermercados, 
hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo”, 
“Tecidos, vestuário e calçados”, “Móveis e eletrodomésticos”, 
“Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos”, “Equipamentos e materiais 
para escritório, informática e de comunicação”, “Livros, 
jornais, revistas e papelaria”, “Outros artigos de uso pessoal 
e doméstico”, “Veículos e motocicletas, partes e peças” e 
“Material de construção”. Grande parte desses produtos são 
transportados e entregues aos comerciantes pela Braspress, 
que é a companhia brasileira com maior capilaridade.

Apesar do desempenho positivo registrado até a 
primeira metade desta década, o comércio do Recife começa 
a dar sinais de ter sofrido o impacto da crise econômica. 
“O ano não apresenta melhoras. No primeiro bimestre, as 

Filial da Braspress de Recife

Waldir Gerardi, Diretor do Nordeste
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vendas do varejo ampliado pernambucano acumularam 
recuo de 15,4%, apresentando queda maior que o Brasil e 
outros Estados do Nordeste”, lamentou Josias Albuquerque, 
presidente da FECOMERCIO. 

De acordo com Albuquerque, os segmentos mais 
atingidos pela queda são aqueles que dependem de 
crédito, tais como os de material de construção, móveis e 
eletrodomésticos, veículos e informática e comunicação. 
“Ressalto que a alta taxa de desemprego está entre os 
principais motivos para a deterioração do desempenho do 
setor. Em 2015, aproximadamente 1,5 milhão de empregos 
formais foram encerrados em todo o Brasil, sendo 90 
mil em Pernambuco. Além disso, o mercado de trabalho 
desaquecido vem reduzindo a confiança das famílias, 
fazendo com que assumam uma postura mais conservadora, 
direcionando o consumo a bens considerados mais 
essenciais”, acrescentou ele.

 A FECOMERCIO vê com cautela o ano de 2016. 
A entidade acredita que a expectativa ainda não é de 
recuperação, embora aponte pontos melhores do que em 
2015. A alta dos preços, por exemplo, começa a entrar em 
um processo lento de desaceleração, com a inflação na RMR 
se estabelecendo abaixo de dois dígitos: 9,82% segundo o 
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) 
de abril. “O saldo de empregos do comércio varejista no 
Recife vem sentindo os impactos negativos da crise, com 
o primeiro trimestre de 2016 apresentando redução de 
aproximadamente 3.500 vagas, mostrando que o setor vive 
um momento bastante difícil”, afirmou Albuquerque.

 Para enfrentar o período de turbulências, Albuquerque 
explicou que a Federação tem buscado trabalhar articulada 
com o Sistema S, a qualificação de empreendedores 
e empregados do setor do comércio, sobretudo de 
microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao 
fortalecimento do setor, além da realização de diversos 
fóruns de debates através do Instituto FECOMERCIO, 
com o objetivo de mobilizar e conscientizar suas bases 
sobre as principais tendências e cenários de negócios do 
setor terciário. 

O projeto tem buscado a interiorização de suas 
ações, visando contribuir para melhorar as condições de 
novos empreendimentos e aumentar a competitividade 
dos negócios já instalados. Esses eventos contam com 
expressivas participações do empresariado local. Em 
2016, já foram realizados seis grandes seminários em 
municípios distintos, atingindo quase mil participantes, 
todos abordando temas relevantes para o desenvolvimento 
e o fortalecimento empresariais. “Destaco também as ações 
em articulação com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas), com diversas atividades 
previstas em todo o Estado de Pernambuco ao longo deste 
ano para o setor do comércio de bens, serviços e turismo”, 
acrescentou Albuquerque.

Neste cenário, Albuquerque apontou que a parceria 
entre os setores de comércio e de logística é fundamental 
para a redução dos impactos negativos no varejo. O ICEC 
(Índice de Confiança do Empresário do Comércio) está na 
zona negativa e continua se deteriorando para o Estado 
de Pernambuco. Tal indicador, medido pela Confederação 
Nacional do Comércio, é capaz de apontar o nível dos 
estoques no setor. O resultado negativo significa que a 
rotatividade dos produtos nas prateleiras das lojas vem 
diminuindo, o que causa prejuízos aos lojistas.

 A FECOMERCIO recomendou cautela. “É necessária uma 
postura mais conservadora em relação a investimentos na 
compra de mercadorias, focando em produtos de maior giro 
e margem de lucro. Estimar bem a demanda para adequar-
se ao novo nível de consumo das famílias também consiste 
em um dos principais passos para amenizar os impactos 
da desaceleração”, afirmou o presidente da entidade. Para 
Albuquerque, é importante atuar estrategicamente com o 
parceiro logístico. “Uma gestão estratégica bem elaborada 
entre a logística das duas pontas é de extrema necessidade 
para levar os estoques a um nível mais próximo do adequado, 
pois os processos logísticos, funcionando de maneira correta, 
geram maior eficiência em sua distribuição, reduzindo 
prejuízos com perdas físicas e de tempo”, assegurou.

A gestão adequada da logística pode ser o fiel da balança 
para o sucesso de um empreendimento varejista. “O 
processo gera ganhos para ambos os lados: os comerciantes 
ganham com investimentos mais eficientes em estoque; 
e os fornecedores de serviços, com aumento de demanda, 
já que os processos, quando em funcionamento, terão 
possibilidade de atender mais clientes”, finalizou ele.

Brasil Holandês
A primeira capital de Pernambuco, ainda como 

capitania hereditária, foi a Vila de Olinda, cidade irmã, 
hoje simplesmente chamada de Olinda. Os dados 
oferecidos pela Condepe/Fidem (Agência Estadual de 
Planejamento e Pesquisas) contam a história da fundação 
e do desenvolvimento do Recife, que se formou a partir do 
porto. Apesar de localizar-se a beira-mar, a Vila de Olinda 
não dispunha de porto, devido a dificuldades geográficas. O 
Recife, por sua vez, contava com uma parede de arrecifes de 
arenito que constituíam uma espécie de porto natural.

 Assim, o povoado formou-se em função do velho 
ancoradouro, no largo canal situado entre os arrecifes de 
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arenito e a península, onde se misturavam as águas do mar 
e as dos dois rios – o Capibaribe e o Beberibe. No porto do 
Recife eram movimentadas as cargas de açúcar produzidas 
na capitania e também os bens provenientes da corte e de 
outras localidades da antiga colônia.

 Em 1630, tropas holandesas financiadas pela Companhia 
das Índias Ocidentais desembarcaram em Pernambuco, 
ao norte do Recife, na Praia de Pau Amarelo. A cidade 
de Olinda logo foi tomada e incendiada pelos invasores. 
Em 1635, o então governador Matias de Albuquerque foi 
obrigado a render-se, entregando a capitania aos invasores. 
Apenas dois anos depois aporta ao Recife o conde João 
Maurício de Nassau, que, na qualidade de governador-geral 
do Brasil holandês, decidiu estabelecer-se em uma das ilhas 
que formam o Recife - a Ilha de Santo Antônio.

Nesse local, em 1639, fundou a Mauritzstadt – ou 
Cidade Maurícia. Em 14 de novembro desse ano Recife 
tornou-se capital do Brasil holandês, e o conde Maurício de 
Nassau dedicou-se inteiramente à sua obra administrativa 
e renovadora, fazendo do Recife uma das mais importantes 
cidades da costa atlântica da América naquela época. Graças 
à sua visão desenvolvimentista surgiram pontes, aterros, 
jardins, fortificações e até um observatório. Com o retorno 
de Nassau à Holanda, em 1644, a tensão entre brasileiros 
e holandeses cresceu. Assim, em 1654, após 24 anos de 
ocupação e depois de várias batalhas perdidas, os holandeses 
propõem a capitulação.

Com a Restauração Pernambucana, como é chamada 
a expulsão dos holandeses, a vila do Recife entrou em 
período de intenso desenvolvimento, consolidado como 
centro de negócios e residências. Enquanto em Olinda 
residiam os senhores de engenho e os nobres da terra, a 
maior parte dos habitantes do Recife era constituída por 
comerciantes portugueses que realizavam intensas trocas 
comerciais através de seu porto, cuja posição privilegiada 
em relação ao restante do País e à Europa o tornou um dos 
mais movimentados do mundo. Estabeleceu-se aí a vocação 
para o comércio e para todas as atividades do setor terciário. 

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que 
existem 62 mil estabelecimentos no Recife, dos quais 88% 
estão classificados como “comércio e serviços”.

Recife será a primeira capital brasileira a completar 500 
anos em 12 de março de 2037, dois anos após Pernambuco 
completar também 500 anos de fundação. Para alcançar 
esse marco como uma cidade economicamente pujante e 
socialmente justa, a PCR (Prefeitura da Cidade do Recife) 
lançou o projeto Recife 500 Anos, que está em fase de 
desenvolvimento sob responsabilidade da ARIES (Agência 
Recife para Inovação e Estratégia). De planejamento 
ambicioso, o projeto pretende fazer uma consulta à 
sociedade por uma ampla pesquisa porta a porta e também 
por um questionário disponível na internet.

“Todo recifense deve influenciar permanentemente 
na elaboração do Recife 500 Anos. Queremos que o povo 
da cidade participe ativamente, porque não se trata de 
um plano da Prefeitura do Recife, mas dos recifenses 
para os recifenses”, disse Geraldo Júlio, Prefeito da 
capital pernambucana. “No mundo inteiro, as cidades 
que conseguiram melhorar a qualidade de vida de sua 
população o fizeram realizando um planejamento de 
longo prazo e mudando suas prioridades nos campos 
social, da sustentabilidade, economia e ocupação urbana, 
entre outros. Começamos o projeto em 2013 e hoje já 
estamos bastante avançados, com dados e comparativos 
com outras cidades. Agora acontece a fase de participação 
popular”, acrescentou.

 O projeto Recife 500 Anos visa estruturar um plano 
estratégico para o desenvolvimento ordenado da cidade sob 
a perspectiva da inclusão e do desenvolvimento humano e 
econômico, espaço urbano e mobilidade, sustentabilidade e 
meio ambiente. Todo o processo de construção é realizado 
em conjunto com a população, que desempenha papel 
fundamental em todas as fases da sua elaboração. A 
iniciativa, pioneira, acontece em parceria entre o poder 
público e a sociedade organizada por meio da Prefeitura do 
Recife e o Núcleo de Gestão do Porto Digital.

RECIFE

Vista aérea de Recife
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Mobilidade Urbana
Um dos aspectos do planejamento urbano que também 

preocupa a gestão municipal é o da mobilidade urbana, 
em realização pelo Instituto da Cidade Pelópidas Silveira, 
órgão da Prefeitura do Recife. Em elaboração desde o 
final do ano passado, o Plano de Mobilidade do Recife 
torna o pedestre o protagonista dos componentes que 
fazem parte da mobilidade urbana. Segundo a previsão 
da equipe, o plano estará concluído no final deste ano.

A preocupação em melhorar a mobilidade justifica-
se, entre outros motivos, pela situação de travamento 
registrado atualmente no trânsito do Recife. Uma 
pesquisa de 2015, elaborada em nível mundial a partir da 
coleta de dados de GPS pela empresa Tom Tom, mostra a 
capital pernambucana como a cidade mais lenta do País 
entre as 17h e as 19h. O motorista chega a perder 94 horas 
por ano atrás do volante.

“Para reduzir os engarrafamentos, foram executadas 
várias ações. Destacamos a implantação de 42 
quilômetros de ciclovias na cidade. Também foram 
realizados investimentos na sinalização de mais de 400 
vias, bem como manutenção de 4 mil faixas de pedestres”, 
revelou João Braga, Secretário Municipal de Mobilidade 
e Controle Urbano. Ele reforçou que as medidas de 
melhoria de sinalização tiveram como resultado imediato 
a redução de 25% no número de acidentes com vítimas. 
Paralelamente, a administração municipal está investindo 
na criação de faixas exclusivas para ônibus, com o objetivo 
de aumentar a velocidade média dos coletivos: as Faixas 
Azuis já percorrem 50 km de vias na capital.

A capital de Pernambuco é toda atrativos. As opções 
incluem passeios de catamarã pelos rios que banham 
a cidade ou visitas aos museus Paço do Frevo e Cais do 
Sertão, recém-inaugurados no Bairro do Recife ou Recife 
Antigo – onde fica a zona portuária, local de surgimento 
da cidade. O pacote turístico inclui ainda as cidades 
próximas ao Recife, como Olinda e a Ilha de Itamaracá, 
ao Norte, o e Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, ao Sul, 
onde está a praia de Porto de Galinhas. Recife conta hoje 
com 14.788 leitos. Só o bairro de Boa Viagem, um dos 
mais procurados por causa da praia, conta com 45 hotéis

Neste ano a Prefeitura do Recife reforçou toda a sua 
estratégia de promoção turística da cidade, do calendário 
de participação em feiras e eventos à interlocução com 
o trade.

“A alta do dólar estimula os brasileiros a prestigiarem 
os destinos nacionais, e a desvalorização do real em 

relação às moedas estrangeiras atrai os turistas de fora do 
País. O Recife tem muito a oferecer aos dois públicos: o 
nacional e o estrangeiro”, disse Camilo Simões, Secretário 
Municipal de Turismo e Lazer.

Segundo o Ministério do Turismo, em janeiro deste 
ano os turistas estrangeiros gastaram US$ 650 milhões 
no Brasil, valor 14,4% maior que o registrado no mesmo 
período de 2015, confirmando a aposta da administração 
municipal no incremento das viagens de estrangeiros ao 
Brasil. Além disso, o déficit entre gastos de brasileiros 
no exterior e de estrangeiros no País diminuiu para 
US$ 190 milhões, o menor índice já registrado na conta 
internacional do turismo em oito anos. A diferença se 
deu também com a redução dos gastos dos brasileiros 
no exterior, de pouco mais de US$ 2 bilhões para US$ 
840 milhões.

 Para os turistas que chegam à cidade, não faltam boas-
vindas e opções de lazer. Na temporada 2015/2016 de 
cruzeiros, por exemplo, a Prefeitura do Recife e a Empresa 
Pernambucana de Turismo (Empetur) montaram, a 
cada receptivo, uma operação com orquestra de frevo, 
passistas, bonecos gigantes, rei e rainha de maracatu e 
caboclo de lança. Mais de 5 mil visitantes foram atendidos 
no balcão do Centro de Atendimento ao Turismo, o que 
dá uma ideia da movimentação de turistas chegando ao 
Recife pelo porto.

Prefeito de Recife, 
Geraldo Júlio
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A Semana Nacional do Sono aconteceu 
nacionalmente entre os dias 15 e 22 de março 
passado. A Braspress participou distribuindo 

material para os motoristas se conscientizarem da 
importância de dormir bem.

Um importante assunto foi apresentado aos profissionais 
do volante: o transtorno do sono. O problema ocorre quando 
uma pessoa trabalha à noite e tem dificuldades para se 
adaptar à rotina de dormir no período diurno.

O transtorno do sono aumenta o risco de acidentes no 
trânsito e de trabalho, além de doenças como obesidade e 
hipertensão arterial.

Sarita Magnan Antonio, Supervisora do SESMT 
(Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina Ocupacional), e Juliana Vieira, Enfermeira, 
orientaram os colaboradores a identificar os sintomas do 
transtorno, que são: dificuldades para dormir e sonolência.

Para ter uma boa noite ou um bom dia de sono, os 
motoristas foram orientados a não tomar café ou qualquer 

bebida estimulante três horas antes de dormir; evitar voltar 
do trabalho dirigindo; manter o local em que dorme escuro 
e silencioso; ter uma alimentação balanceada durante o dia; 
fazer atividades físicas regulares e, caso trabalhe à noite, 
cochilar no final da tarde e evitar atividades que encurtem 
o tempo do sono.

Os motoristas foram conscientizados sobre a 
importância de ter um bom sono
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Rodrigo Santana Venancio
ENCARREGADO OPERACIONAL DA FILIAL ARAÇATUBA (SP)

Aos 35 anos de idade, Rodrigo Santana Venancio é 
Encarregado Operacional da filial de Araçatuba (SP).

“Entrei na Braspress há oito anos como Conferente. 
Depois fui promovido para Assistente de Emissão 
e, posteriormente, para Encarregado Operacional. 
Foram muitas experiências; aprendi muito na 
Organização. Tenho muito orgulho de trabalhar nesta 
empresa”, afirmou o Encarregado.

Rodrigo começa o dia levando o enteado Luiz Otavio 
à escola, retorna para almoçar em casa e prepara-
se para trabalhar. Às 15 horas, começa a rotina na 
Braspress, onde é responsável pela exportação diária 
da produção.
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O Encarregado Operacional sente-se realizado em 
todos os aspectos da vida e muito grato por fazer parte do 
time da Braspress.

A esposa, Lidiane, com quem é casado há um ano e 
três meses, tem muito orgulho do trabalho que o marido 
desenvolve na Organização.

Rodrigo é pai dos meninos Daniel Santana Venancio, 
de 16 anos; Kaue Teixeira Santana, de 12 anos; João Pereira 
Santana, de 11 anos, e Rodrigo Gustavo da Silva Venancio, de 
10 anos. Ele também tem o enteado Luiz Otávio, de 9 anos.

Nas horas livres, o colaborador da Braspress aproveita 
para ir a um rancho ficar com a família, relaxar e sentir o ar 
fresco da natureza.

Rodrigo está na Braspress 
há oito anos
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Fidelcino Rodrigues da Cunha
CONFERENTE DA FILIAL BARREIRAS (BA)

Descarregar/carregar os veículos 
e fazer a conferência das mercadorias. 
Isso faz parte da rotina de Fidelcino 
Rodrigues da Cunha, de 49 anos, 
Conferente da filial da Braspress em 
Barreiras (BA).

Fidelcino foi convidado a integrar 
o time da Organização em 2013. “Fui 
contratado para o cargo de Conferente, 
no qual atuo até hoje. Sou grato por 
fazer parte da família Braspress. 
Todos os dias é um novo aprendizado, 
o que me ajuda a evoluir como pessoa 
e profissional”, afirmou o colaborador 
da Organização.

Casado há 25 anos com Josélia 
Neres da Cunha, é pai de Janaína 
Neres da Cunha, de 20 anos, e Adson 
Neres da Cunha, de 19 anos.

“Nos meus 49 anos de vida, 
28 foram dedicados ao ramo de 
transportes. A Braspress veio para 
acrescentar mais conhecimento à 
minha vida. Sou muito feliz no meu 
ambiente de trabalho, e é muito 
bom trabalhar com pessoas que nos 
motivam a ser cada dia melhores. 

Considero meus colegas de trabalho 
como pessoas de valiosa importância 
na minha vida profissional. Agradeço 
pela oportunidade de trabalho que 
foi me concedida por esta honrosa 
empresa”, declarou o Conferente.

Quando está de folga, Fidelcino 
gosta de acompanhar esportes, 
principalmente futebol. Além disso, 
aproveita para ficar com a família.
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Há 28 anos, Fidelcino se dedica 
ao ramo do transporte
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Paulo Rodrigo Gomes Pires
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA FILIAL DE ARARAQUARA (SP)

Paulo Rodrigo Gomes Pires tem 39 anos e trabalha 
há dez anos na filial de Araraquara. Começou na 
Braspress como Assistente Administrativo-Financeiro, 
e em setembro de 2010 foi promovido a Supervisor 
Administrativo-Financeiro. Depois disso, em fevereiro 
de 2016, passou para o cargo de Encarregado 
Administrativo-Financeiro.

“Minha rotina envolve lançamentos de requisições 
e notas fiscais, acompanhamento de pagamentos 
de fornecedores, controle e distribuição de faturas, 
manutenção predial, controle e manutenção do ponto, 
admissão/integração dos novos colaboradores e suporte 
ao Gerente”, declarou Paulo.

Segundo ele, o que o deixa mais feliz na Organização 
são as oportunidades de crescimento e aprendizado: 
“Sou muito grato por fazer parte da família Braspress e 
de ter a chance de aprender cada dia mais”, afirmou o 
Encarregado Administrativo-Financeiro.
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Paulo formou-se no ano de 1999 em Licenciatura 
Plena de Matemática pela UFSCar (Universidade Federal 
de São Carlos).

Casado há oito anos com Marcela Spreafico Pires, é 
pai de Raul Spreafico Pires, de 7 anos, que é apaixonado 
por futebol.

“Divido meu tempo livre com minha família e meus 
treinos. Sou atleta amador e apaixonado por esporte. 
Comecei a correr há nove anos e não parei mais. Gosto 
de provas longas, como maratonas, e já participei de 
várias. Tenho como objetivo para este ano ir a mais uma 
maratona e, no longo prazo, participar de uma prova de 
triatlo. 

A corrida é minha válvula de escape e também um 
jeito de carregar minhas baterias. Isso uniu ainda mais a 
família, pois minha esposa começou a correr, e meu filho 
já deu seus primeiros passos no esporte. Também gosto 
de ler e me reunir com os amigos”, contou Paulo.

Em seu tempo livre, Paulo 
aproveita para correr
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Valdenildes Fonseca Oliveira Monteiro
ENCARREGADA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DA FILIAL DE ARACAJU (SE)

“Posso dizer que a Braspress foi e é a minha escola, 
pois terminei minha faculdade de Ciências Econômicas 
em dezembro de 2003 e já entrei para o quadro de 
funcionários da Organização em janeiro de 2004. 
Inicialmente era Auxiliar Administrativa; posteriormente 
fui promovida a Supervisora e hoje sou Encarregada 
Administrativo-Financeira”.

Esse depoimento foi dado por Valdenildes Fonseca 
Oliveira Monteiro, de 37 anos, que está na filial de Aracaju 
desde 8 de janeiro de 2004.

Administrar a parte financeira, elaborar orçamentos, 
realizar processos seletivos para contratação de novos 
funcionários, acompanhar a rotina dos colaboradores 
e o ponto eletrônico, além de orientar sobre contas 
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a receber faz parte da rotina da Encarregada 
Administrativo-Financeira.

Valdenildes é mãe de Letícia Oliveira Monteiro, de 8 
anos, e Leandro Luppi Oliveira Monteiro, de 3 anos.

Nas horas vagas, a Encarregada Administrativo-
Financeira gosta de estar com os filhos e o esposo, 
independentemente do que estão fazendo. Ela gosta 
também de ir visitar os pais e os irmãos no interior 
de Sergipe.

“Trabalhar é algo que precisamos fazer para viver, 
mas, quando fazemos o que gostamos, esquecemos 
que é obrigação e passa a ser uma parte boa e feliz na 
vida. Assim é que me sinto trabalhando na Braspress”, 
finalizou Valdenildes.

Valdenildes entrou na Braspress 
em 8 de janeiro de 2004
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Caminhão Accelo é 
testado por Motorista 
da Braspress

Gláucia Ascencio, há 11 anos é Motorista de profissão 
e atuante na Braspress há oito meses, testou o caminhão 
Accelo 1316 6x2, da Mercedes-Benz do Brasil.

O percurso foi feito nas ruas de São Bernardo (SP) e 
Santo André (SP) e em um trecho da Rodovia Anchieta ao 
lado de Ralfo Furtado, Jornalista da revista Carga Pesada, no 
dia 3 de maio passado.

O Accelo, caminhão leve com capacidade de carga de 
um veículo médio, tem terceiro eixo e suspensor originais de 
fábrica. Durante o teste, estava carregado com 12.540 quilos 
de sacos de areia.

“É um veículo de porte leve, confortável e com potência, 
mesmo carregado, oferecendo boa alavancagem nas subidas. 
O freio é bem eficiente, e o computador de bordo mostra 
tudo o que o motorista precisa saber, além de uma arrancada 
muito boa”, declarou a Motorista.

Para o Jornalista, o teste foi muito bem-sucedido, 
mostrando o sucesso da parceria entre a revista e a Braspress.

“O teste foi tão bom que já estamos pensando em fazer 
outros. A Gláucia é um encanto, e foi muito legal estar ao lado 
da Braspress mais uma vez. A Organização está de parabéns 
pela motorista e por aceitar participar desse momento”, 
relatou Ralfo Furtado.

Gláucia Ascencio testou o caminhão Accelo 
1316 6x2, da Mercedes-Benz do Brasil

TESTE
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Simulador de direção treina 
motoristas da Braspress

Os motoristas recebem dicas e truques 
do Instrutor Heraldo Araújo Silva

INOVAÇÃO

A Braspress continua incorporando o simulador de 
direção no dia a dia de seus motoristas, trazendo cada vez 
mais qualidade aos serviços oferecidos pela Organização.

Segundo Urubatan Helou Junior, Controller de Frota 
da Braspress, através da cultura da antecipação é possível 
contribuir para a diminuição dos acidentes de trânsito na 
sociedade brasileira.

“Os profissionais precisam incorporar essa cultura, 
preparando-se mentalmente e antecipando-se nas 
reações para evitar riscos desnecessários”, afirmou ele.

Entre março e maio passado, 173 motoristas 
participaram do treinamento Motorista Eficiente, 
realizado na Matriz da Organização, na Vila Guilherme, 
em São Paulo (SP). O curso no simulador funciona 
como reciclagem e aprimoramento das habilidades dos 
profissionais do volante. 

Durante duas horas, os motoristas aprenderam com 

o Instrutor Heraldo Araújo Silva técnicas de condução 
para melhorar no dia a dia e, assim, reduzir o consumo 
de combustível, contribuir para a redução de custos com 
pneus, freios e a parte mecânica do caminhão.

Para o Instrutor Heraldo, mesmo que o motorista 
tenha muitos anos de experiência de direção, é sempre 
bom passar pelo simulador e se reciclar.

“Acho de extrema importância que os motoristas 
façam o treinamento. Não estou aqui para ensinar como 
dirigir, mas mostro dicas e truques que eles podem 
usar nas estradas para melhorar o desempenho deles”, 
declarou Heraldo.

Após o treinamento, os motoristas são acompanhados 
pela telemetria, para verificar se estão cumprindo as 
metas estabelecidas pela Organização. Os profissionais 
do volante que cumprem os requisitos do treinamento 
recebem o certificado “Motorista Eficiente”.

Campanha Trânsito Gentil
Com o objetivo de conscientizar os colaboradores de que 

a segurança do ser humano vem em primeiro lugar, continua 
na Braspress a campanha Trânsito Gentil, evidenciando 
que, dentro do caminhão, o bem mais precioso é a vida.

Cartazes e faixas foram colocadas na Matriz e na Filial 
São Paulo da Organização com os seguintes dizeres: “A 
imprudência e o mau comportamento causam muitos 

acidentes que poderiam ser evitados com mais atenção 
de todos. É preciso praticar o respeito ao próximo com 
tolerância e gentileza no trânsito. Não se esqueça: são gestos 
simples que fazem toda a diferença. Motorista consciente, 
direção mais segura”.

A Braspress orienta seus profissionais do volante 
constantemente sobre a importância da conscientização e 
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Opinião de
quem participou

O Motorista Darci Aparecido da 
Silva, de 53 anos, na Braspress desde 
1999, acha importante participar do 
treinamento no simulador de direção.

“Acho importante participar do 
treinamento no simulador porque 
sempre há algo que podemos 
aprender e fazer de outra maneira”, 
relatou Darci.

Para José Valdo Vieira Bitten-
court, de 42 anos, há um ano na 
Organização, a capacitação serve 
para conhecer novas maneiras de 
fazer a rotina diária.

“Nós podemos sempre melhorar 
mais. Às vezes passamos anos 
considerando um procedimento 
certo, mas depois descobrimos que 
há outras maneiras mais práticas e 
mais eficientes. Por isso, é importante 
participar da reciclagem no 
simulador”, comentou o Motorista.

Arlindo Gomes dos Santos, 
motorista de 55 anos há 17 anos na 
Braspress, reconhece a importância 
de se reciclar.

da prevenção. Antes de cada viagem, 
a Organização realiza exames médicos 
e toxicológicos nos motoristas através 
do CAMB (Centro de Atendimento ao 
Motorista Braspress) “Basil de Barros”.

“Para tornar-se um motorista 
eficiente, não basta participar apenas 
das simulações; é necessário saber 
também as leis de trânsito, conhecer o 
veículo e ter consciência das condições 
adequadas e ideais para conduzir”, 
concluiu Urubatan Helou Junior.

O simulador de direção adquirido 
pela Braspress foi produzido 
pela Virage Simulation, empresa 
canadense que utiliza em seu 
processo de desenvolvimento o 
mesmo conceito de simulação aérea.

O equipamento contribui para a 
redução do consumo de combustível, 
custos com manutenção e emissão 
de gases poluentes. Além disso, 
diminui os riscos de acidentes, já que 
analisa o nível de estresse e cansaço 
dos motoristas.

De acordo com o Instrutor 
Heraldo, o treinamento no simulador 
é muito mais eficiente do que um 
curso comum em sala de aula.

“Quando o profissional do volante 
treina no simulador, ele tem a real 
sensação de estar em um caminhão, 

“No dia a dia é sempre bom 
se reciclar; há sempre algo novo e 
diferente para aprendermos. Podemos 
ter anos de experiência, mas a 
tecnologia muda e precisamos mudar 
junto com ela”, declarou Arlindo.

Já para Paulemberg Mota 
Carlos, de 44 anos e há dois anos na 
Organização, o simulador é um desafio.

“Para mim é um pouco mais difícil. 
Nunca fui bom em jogar vídeogame 
e vejo o simulador como um jogo 
gigante. Dediquei-me ao máximo 
para aprender tudo o que pude”, 
contou Paulemberg.

Os motoristas também passam 
por treinamentos teóricos

tornando o aprendizado muito mais 
fácil e dinâmico”, finalizou Heraldo.
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RH EM FOCO

Braspress prossegue com os 
treinamentos para seus colaboradores

A Braspress continua realizando treinamentos, 
workshops e palestras no intuito de manter 
os colaboradores atualizados e capacitados. 

A Organização confirma sua atenção e cuidados com os 
funcionários, procurando sempre oferecer-lhes o melhor.  

Vanila Lopes, Assistente de Treinamento, aplicou 
o treinamento de Limpeza de Armazém e Terminal, 
demonstrando como manter o local de trabalho 
organizado, e também o de Arrumação de Carga 
e Simbologia, que teve como objetivo atualizar os 
conhecimentos dos colaboradores quanto ao correto 
manuseio e arrumação das cargas nos veículos.

Os dois treinamentos, realizados na filial de Campinas 
(SP) nos dias 20 e 27 de fevereiro passado, contaram 
com 44 colaboradores: Júnior J. da Silva, Uilson P. da 
Silva, Izaias C. de L. Tomé, Francisco P. de Azevedo, 
Valmir R. Marques, Eliomar V. de Oliveira, Genildo P. 
Nunes, Fábio P. da Silva, Vanderlei G. dos Reis, Luiz de 
Gois, Lucas E. R. Felix, Cleber A. dos Santos, Renato G. 
Montes, Felipe M. da S. Miranda, Genival F. de Souza, 
Jeremias N. de Lima, Kennedy R. da S. Dias, André de S. 
Oliveira, Eduardo Ferreira, Dirceu B. da Cruz, Tiago A. C. 
Costa, José da S. Alves, Kenedy de J. B. Chaves, Orestio 
Camilo, Cícero J. Calista, Manoel P. Cassiano, Antonio D. 

Capoccio, Michel A. de Oliveira, Rosimario M. da Silva, 
Elso Santana, Maurício da Cruz, Edvaldo F. de Oliveira, 
Geraldo L. Rodrigues, Rony Von Campos, Roberto da S. 
Lima, Lucimar P. da Silva, Gabriel T. S. Germano, Bruno 
Rodrigues, Felipe L. Cavalcante, Jailton R. Ferreira, 
Claudinei de Oliveira, Daniel B. Ferreira, Carlinho M. de 
Carvalho e Francisco Abrantes.

No dia 9 de abril passado, ocorreu o Treinamento 
de Atendimento, uma reciclagem sobre procedimentos 
operacionais, para 27 colaboradores. Alex L. de Oliveira, 
Eder R. Procópio, Sheizy M. da Mota, Kaique S. Ferreira, 
Priscila A. dos Santos, Camila S. Santos, Bruna F. Maria, 
Letícia L. Peixoto, Romulo dos S. Evangelista, Leonardo 
de F. Godoy, Marcela B. Martins, Michele A. Nakayama, 
Adriano C. da Silva, Pamela A. Cardoso, Jéssica da 
S. Pessoa, Marcelo da S. Pereira, Catharyna G. Alves 
Pereira, Paulo E. S. Redling, Yanca A. da Silva, Angélica 
B. Queiroz, Daniela S. Araújo, Bruno H. dos Santos, 
Daniele M. de Q. Rodrigues, Priscylla F. B. O. Guimarães, 
Márcia C. R. Cavalcante, Marília A. Patrocínio e Lucélia 
G. Franco participaram do curso, aplicado por José Gentil 
Capolupo, Gerente Nacional de Operações; Américo de 
Lima, Gerente da filial São Paulo, e Ariovaldo Minhoto, 
Gerente Nacional de Operações.

RH EM FOCO

Quarenta e quatro colaboradores participaram 
do treinamento em Campinas (SP)
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ARTIGO

SEST SENAT traz qualidade aos colaboradores

RH Consultivo

Há muitos anos a Braspress é parceira do SEST SENAT - 
Serviço Social de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte.

As entidades civis, sem fins lucrativos, foram criadas em 14 
de setembro de 1993, graças à lei 8.706, devido a um processo de 
conscientização do setor e de entidades sindicais.

O SEST SENAT atua em todos os estados brasileiros, e possui 
unidades operacionais localizadas nos grandes centros urbanos e em 
postos de abastecimento nas principais rodovias do país.

As entidades oferecem cursos com objetivo de ampliar e qualificar 
a mão de obra para executar as atividades no setor de transporte. Entre 
os cursos, estão: ajudante de carga e descarga, arrumação de carga, 
direção defensiva, embalador, frentista, operador de empilhadeira, 
reciclagem de empilhadeira, qualidade no atendimento, entre outros.

O SEST SENAT disponibiliza aos colaboradores e dependentes, 
serviço de odontologia, psicologia, nutrição, fisioterapia, pilates, 
piscina, campos e quadra para a prática de esportes, quiosques com 
churrasqueira, playground, salão de jogos, e atividades de ginástica.

Também oferecem palestras e campanhas na área de saúde 
e profissional, tais como: medos e fobias, qualidade de vida 
no trabalho, hipertensão arterial, higiene pessoal, educação 
ambiental, desenvolvimento sustentável, novas tecnologias no 
setor de transporte, empreendedorismo no setor de transporte, 
manutenção preventiva de pneus, cuidados para o motofretista, 
empregabilidade e valorização do motorista profissional, conhecendo 

o transporte rodoviário de cargas, e planejamento de rotas para 
motociclistas profissionais.

Além disso, possuem o projeto Primeira Habilitação para o 
Transporte, que foi criado para ajudar os jovens de baixa renda tirar a 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), gerando novos profissionais. 
Os requisitos para se inscrever é ter de 18 a 27 anos, comprovar renda 
individual de até três salários mínimos, e saber ler e escrever.

Habilitação Profissional para o Transporte – Inserção de Novos 
Motoristas é outro projeto do SEST SENAT, que tem como foco 
inserir motoristas profissionais no mercado de trabalho, através da 
troca da CNH para as categorias C, D ou E. As exigências para poder 
participar são: ter entre 21 e 50 anos; comprovar renda individual 
de até três salários mínimos; saber ler e escrever; possuir CNH nas 
categorias B, C ou D, há pelo menos 1 ano; não ter cometido nenhuma 
infração de trânsito grave, gravíssima ou ser reincidente em infrações 
médias, durante os últimos doze meses.

Para associar-se é necessário levar os seguintes documentos 
originais: carteira de trabalho; carta frete dos últimos três meses; 
boleto pago de contribuição de autônomo ao SEST SENAT; CPF e RG 
do titular e cônjuge; RG ou certidão de nascimento dos filhos, no caso 
de enteado, declaração cartorial; certidão de casamento ou declaração 
de união estável cartorial; e comprovante de endereço. Também é 
preciso cópia simples da carteira de trabalho na página da foto frente 
e verso e do registro da empresa; carta frete dos últimos três meses; e 
boleto pago de contribuição de autônomo ao SEST SENAT.

O salário constitui direito assegurado ao empregado, por ser o 
principal e, geralmente, o único meio de subsistência do empregado 
e de sua família. O salário atende, portanto, a uma necessidade 
essencial do trabalhador, por isso é considerado de natureza 
alimentar. Para garantir que o empregado receba o valor integral do 
seu salário existem normas de proteção especial, de modo a assegurá-
lo contra abusos do empregador, contra credores do empregador e 
contra credores do próprio empregado. Essas normas estão previstas, 
basicamente, na Convenção nº 95 da OIT (Organização Internacional 
do Trabalho), integrada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo 
Decreto nº 41.721/57, na Constituição Federal e na CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho).

Tais normas estabelecem a irredutibilidade do salário e a sua 
intangibilidade, ou seja, não permitem a redução do valor nominal do 
salário nem mesmo sejam efetuados descontos dos salários que não 
estejam autorizados em lei. 

Importante destacar, nesse ponto, que a Consolidação das Leis 
do Trabalho, em seu artigo 2º, estabelece que o risco do negócio é do 
empregador, e, em seu artigo 462 prevê que o empregador não pode 
efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, exceto quando 
este resultar de efetivos adiantamentos, de dispositivos de lei ou de 
norma coletiva, estabelecendo, ainda, que, em caso de dano causado 
pelo empregado, o desconto somente é possível se tiver comprovação 

do dano, da responsabilidade do empregado, de ocorrência de dolo 
do empregado ou de prévia e expressa autorização do empregado em 
caso de culpa, ou seja, de negligência, imprudência ou imperícia do 
empregado.

Por força do ordenamento jurídico vigente, portanto, é ilegal 
todo e qualquer desconto salarial praticado pelo empregador e não 
enquadrado em alguma das exceções taxativamente mencionadas no 
artigo 462 da CLT. 

Não pode o empregador descontar valores do empregado 
em decorrência de danos ou perdas que não tenham sido 
comprovadamente provocados pelo empregado. Os riscos do 
empreendimento são exclusivos do empregador, e não do empregado.  
Assim, eventual desaparecimento de numerário ou mercadoria 
da empresa ou de cliente da empresa não pode ser descontado de 
empregado, se não houver prova de que ele é efetivamente o autor da 
subtração. Os descontos efetuados a título de adiantamento (“vale”) 
devem ser devidamente comprovados como sendo resultado de um 
efetivo adiantamento de salário, e não ser utilizado para mascarar 
outro motivo. 

É preciso que os motivos de eventuais descontos efetuados 
nos salários dos empregados estejam devidamente comprovados 
e estejam previstos em lei para tanto. Caso contrário, não pode o 
empregador descontar valores dos salários de seus empregados. 
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CARTAS

Senhor Diretor Presidente Urubatan Helou,
Com meus cumprimentos, agradeço a gentileza do envio 

do DVD contendo um vídeo demonstrando o modo com que a 
Braspress trata os seus motoristas.

Parabenizando-o pela iniciativa, aceite minhas expressões de 
especial apreço.

Atenciosamente,
Estevam Galvão de Oliveira, Deputado Estadual,

São Paulo (SP)

Senhor Diretor Presidente Urubatan Helou,
Na prazerosa oportunidade que tenho de me corresponder 

com Vossa Senhoria, me reporto à sua correspondência enviada 
a este Gabinete para parabenizar-lhe pelo grande exemplo que 
dá à sociedade, respeitando e valorizando os seus funcionários.

Ainda, na atual realidade político-social que vive o nosso país, 
poucos são aqueles que possuem a sua coragem de investir no ser 
humano, dando-lhe todas as condições de dignidade e valorização 
ao trabalho do seu grupo de motoristas, os quais prestam seus 
serviços satisfeitos e em grande segurança. Parabéns.

Sendo o que se apresentava para o presente momento, coloco 
o meu Gabinete, neste Parlamento, à disposição para o que se 
fizer necessário.

Atenciosamente,
Enio Bacci, Deputado Estadual,

Porto Alegre (RS)
 

Senhor Urubatan,
Agradecemos sua mensagem e o DVD enviado, o qual aborda 

claramente a maneira equivocada com que os “Motoristas 
Profissionais” são tratados por erros de alguns.

Entendemos que são boas práticas e atitudes como essas que 
devem ser divulgadas, para que possam contagiar outras empresas 
a fazer o mesmo. Por esse motivo, estamos encaminhando o 
material recebido ao jornalista responsável pela edição da revista 
Cenário do Transporte, da ABTI, para que seja divulgado.

Cordialmente,
Francisco Carlos G. Cardoso, Presidente da 

ABTI (Associação Brasileira de Transportadores 
Internacionais), Uruguaiana (RS)

Prezado Urubatan,
Nos últimos dias presidi uma reunião de um grupo de 

empresários brasileiros que visitaram a Espanha por ocasião 
da posse da nova Diretora da Câmara do Comércio Brasil–
Catalunha, da qual eu sou membro ativo.

 O setor de transporte e logística latino-americano esteve 
representado, com empresas que mantêm vínculos com 
organizações de logística e transportes do Brasil. Alguns desses 
empresários te conhecem pessoalmente e me transmitiram que 
as diversas conversas contigo atestam o bom conceito que tens de 
minha pessoa, o que eu agradeço enormemente.

Parece incrível que em um mundo tão grande a globalização 
chegou a tal ponto que um comentário positivo ou negativo que 
esteja sendo realizado neste instante pode ter eco quase imediato 
na Europa.

Considero muito importante esse seu caráter, a forma de ver 
o mercado como um espaço em que todos podemos participar 
livremente. Essa forma de ser que tanto te caracteriza é realmente 
louvável. Os saudosos Ivo José Dietrich e Joaquín Thomé Neto, 
que hoje habitam o lugar espiritual ao que todos chegaremos, já 
falavam sobre tua enorme capacidade positiva de comunicação.

Meus parabéns,
Roberto Lacerda Oliva, Diretor Geral da Press Log,

São Paulo (SP)

Senhor Diretor Presidente Urubatan Helou,
Acusamos o recebimento de seu expediente, encaminhando-

nos exemplar do DVD sobre o tratamento conferido por essa 
empresa aos seus motoristas.

Em nome do Presidente, Paulo Skaf, agradecemos a gentileza 
do envio e apresentamos cumprimentos pela iniciativa.

Atenciosamente,
Rossildo Faria, Chefe de Gabinete da FIESP 

(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo),
São Paulo (SP)

Caro Senhor Urubatan Helou,
Cumprimentamos cordialmente e, por ordem do Senador 

Marcelo Crivella, a Assessoria Legislativa transmite a 
seguinte mensagem:

Recebemos neste gabinete carta firmada por Vossa Senhoria 
datada de 4 de abril de 2016. Anexa à carta, foi enviada mídia DVD.

Em seu conteúdo, o remetente trata da defesa da classe 
profissional de motoristas, alegando que a mídia e as empresas 
jornalísticas veiculam notícias que generalizam os motoristas 
como sujeitos de condutas altamente reprováveis e praticantes 
de reiteradas ilicitudes.

Prestamos solidariedade à causa da classe profissional dos 
motoristas, entendendo que não é digna de crédito qualquer 
forma de generalização depreciativa. Acreditamos no respeito 
não somente à profissão em si, que é de suma importância 
para diversos setores sociais, mas principalmente ao próprio 
motorista enquanto pessoa, com base no princípio fundamental 
da Dignidade da Pessoa Humana.

Assessoria Legislativa do Senador Marcelo Crivella,
Brasília (DF)

Prezado Presidente Urubatan Helou,
Ao lermos seu ofício e visualizarmos o vídeo enviado por 

Vossa Senhoria ficamos consternados, e não nos cabe outro 
posicionamento senão o de total apoio à sua iniciativa.

Não podemos deixar que matérias sem nenhuma base 
científica e/ou comprovação real afetem e desmoralizem a 
imagem do nosso setor, já desgastado pela falta de compromisso 
das autoridades que desviam o foco de suas ações com inverdades 
sobre aqueles que conduzem sobre as rodas de seus caminhões 
o PIB do Brasil.

Acreditar que um terço de nossos funcionários utiliza meios 
ilícitos nos seus labores diários é acreditar que nós, empresários, 
não temos responsabilidade com nosso meio de sustento. Como 
acreditar que podemos deixar nossos bens materiais (caminhões) 
nas mãos de usuários de substâncias ilícitas, tornando-nos 
cúmplices nessa ilegalidade?

Esteja certo de que estaremos sempre no bom combate contra 
essas campanhas escorchantes que tentam denegrir o setor de 
transporte, escondendo as mazelas de nossas estradas, tão mal 
preparadas para receber nossos profissionais – estradas sem 
sinalização, asfalto condizente ou postos de paradas decentes 
para descansos dignos, entre outros problemas.

Agradecemos sua iniciativa em defesa dos interesses de 
nossa categoria e aproveitamos a oportunidade para renovar 
nossos sinceros votos de estima e respeito.

Atenciosamente,
José Hélio Fernandes, Presidente da FENATAC 

(Federação Interestadual de Empresas  de Transporte 
de Cargas), Brasília (DF)

Ilustríssimo Senhor Diretor Presidente da Braspress, 
Urubatan Helou.
Com meus cumprimentos, venho acusar recebimento de 

um DVD de Vossa Senhoria que demonstra o tratamento dessa 
Organização aos profissionais de transporte.

Na oportunidade, parabenizo Vossa Senhoria pela iniciativa 
e, ao mesmo tempo, manifesto apoio a essa importante 
classe trabalhadora.

Aqui, nesta Casa Legislativa, conte comigo.
Atenciosamente,

Felipe José Fonseca Attiê, Deputado Estadual de Minas 
Gerais, Belo Horizonte (MG)
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Senhor Diretor Presidente Urubatan Helou,
Comunico o recebimento do expediente de Vossa Senhoria 

que nos encaminha documentário sob a forma de DVD, com 
importantes esclarecimentos acerca da qualificação e atividades dos 
profissionais que constituem a valorosa categoria dos motoristas de 
carga de nosso país e informa sobre as ações da Braspress.

Ao ensejo desta oportunidade, agradeço a atenção dessa 
Diretoria e coloco meu gabinete à disposição para somar esforços 
e fazer ecoar nas dependências da Câmara dos Deputados, o 
respeito que esta dedicação, constituem a imensa força corajosa 
e silenciosa do progresso.

Envio meus sinceros cumprimentos, extensivos aos demais 
membros da Diretoria e a todos os seus associados, almejando o 
mais pleno êxito no altos desígnios dessa entidade.

Atenciosamente,
Gilberto Nascimento, Deputado Federal, Brasília (DF) 

Caro Presidente Urubatan Helou,
Agradeço-lhe a correspondência, bem como o vídeo contendo 

informações sobre a política de Recursos Humanos na área do 
transporte, valorizando os motoristas.

O sistema de transporte de cargas é essencial para a 
movimentação da economia e suprimento de demanda no Brasil. 
Sem ele, os produtos não chegariam aos consumidores e as 
indústrias não teriam acesso às matérias-primas nem condições 
de escoar sua produção. É um setor horizontalizado, que viabiliza 
todos os outros setores da economia. Nesse contexto, o motorista 
de caminhão é parte de uma categoria profissional de grande 
importância, visto que são os agentes desse sistema.

Esses trabalhos dinamizam a economia do País, garantindo o 
funcionamento de tais serviços com qualidade. Portanto, parabéns 
à Braspress por estar valorizando seus funcionários, garantindo-
lhes melhor qualidade de vida e mais segurança no trabalho nas 
nossas estradas, e promovendo a saúde desses empregados.

Cumprimento-o, caro Presidente, pela política adotada pela 
Braspress e desejo que as outras companhias sigam o exemplo.

Meu gabinete está à disposição.
Cordialmente,

Ana Amélia, Senadora Federal, Brasília (DF)

Senhor Presidente Urubatan Helou,
Com meus cumprimentos, registro o recebimento do 

ofício no qual Vossa Senhoria defende que o Brasil é dotado 
de empresas de transportes sérias e comprometidas com o 
desenvolvimento do País, tal como a Braspress, que encaminhou 
vídeo institucional.

Nesta ocasião, parabenizando-o pela defesa dos motoristas 
e das empresas de transporte do nosso país, apresento meus 
protestos de consideração e apreço.

Respeitosamente,
José Targino Maranhão, Senador Federal,

Brasília (DF)

Prezado Urubatan Helou,
Abençoado aniversariante do dia 12 de junho!
Na sublimidade do dia 12 de junho tão especial, rogo a Deus 

que semeie todas as pérolas necessárias para que a sua vida seja 
sempre refletida pelo brilho da felicidade.

Que as alegrias do seu aniversário perdurem por todos os 
outros dias da existência.

Parabéns jovem empresário, doutor Urubatan Helou!
Feliz aniversário!

Aníbal Fernandes de Moraes, Consultor Publicitário,  
Rádio América, Uberlândia (MG)

A Sua Senhoria o Senhor Urubatan Helou,
Requeiro à Douta Mesa, nos termos do inciso XV do Artigo 

223 do Regimento Interno, com a subscrição da maioria absoluta 
dos membros desta Edilidade, a inserção em ata de voto de júbilo 
ou congratulação ao Senhor Tayguara Helou, por estar à frente 

do SETCESP (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas 
de São Paulo e Região) e, também, por ser o presidente mais 
jovem da história do Sindicato.

Tayguara Helou é o presidente mais jovem de sua história. 
Aos 35 anos de idade, já ocupa algumas das posições mais 
importantes do transporte brasileiro de cargas. O jovem 
executivo se destacou com seu trabalho no transporte brasileiro 
bem cedo, assim que chegou da Austrália, onde foi buscar sua 
formação acadêmica.

Filho de Urubatan Helou, ex-presidente e membro do Conselho 
Superior do SETCESP. Casado com Fabiola de La Lastra Helou, é 
pai de dois filhos, Layla e Tayo, de respectivamente oito e seis anos 
de idade, destacou-se com seu trabalho no transporte brasileiro 
bem cedo, trazendo em sua bagagem e legado de gerações dedicadas 
ao trabalho em prol do transporte rodoviário de cargas brasileiro.

E é por meio desse voto de júbilo e congratulações que 
eu, vereador Adolfo Quintas, tomo a iniciativa de prestar 
esta homenagem em nome de todos os vereadores desta casa 
legislativa, enviando meus votos de congratulações.

Adolfo Quintas,  Vereador, São Paulo (SP)

Urubatan,
Parabéns pela notícia de internacionalização da empresa.

Manoel Sousa Lima, RG LOG, e ex-presidente do 
SETCESP (Sindicato das Empresas de Transporte de 

Carga de São Paulo e Região), São Paulo (SP)

Prezado Mestre Senhor Urubatan,
Amigo Urubatan,
Agradeço o envio da edição 30 da Braspress News, com a 

qual pude relembrar a delegação que levamos ao Japão na última 
viagem técnica de minha gestão à frente do SETCESP (Sindicato 
das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região) e 
também a ascensão de nosso querido Tayguara como presidente 
desta importante entidade.

Desejo muito sucesso nessa nova etapa e que Deus o ilumine!
Um forte abraço do amigo

Manoel Sousa Lima, RG LOG, e ex-presidente do 
SETCESP (Sindicato das Empresas de Transporte de 

Carga de São Paulo e Região), São Paulo (SP)

Senhor Urubatan Helou,
Presidente da Braspress,
Em atenção ao documento s/nº, de Vossa Senhoria, 

encaminhado a esta Secretaria – Geral pela Presidência do 
Senado, informo que a referida manifestação foi encaminhada 
à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do 
Senado Federal, por se tratar de assunto pertinente àquele órgão.

Atenciosamente,
Luiz Fernando Bandeira de Mello, Secretário Geral do 

Senado Federal, Brasília (DF)

Olá, Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios da Braspress.

Agora, que recebi a revista Braspress News, tomei 
conhecimento de que você assumiu a presidência do SETCESP 
(Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e 
Região). Li na íntegra sua entrevista à revista, na qual demonstra 
possuir habilidade, talento, otimismo e persistência, quesitos 
chaves para o sucesso. Esteja certo de que você deixará sua 
marca como presidente do SETCESP.

Parabéns, sucesso e que Deus possa estar lhe concedendo 
sabedoria, inteligência e conhecimento na condução de uma 
entidade tão importante no cenário de transportes.

Tadeu Martignon,  Gerente de Logística da 
Microservice Tecnologia Digital, São Paulo (SP)

Bom dia, Urubatan Helou!
Recebi com grande satisfação a Braspress News n.º 30. Nossa 

companhia conseguiu conquistar pelo segundo ano consecutivo 
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o prêmio Mérito Lojista do Rio Grande do Sul na categoria 
serviços – segmento transportadora nacional, organizada pela 
FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio 
Grande do Sul), mérito graças ao inconformismo apoiado pelos 
seus gestores de representar da melhor forma possível nossa 
empresa e buscar incansavelmente a perfeição.

Agradeço e muito sua participação no evento da Bibi Calçados, 
ocasião em que a Braspress foi agraciada como melhor prestadora 
de serviços para com o cliente pelo quinto ano consecutivo. A sua 
experiência e dedicação contagiou os presentes, como também a forma 
com que o senhor ministrou a palestra, muito apreciada por todos.

Tenho um orgulho imenso de poder fazer parte desta gigante 
empresa do transporte nacional.

Um forte abraço,
Cezar Fritsch,  Gerente Regional do Rio Grande do Sul,

Novo Hamburgo (RS) 

Amigo Urubatan,
Acabo de receber a revista Braspress News n.º 30, objeto de 

sua costumeira gentileza.
Pode crer: fiquei muito feliz em recebê-la e, a par de cumprimentá-

lo, bem como ao Tayguara, quero que saiba que será guardada com o 
maior carinho em um lugar muito especial de minha biblioteca.

Um forte e grande abraço.
Rui César Alves, ex-presidente do SETCESP (Sindicato 

das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e 
Região, e atual Conselheiro do Sindicato), São Paulo (SP)

Senhor Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações 
da Braspress.

Boa noite!
Gostaria apenas de lhes agradecer por toda a atenção que nos 

foi dada durante todo o dia.
A Braspress serve de inspiração para muitos (ou todos) 

pequenos e médios empresários do transporte fracionado.
O senhor não imagina o bem que me fez essa visita, fazendo-

me perceber o quanto ainda podemos melhorar.
Obrigado mais uma vez e bons negócios!
Atenciosamente,

Bruno Cesar Melo, Translasil Cargas, São Paulo (SP)

Prezado Senhor Carlos Limonge, Gerente da filial da 
Braspress de Criciúma.

Cumprimentando-o cordialmente, a Direção do Colégio 
Marista dirige-se à Vossa Senhoria para agradecer à empresa 
Braspress, na pessoa do gerente local Senhor Carlos Limonge, 
pela doação do envio das camisetas do Projeto Solidário 
“Camisetas de Algodão para as Meninas no Sertão”, feito pelas 
crianças do Infantil 5, para Olinda (PE).

Aproveitamos também para agradecer a publicação na 
revista Braspress News.

Nosso colégio coloca-se à disposição e reitera os votos de 
estima e consideração.

José Carlos Pereira, Diretor-Geral do Colégio Marista, 
Criciúma (SC)

Sandro Lourencini, Gerente da filial da Braspress 
de São José do Rio Preto.

Boa tarde.
Não poderei estar presente por problemas profissionais, mas 

estarei junto com vocês vivenciando este momento.
Sandro, ficam aqui registrados meus sinceros agradecimentos 

a você e à Braspress pela atitude, pela generosidade em colaborar 
com os mais necessitados. Gostaria de que você transmitisse ao 
Senhor Urubatan o meu agradecimento.

Continuem sempre assim; é de pessoas como vocês que a 
nossa sociedade está necessitando, pessoas que pensam em seu 
semelhante - isto, sim, é fazer e praticar a fraternidade.

Fernando,  Departamento Comercial da Heanlu, 
São José do Rio Preto (SP)

Denise,
Em nome da ETEC (Escola Técnica Estadual)  Sebrae e 

Ligabue, gostaria de agradecer a oportunidade da visita. Os 
alunos adoraram a visita e ficaram impressionados com o Sorter.

Professor Flávio Raphael,  ETEC (Escola Técnica 
Estadual) - Sebrae e Ligabue,  São Paulo (SP)

Senhor Urubatan, boa tarde!
Tudo bem com o senhor? Com licença.
Acabo de assistir ao DVD CAMB. Perfeito, de arrepiar, 

emocionar... Isso é gestão e valorização!!
Devemos levantar e agradecer a Deus por termos um 

trabalho, mas devemos também pedir muita força a Deus para que 
possamos sempre produzir trazendo cada vez mais lucratividade, 
pois esta empresa merece todo o esforço e respeito que um 
profissional/homem possa dar!! Eu sou suspeito para dizer, pois 
amo meu trabalho e esta organização!! O senhor sempre terá 
meu trabalho, profissionalismo, respeito e dedicação!!

Parabéns à nossa Braspress!!
Tenha uma excelente semana!
Forte abraço
Luiz Alberto Abreu,  Gerente filial de Uberaba (MG), 

Uberaba (MG)

Prezado Urubatan, 
Hoje encontrei com o Diretor de Operações, Luiz Carlos 

Lopes, no prédio de Guarulhos, o já conhecido Planeta Azul. 
Fiquei deslumbrado, impressionado e – por que não dizer? - 
feliz por estar tão próximo dessa maravilha que vocês estão 
implantando nas operacões da Braspress.

Que espetáculo, Urubatan !!!
Que tudo isso se transforme no crescimento, na eficiência e 

no lucro que todo esse investimento merece !!!
Lindo, simplesmente uma estrutura de orgulho nacional!!!
Meus parabéns a todos vocês!!!

Sérgio Casagrande,  Vice-presidente da Apisul, 
Barueri (SP)

Prezadas Gerentes Carina Prates, Tatiane Pizzi e 
Denise de Paiva,

Bom dia!
Em nome da Furukawa Industrial S.A., agradeço pela sua brilhante 

apresentação e debate em nosso evento Kick Off Connections. 
O compartilhamento da experiência de vocês sobre os temas 

ligados à Braspress e à Tecnologia da Informações irá nos ajudar 
no aperfeiçoamento de nossas soluções e atendimento.

Todos ficaram muito impressionados com o nível de 
maturidade da tecnologia aplicada ao negócio da Braspress. Um 
de nossos distribuidores, que já é cliente da Braspress, também 
elogiou muito o conhecimento demonstrado por vocês.

Mais uma vez, nosso muito obrigado. Contem conosco 
naquilo que precisarem!

Cordialmente
Magno Fugisava, Furukawa Industrial S.A.,                          

São Paulo (SP)

Prezado Senhor Tayguara Helou - presidente do 
SETCESP (Sindicato das Empresas de Transportes de 
Carga de São Paulo e Região)

Recebemos a revista Braspress News referente aos últimos 
três meses do ano corrente e aproveitamos a ocasião para 
parabenizá-lo pela recente ascensão à presidência do SETCESP.

Estamos no mercado de livros e editoração há aproximados 
50 anos e sabemos das dificuldades na administração de uma 
empresa familiar. Expressamos aqui nossos mais sinceros votos 
de que o senhor e sua equipe possam vencer qualquer obstáculo 
levando à frente o nome de sua família.

Votos de estima,
Aramis Chain, Distribuidora e Livraria do Chain,

Curitiba (PR)
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Caros colaboradores, 
Mais uma vez, missão cumprida. Tenham certeza absoluta 

que, apesar de modesto, este movimento foi de grande ajuda 
aos que foram assistidos por meio dos donativos enviados às 
entidades assistenciais de Uberaba que relaciono a seguir: Lar 
da Caridade “Hospital do Fogo Selvagem”, Grupo Espírita da 
Prece de Chico Xavier, Casa de Auxílio do Centro Espírita Aurélio 
Agostinho, Casa de Auxílio e Hospital do Centro Espírita Pedro e 
Paulo e a Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis.

Obrigado a todos os colaboradores e participantes dessa 
Campanha que tornaram possível sua realização.

Deixo aqui registrado novamente, meus sinceros agradeci-
mentos àqueles que estiveram envolvidos de perto na Campanha, 
citando o Senhor Urubatan Helou, Diretor Presidente do Grupo 
Braspress Transportes, que não só autorizou à retirada dos 
donativos em São Paulo, como também o encaminhamento dos 
mesmos a Uberaba, disponibilizando seus terminais de cargas 
e principalmente seus prestativos funcionários nas pessoas 
dos Senhores Gentil em São Paulo e Luiz Abreu em Uberaba 
a quem também agradecemos pelo auxílio no remanejamento 
dos donativos e entrega dos mesmos em todas as entidades 
assistenciais mencionadas acima; ao Senhor Francisco Pelucio, 
Presidente da Transportadora Trimundial, pelo auxílio prestado 
na coordenação em São Paulo; ao Senhor Alberto Bandeira, 
proprietário das Lojas Bandeira, que cedeu espaço em sua empresa 
para o armazenamento dos donativos e que também nos auxiliou 
junto com o Senhor Renato Muszkat e Senhor Fábio Perez, na 
distribuição dos donativos em Uberaba. Um agradecimento 
especial à turma da Senhora Célia Borges que abraçaram a causa e 
promoveram grande arrecadação de Leite em Pó.

Finalmente agradecemos ao Doutor David Muszkat (in 
memorie) que continua nos incentivando através de sua lembrança 
como precursor dessa Campanha que realizou ativamente por 
mais de 30 anos em homenagem ao seu filho Roberto Muszkat 
(in memorie).

Nossos sinceros agradecimentos e um caloroso abraço em 
nome de todas as entidades assistenciais que foram beneficiadas.

Carlos Borges, MSK Borges, São Paulo (SP)

Caro amigo Tayguara Helou, Diretor de Desenvol-
vimento e Novos Negócios da Braspress,

Nesta fria sexta-feira, sentado em frente ao meu inseparável 
Kiko, me lembrei de você e do meu estimado amigo Urubatan, 
pessoa pela qual tenho grande respeito, e admiração, pelas suas 
boas qualidades como ser humano e amigo. 

Conheci seu pai quando, se não me engano, na década de 
79, eu era presidente do SETCESP (Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e Região). Sempre nos demos 
bem e, com o passar do tempo, tornamo-nos amigos, o que 
agradeço a Deus, o nosso GADU. Você deve estar pensando:   “ 
Por que o Rochinha está lembrando dessas coisas?” A vida, meu 
caro Tayguara, é cheia de surpresas, por isso estou lhe enviando 
este e-mail. Ao folhear a revista do SETCESP, deparei com a foto 
do ilustre Presidente abraçado a um transportador nonagenário 
que vem lhe agradecer por essa honra e gentileza. É prazeroso, na 
minha idade, longe do trabalho e, como decorrência, dos amigos, 
é realmente um presente do GADU para um velho transportador 
nos seus quase 97 anos de idade. Que Deus, o GADU, o abençoe, 
à sua família, amigos e demais pessoas que ama. Que este Fim 
de Semana para você e todas as pessoas que ama, seja auspicioso 
(como dizem os hindus).

Carinhosamente,
Aristóteles Rocha (Rochinha), Ex-presidente do 

SETCESP, São Paulo (SP)

Amado e Eterno Amigo Urubatan,
Bom dia!!!!! 
 O domingo amanhece gelado e com um frio da Patagônia, 

mas está a sua espera, seja muito feliz!
Em uma rápida retrospectiva de vida, revi nosso passado. 

E lá estava você de tênis surrado, calça jeans, uma barba de 
fazer inveja e os cabelos encaracolados.

O olhar sempre foi marcante, parecia mesmo um raio laser 
atravessando tudo, a voz calava qualquer outra, sobrancelhas 
fortes e muitos gestos com as mãos para se expressar.

Algumas vezes, ao chegar na Rua São Quirino, número 
50, eu passava meio que espremida entre a lateral de algum 
caminhão, encomendas e as paredes do prédio, e percebia que 
esse veículo estava sendo descarregado e, olhando para cima 
da carroceria, me deparava com você ajudando na liberação da 
carga.  Ou ao contrário, no final do dia já quase noite, lá estava 
o jovem enrolando a mercadoria, amarrando, agilizando a 
saída do material.  O maravilhoso Petri, também rapazola, 
participava de todas essas situações.

E o jovem prosseguia, ora trajado em seus ternos para 
alguma visita a clientes, outras com duplicatas para receber de 
algumas empresas e a eterna corrida ao banco.  A nossa vida já 
era acelerada.  Parecia que nós e nossas encomendas urgentes 
se misturavam numa corrida contra o tempo, que não podia 
se esgotar.  Não antes de conseguirmos desembaraçar nossa 
apressada rotina.

 Dessa forma fomos evoluindo, com muitos sonhos e 
poucos recursos, mas com uma certeza de que aquele era o 
caminho, pois você sinalizava.

Foram anos de luta árdua.  Mas o seu apetite era maior.  
Sempre audacioso, ousado de verdade.  E foi se inserindo 
fortemente no mercado de transporte, com arrojo e muito 
determinado.  Estabelecendo metas, cobrando resultados.  
Ainda não estávamos tão bem estruturados, mas você nos dava 
a chance de também construirmos as nossas experiências, 
éramos puro aprendizado e crescimento.

Começávamos então a usar a conquista de nossa sabedoria 
e, como na conquista de uma montanha, seguíamos em nossos 
altos e baixos. 

E o panorama se descortinava a nossa frente com novas 
paisagens. Precisávamos manter a estabilidade emocional 
e racional para atingirmos nossos objetivos.  Você não se 
contentaria com nada menos que o sucesso.

 Muito bem, esse valente e corajoso jovem hoje 
faz aniversário. 

Quando o vejo em reportagens na televisão ou na mídia 
em geral, noto sua austeridade e eloquência ao falar, é, sem 
dúvida, um homem de visão elevada.  Sinto-me orgulhosa e 
privilegiada por fazer parte de sua vida.

 Você continua em desenvolvimento, inaugurando a 
si mesmo a cada dia, você é o novo que está adiante de seu 
próprio tempo.

 Urubatan querido e muito amado amigo, feliz aniversário! 
Que haja hoje muitos abraços e beijos, sorrisos e toda alegria. 
Muitos anos de vida! Saúde sempre!

Romilda Ramos, Gerente de Coleta, Jacareí (SP)

Meu jovem e lindo amigo Urubatan,
Acredito que o fato de nos transportarmos para o passado e 

relembrarmos momentos que povoam nossos pensamentos seja 
comum a todos.

 Tenho maravilhosas lembranças de muitos episódios em 
minha vida.

 Na época eu, que deveria ter vinte e poucos anos, atendi a um 
telefonema, e eis que sua mãe, sempre muito simpática e rápida, 
foi perguntando se você estava. Informei que não. Então, ela 
pediu para que eu descobrisse se você havia almoçado de verdade 
e o que havia comido. Não era a primeira vez. É óbvio que nunca 
soube onde você havia almoçado e qual teria sido a sua refeição. 
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Inventava, entre uma coisa e outra, algo que a deixasse 
menos preocupada e feliz. E a pergunta era sempre a 
mesma: “Você não acha que o Urubatan está mais magro? 
Parece meio abatido...Tem que se alimentar melhor”.

 Lembro que um dia ela pediu para avisar que ficaria 
à sua espera para o jantar, pois havia feito abobrinhas 
recheadas ao forno. Perguntou-me se eu sabia fazer, e eu 
disse-lhe que não, por conta de trabalhar durante o dia 
e estudar à noite, sem ter muito tempo. “Filha” (vez por 
outra ela me chamava dessa forma carinhosa), “anote a 
receita e faça quando puder”. Parecia realmente ser uma 
delícia, com uns temperos árabes na receita, diferente de 
tudo o que eu conhecia até então. Nunca fiz aquela receita, 
mas não esqueci a forma como receitou, explicando 
claramente como fazer.

 Essa supermulher amava você mais do que tudo; era 
claro e notório. Por ser sua mãe, pode-se supor que seja 
natural, mas era muito mais que isso, pois ela já sabia 
o valor da importante jóia que ali estava. Para você, ela 
estava sempre disponível, além de tentar exterminar 
tudo o que parecesse desfavorável ao seu filho. Ela era 
pura dedicação, mas todo esse amor era mantido a 
certa distância; ela sabia que você era um barquinho 
lançado às águas ao mar e permanecia às margens para 
qualquer imprevisto.

 Nesse próximo Dia das Mães, dê a ela o meu grande 
abraço, diga-lhe que nunca a esqueci e tenho saudade de 
nossas boas conversas. Diga-lhe também que seu menino 
se transformou em um grande homem, hoje responsável 
pela maior empresa de transporte rodoviário de carga 
do País, um orador que domina todas as palavras e que 
rege uma orquestra com milhares de colaboradores. É o 
comandante de nossa nave mãe, é aquele que nos conduz 
e que nos impulsiona, é aquele que amamos muito.

Romilda Ramos, Gerente de Coleta, Jacareí (SP)

Amado amigo Urubatan,
Bom dia!
Normalmente acordo de bom humor, mas acordar 

recebendo palavras carinhosas de um amigo é um 
nectar para o dia que se inicia. A vida é composta desses 
valorosos momentos.

Querido amigo, obrigada por me ensinar que as 
facilidades nos impedem de caminhar, não nos deixa sair 
do lugar. Então, você é uma pessoa que não tento nem 
quero explicar; apenas agradeço por sua existência.

Você é aquele amigo que não segura só a barra 
momentânea; segura a ausência, segura o tranco, segura 
os tropeços, segura o choro, segura a mão e até o palavrão; 
segura os segredos. Ao longo desses anos cultivamos 
muitas afinidades, porém nossas desafinações também 
muito nos ensinaram.

Aprendi com você muitas lições que me fizeram 
construir uma formação emocional resistente. E vou 
caminhando, muitas vezes e conduzida pela sua mão, chego 
a cruzar a linha do imaginário sem medos, transpondo e 
me sentindo também descobridora dos sete mares. 

 Uma vida sem amigos é, sem dúvida, uma vida vazia.
Agradeço a Deus todos os dias pela nobreza de sua 

amizade, até porque, mais do que qualquer outro, amor 
de amigo é amor que completa a gente.

Um abraço e muita, muita saudade!
Com carinho,

Romilda Ramos, Gerente de Coleta, Jacareí (SP)

Querido Urubatan
Como está meu menino?
Até onde vejo, continua concretizando sonhos, 

afrontando o arcaico e remoto sistema e executando o 
novo, colocando essa política de transporte decrépita no 
lugar onde poucos conseguem, na antiguidade. 

Nesses últimos dias, o que tem me incomodado é 
saber que não poderei participar da inauguração da nova 
sede da Braspress. É quase uma dor profunda, um aperto 
no coração, pois existe a dificuldade de locomoção e o 
desconforto físico, além da recomendação médica. 

É claro que isso não impedirá minha vibração, 
pois estarei presente em cada rosto dos componentes 
de nossa companhia, em cada aplauso, em cada VIVA 
A BRASPRESS!!!

Vale lembrar que não é a inauguração de apenas 
mais um gigantesco prédio que se ergue; é um evento 
de ampliação do transporte nacional que se impõe 
com respeito e grandeza para admiração de todos por 
sua pujança. Sem dúvida, o nosso grupo merece essas 
novas instalações condignas, que nos representarão à 
altura do padrão de nossos serviços. É mais uma de suas 
ousadas conquistas, caro amigo; é um grande marco em 
nossa história.

Nossa organização é composta por verdadeiros heróis, 
mas esse Luiz Carlos, nosso diretor operacional, é um 
guerreiro nato, incansável, inabalável feito rocha! Parece 
até que ser forte e perseverante são sempre suas únicas 
escolhas, não resiste à metamorfose; está sempre alçando 
voos. É um homem de fé.

Amado amigo, estou com muita saudade de você.
Não entro em contato via fone, pois sei que está sempre 
ocupado em um turbilhão de trabalhos e viagens.

Estou parcialmente na ativa, de acordo com que 
me é imposto pelo tratamento, mas muito feliz e com 
resultados de exames clínicos positivamente otimistas.

O queridíssimo Petri esteve aqui há dias; você não 
tem ideia da emoção que me causou. Ele é um lindo, 
eterno companheiro.

 Agradeço por me “ouvir”, por me guardar e me 
fazer sorrir. Você, com certeza, não percebe que zela 
por mim a cada minuto desta fase diferente de minha 
vida, esta mesma vida que tem sido marcada por 
realizações diárias, graças a Deus e a você, que tem 
me amparado e protegido de todas as formas pessoais 
e financeiras.

 Tenha uma ótima e Iluminada terça-feira!
 Te amo hoje e sempre! Fique com Deus.

Romilda Ramos, Gerente de Coleta, Jacareí (SP)








