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“Basil de Barros”, onde cuidamos do nosso
pessoal por meio da realização de exames
de pressão arterial, de sangue e muitos ou-
tros para que sejam detectados problemas
de saúde e outras patologias antes de pega-
rem estrada.

Quando o assunto é responsabilidade
social, mais uma vez colaboramos com o
Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba por
intermédio do transporte solidário, bem
como com o Lar Espírita “Pedro e Paulo”,
Centro Espírita “Aurélio Agostinho”, Lar
Espírita “Chico Xavier”, Rotary Club do Ga-
ma, Rotary Club do Lago Sul e Rotary Club
de Taguatinga.

Também participamos do McDia Feliz
2013 apoiando uma loja participante em
São Paulo, cuja verba arrecadada foi desti-
nada ao GRAAC – Grupo de Apoio ao Ado-
lescente e à Criança com Câncer.

Outros destaques desta edição são a
comemoração, pelo quinto ano consecuti-
vo, da eleição da Braspress como a melhor
transportadora em Colatina (ES), em pes-
quisa de recall, e, para nossa grata surpre-
sa, a escolha de nossa companhia como a
“Empresa de 2013”, que conquistou o pri-
meiro lugar nessa categoria. Também obti-
vemos o primeiro lugar na pesquisa de
recall em Linhares (ES).

As perspectivas de crescimento da
Aeropress, Divisão Rodo-Aérea de nosso
Grupo, também merecem atenção, pois,
com a recente inauguração do hub de Cam-
pinas, nosso crescimento deverá ser de 15%
a 20% em serviços até o final do ano, pois
nossos serviços são diferenciados.

Outras reportagens merecem relevân-
cia, como a Regional Bahia, comandada

pela Gerente Edilene da Costa; a palestra
ministrada por Tayguara Helou; as partici-
pações nas feiras FRANCAL, FEIRAMODA e
Transportes & Logística; a inauguração da
filial de Votuporanga (SP); os aspectos so-
cioeconômicos e culturais da importante
cidade de Novo Hamburgo (RS); a seção
“Nossa Gente”; a Campanha de Vacinação;
o Projeto Saúde da Visão; e a Campanha de
Qualidade no Atendimento.

Boa leitura!

Urubatan Helou,
Diretor-Presidente do Grupo H&P

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

EEstamos nos aproximando do final
de 2013, vivendo o último e agitado
trimestre do ano e fazendo novos
planos de investimentos para 2014,
pois assim tem sido em nossa Orga-

nização nos últimos 36 anos de sua história,
já que não poupamos recursos para conti-
nuarmos na vanguarda do TRC – Transporte
Rodoviário de Cargas.

Todo recebível continua sendo investido
na própria Organização, pois, dessa forma,
continuamos fazendo nossa lição de casa:
reverter cada centavo em infraestrutura para
nossos clientes.

Tanto é que acabamos de inaugurar um
dos maiores clusters calçadistas do mundo,
um verdadeiro marco na região Sul, com
investimentos de R$ 35 milhões: o Centro
Logístico de Novo Hamburgo, estrategica-
mente localizado às margens da Rodovia
RS-239, 1.601, no bairro São José, nas proxi-
midades da BR-116.

Esse novo Centro Logístico, de 54.000 m²,
atenderá cerca de 65 municípios das regiões
da Serra Gaúcha, Vale do Paranhana, Vale
dos Sinos e Vale do Caí, onde predominam as
indústrias de calçados, juntamente com os
setores de informática, eletrônicos, autope-
ças, ferramentas e confecções.

Outro grande empreendimento deverá ser
inaugurado no início de 2014, com investi-
mentos de R$ 10 milhões, na cidade de Bauru
(SP), onde está sendo construído um hub em
uma área de 50.000 m², dando continuidade
ao Sistema Overnight em funcionamento
nessa região paulista, que interliga o interior
do estado de São Paulo 24 horas por dia.

Destacamos nesta edição a homena-
gem a outro grande líder do TRC, meu

amigo Eduardo Rebuzzi, presidente da
FETRANSCARGA – Federação do Transpor-
te de Cargas do Estado do Rio de Janeiro –,
que, além de atuar nas entidades do
Transporte Rodoviário de Cargas, também é
membro do Conselho da Cidade do Rio de
Janeiro e conselheiro da Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro.

Também me orgulhei muito de ter parti-
cipado pela primeira vez de uma palestra
junto com meu filho Tayguara, dirigida jus-
tamente aos jovens empresários que parti-
cipam da COMJOVEM-ES – Comissão de Jo-
vens Empresários do Espírito Santo –, e,
assim, em uma verdadeira interação entre
passado, presente e futuro, abordamos, na
ocasião, a história de minha vida empresa-
rial e da Braspress.

Em outra palestra, dessa vez promovida
pelo SETCESP – Sindicato das Empresas de
Transportes de Carga de São Paulo e Região
– no Workshop de Transporte & Logística,
tive a oportunidade de analisar e transmitir
as sugestões do setor para a regulamenta-
ção da Lei 12.619/12, que trata do maior
ícone do TRC, o motorista, profissional que
merece toda a nossa atenção.

Nesse sentido, nossa Organização não se
esquece desse profissional e se preocupa
com nossos motoristas todos os dias do ano,
e não somente no Dia de São Cristovão,
padroeiro da categoria, tradicionalmente
festejado no dia 25 de julho.

Por isso, por mais difíceis que sejam os
problemas enfrentados no dia a dia na con-
dução dos veículos que transportam as enco-
mendas de nossos clientes, oferecemos dia-
riamente o kit lanche a esses profissionais da
estrada, bem como os serviços do CAMB –
Centro de Apoio do Motorista Braspress
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Eduardo Rebuzzi – Fiquei na empresa de 1981 até
1999; trabalhei alguns anos como consultor, depois criei
a UniRio Logística e Distribuição, empresa voltada à
indústria e ao comércio de produtos automotivos no
estado do Rio de Janeiro.

BRASPRESS NEWS – Como foi a criação da
FETRANSCARGA?

Eduardo Rebuzzi – Até 2002, a FETRANSPORTES
representava dois estados, congregando os sindicatos
das empresas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, onde
se situava a sede da Federação. Ou seja, até pelo fato de
a sede estar localizada no Espírito Santo, o estado do Rio
de Janeiro carecia de uma representação mais próxima
dos complexos problemas existentes nessa metrópole.
Procurei, então, os amigos Jerson Píccoli, presidente da
FETRANSPORTES na época; o presidente da CNT, Clésio
Andrade; e o presidente da Seção de Cargas da CNT,
Flávio Benatti; e lhes expus as razões e a necessidade de
termos uma Federação exclusivamente para o Rio de
Janeiro. Fui integralmente apoiado por todos. O passo
seguinte foi dar início ao processo de criação da
FETRANSCARGA.

BRASPRESS NEWS – E como ficou a Federação
capixaba?

Eduardo Rebuzzi – Passou a representar apenas o
também importante estado do Espírito Santo.

BRASPRESS NEWS – Beneficiado pelas belezas
naturais, o Rio de Janeiro tem uma preocupação históri-
ca com a preservação ambiental. O que tem sido exigido
das empresas de transporte e qual tem sido a contribui-
ção do setor?

Eduardo Rebuzzi – A FETRANSCARGA, assim como
as outras federações do País, implantou, no estado do
Rio de Janeiro, o Programa Despoluir, da CNT, que visa a
aferição dos veículos de carga e a consequente redução
da emissão de gases e partículas poluentes na atmosfe-
ra. Além disso, a FETRANSCARGA também assinou um
convênio com a Secretaria Estadual doMeio Ambiente e
com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), certifican-
do os veículos aferidos e aprovados com o “Selo Verde”,
iniciativa pioneira no TRC nacional. É importante desta-
car que, nesse projeto, tivemos o apoio da FETRANSPOR,
que já havia assinado o mesmo convênio anteriormente
para o transporte de passageiros.

BRASPRESSNEWS – Comobaixar a idademédia da
frota no estado?

Eduardo Rebuzzi – Aqui em nosso estado a idade
média da frota de caminhões reflete a situação nacional:
com 20% com idade superior a 30 anos e 40% acima de
20 anos. Esse quadro precisa mudar, mas, devido à
necessidade de envolvimento de montadoras, órgãos
financiadores e agentes do governo, à precariedade dos
preços do frete e à alta competitividade do setor, ainda

não tão organizado comodeveria, esse processo deman-
dará alguns anos, talvezmais de uma década. A CNT tem
defendido a imprescindível adoção, pelo Governo
Federal, de um projeto de renovação de frota, oferecen-
do, inclusive, estudos e propostas pormeio do Programa
Renovar. No Rio de Janeiro, o Governo Estadual criou
uma lei, este ano, com vistas à renovação de frota, com
redução de ICMS e outros benefícios para o caso de
sucateamento e reciclagem de caminhões antigos, e de
aquisição de novos veículos emmontadoras sediadas no
estado.

BRASPRESSNEWS – Como são as restrições à circu-
lação de caminhões na Região Metropolitana e como a
FETRANSCARGA tem lidado com essa questão?

Eduardo Rebuzzi – Assim como a Constituição
Federal garante ao cidadão o direito de ir e vir, nós, do

transporte de cargas, defendemos o direito de levar e
trazer. Com base nessa premissa, temos negociado
constantemente com as autoridades públicas e demais
agentes ligados à produção e ao comércio. O TRC tem
assento no Conselho da Cidade e, na medida do possí-
vel, temos feito contatos com os secretários de trans-
portes dos municípios de nosso estado, procurando
organizar os temas que envolvem a mobilidade e o
abastecimento urbano. Mas, é um processo árduo, pois
os governos não dão a devida importância ao tema. Por
exemplo, dos 92municípios do estado, apenas sete têm
algum tipo de planejamento urbano estratégico para o
transporte. Na região metropolitana, envolvendo 19
municípios e uma população com quase 13 milhões de
pessoas, apenas a capital, nossa Cidade Maravilhosa,
tem um plano que, lamentavelmente, dedica muito
pouco ou quase nada ao transporte de cargas. Quanto
às restrições, variam em cada cidade, respeitando
regiões e horários diversos.

Na presidência da Federação do Transporte de

Cargas do Estado do Rio de Janeiro –

FETRANSCARGA – desde sua fundação, em 2002,

Eduardo Rebuzzi, 57 anos, é o líder mais atuante do

setor no estado, tendo sido presidente do

SINDICARGA, o Sindicato das Empresas de

Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio

de Janeiro, por quatro mandatos (de 1993 a 2002).

“
“
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ENTREVISTA

N a presidência da Federação do Transporte de
Cargas do Estado do Rio de Janeiro –
FETRANSCARGA – desde sua fundação, em 2002,

Eduardo Rebuzzi, 57 anos, é o lídermais atuante do setor
no estado, tendo sido presidente do SINDICARGA, o
Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de
Cargas e Logística do Rio de Janeiro, por quatro manda-
tos (de 1993 a 2002). Acumula os cargos de vice-presi-
dente Regional da NTC&Logística – Associação Nacional
do Transporte de Cargas & Logística –; diretor da CNT –
Confederação Nacional do Transporte –; presidente do
Conselho Empresarial de Logística e Transportes da
Associação Comercial do Rio de Janeiro; membro do
Conselho da Cidade (órgão da Prefeitura do Rio de
Janeiro); entre outros.

A atividade de transporte de cargas é herança de seu
pai, Haroldo Rebuzzi, que foi sócio da Transportadora
Coral, a maior empresa do setor na década de 1970, pio-
neira no transporte internacional e intermodal. Como
estudante de Administração, Eduardo fez estágio na
empresa do pai em 1975, e, em 1977, trabalhou no
Banco Bozano, Simonsen, mas por pouco tempo. Logo
foi chamado para retornar à empresa, onde foi coorde-
nador de embarque marítimo roll-on roll-off para a
Argentina e assessor da presidência até 1981. No final
dessemesmo ano, seu pai saiu da sociedade e assumiu o
controle da Transasa juntamente com seus três filhos,
Arlindo, Haroldo Junior e Eduardo, que, em 1986, come-
çou a participar da vida sindical.

BRASPRESS NEWS – Quem o levou para o
SINDICARGA?

Eduardo Rebuzzi – O presidente Baldomero Taques
Filho convidou meu pai a participar de sua diretoria em
1986, mas eleme indicou em seu lugar. Eu tinha 30 anos,
algo semelhante, hoje, a ser ummembro da COMJOVEM,
que não existia naquela época. Com 37 anos, fui eleito
presidente e cumpri quatro mandatos, em um total de
nove anos. Substituí Tania Drumond, de quem fui diretor
suplente. Aprendi muito com o Baldomero e com ela.
Tambémme orgulho muito de ter sido convidado a par-
ticipar da Diretoria da NTC, na chapa do saudoso amigo
Adalberto Panzan. Com sua morte prematura, fui 2º vice
de Romeu Luft e, depois, vice-presidente em sua reelei-
ção, tendo ocupado o cargo de presidente da NTC interi-
namente.

BRASPRESS NEWS – Nesse período o senhor diri-
gia a Transasa?

EDUARDO REBUZZI: a voz dos
transportadores há 20 anos

*Valdir dos Santos

Eduardo Rebuzzi é presidente
da FETRANSCARGA desde a
fundação em 2002
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BRASPRESS NEWS – Essa lei vai pegar?
Eduardo Rebuzzi – É importante destacar que essa

lei é um ganho para a sociedade. Não se pode continuar
convivendo com os elevados índices de acidentes nas
rodovias, o grande número de mortes e vítimas com
sequelas permanentes. Quanto a sua aplicação plena,
ainda existem algumas dificuldades, como a falta de
pontos de parada e as 11 horas de descanso entre jorna-
das, consideradas excessivas. Além disso, é importante
ter consciência de que os custos operacionais vão
aumentar, mas, com os ajustes no texto da lei que estão
sendo tratados pelas nossas entidades e autoridades
públicas, a tendência é que pegue.

BRASPRESS NEWS – Como é sua rotina diária?
Eduardo Rebuzzi – Eu me levanto todos os dias às

5h30, vou para a academia, volto para casa para tomar
café e, às 9h30, estou na empresa, que fica a poucos qui-
lômetros da Barra da Tijuca, onde moro. Uma vez por
semana, passo um dia na Federação e, normalmente,
também vou ao centro da cidade e a outros municípios,
onde participo de reuniões sobre assuntos do transpor-
te ou da empresa.

BRASPRESS NEWS – Depois de quase 40 anos de
atividade nas empresas e entidades, o que mudou?

Eduardo Rebuzzi – As antigas transportadoras vêm
se tornando, cada vez mais, empresas muito bem estru-
turadas e mais compromissadas com o negócio de seus
clientes. Antes, com a tecnologia e as informações
menos presentes, o ato de transportar era uma atividade
relativamente simples, embora trabalhosa no aspecto
físico. Já as verdadeiras empresas de transporte atuais
são braços da indústria e do comércio, funcionando
como extensão de seus clientes, se envolvendo em toda
a operação logística – desde o transporte dos suprimen-
tos, a armazenagem e gestão do estoque; e o abasteci-
mento ao comércio ou ao consumidor final.

BRASPRESSNEWS – E qual tem sido a contribuição
das entidades nessas mudanças?

Eduardo Rebuzzi – As nossas entidades precisam
crescer e se estruturar antecipando as demandas do
setor, da economia e da sociedade. E estão fazendo
isso, sem dúvida nenhuma. Temos lideranças atuantes
e preparadas, e o trabalho realizado pela CNT, NTC,
ABTC, federações e sindicatos é competente e incansá-
vel. Cada um se destaca em sua área de abrangência,
desde as relações rotineiras aos programas e projetos
em médio e longo prazos. Temos cobrado e apresenta-
do estudos consistentes para melhorar o funcionamen-
to do País como um todo. Educação, formação de mão
de obra, atendimento social e investimentos na infraes-
trutura logística nacional. Rodovias, ferrovias, portos,
aeroportos e mobilidade nas cidades são imprescindí-
veis. Transporte é uma atividade estratégica. Ninguém
pode se esquecer disso!

A atividade
de transporte
de cargas do
presidente da

FETRANSCARGA, é
herança de seu pai,

Haroldo Rebuzzi

BRASPRESSNEWS – A falta demotoristas profissio-
nais também tem afetado as empresas do Rio? Como a
FETRANSCARGA tem colaborado para enfrentar esse
problema?

EduardoRebuzzi – Sou do tempo emque omotoris-
ta de caminhão se orgulhava da profissão. Havia um
romantismo associando os bandeirantes aos motoristas
que, com seus veículos imponentes, desbravavam as
estradas e levavam a riqueza. Transpiravam liberdade e
conquista. Hoje, lamentavelmente, são tantas as agruras
que os jovens não se interessam pela profissão, nem são
incentivados por seus pais motoristas. O quadro atual é,
de fato, grave: falta de segurança em estradas ruins,
esburacadas, mal sinalizadas. E mais: o risco do roubo de
cargas e as restrições ao tráfego de caminhões impostas
em cidades e rodovias. A FETRANSCARGA, para ajudar a
superar essa dificuldade, tem apoiado todas as iniciati-
vas que implicam na formação e treinamento desses
profissionais em uma melhor ordenação da profissão.
Nesses pontos, destaco a atuaçãodo ServiçoNacional de
Aprendizagem do Transporte (SENAT) e a recém-criada
Lei 12.619/2012.



A
Braspress inaugu-
rou um moderno
Centro Logístico
na cidade de No-
vo Hamburgo, no

Rio Grande do Sul, estrategica-
mente bem localizado: às mar-
gens da Rodovia RS-239, nº
1.601, no bairro São José, e nas
proximidades da BR-116, consoli-
dando a atuação da Organização

no estado gaúcho, no dia 7 de
outubro passado.

O empreendimento é um dos
maiores clusters calçadistas do
mundo, um verdadeiro marco na
região, com qualidade operacio-
nal invejável, visto que amplia a
capacidade instalada para o aten-
dimento dos clientes, dispondo,
inclusive, de um sistema de capta-
ção de águas pluviais, dentro de
um moderno padrão de constru-
ção, visando a sustentabilidade
ambiental.

O novo Centro Logístico tem
54.000 m² de área total e funcio-
nará 24 horas por dia para atender
cerca de 65 municípios das re-
giões da Serra Gaúcha, Vale do
Paranhana, Vale do Sinos eVale do
Caí, onde predominam as indús-
trias de calçados, juntamente com
os setores de informática, eletrô-
nicos, autopeças, ferramentas e
confecções.

Segundo o Diretor-Presidente
da Braspress, Urubatan Helou, o
investimento de R$ 35 milhões no
empreendimento reforça a infraes-
trutura na região para consolidar a
Organização em todo o estado.

“O acesso e o escoamento das
Encomendas foram agilizados,
pois estamos instalados em uma
das rodovias mais movimentadas
do Vale dos Sinos, a RS-239, rota
para muitas outras cidades aten-
didas pela Braspress, o que, sem
dúvida, contribuirá para o estrei-
tamento do relacionamento com
nossos clientes não somente da
região, mas de todo o Rio Grande
do Sul”, afirmou.
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O novo Centro
Logístico tem 54.000 m² de

área total e funcionará
24 horas por dia para

atender cerca de 65 municípios
das regiões da Serra Gaúcha,
Vale do Paranhana, Vale do

Sinos e Vale do Caí.

O empreendimento é um dos maiores clusters calçadistas do mundo

Centro Logístico Braspress
Novo Hamburgo (RS) é

inaugurado – sede própria
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Novo Terminal Novo Hamburgo

O Hub foi inaugurado
no dia 7 de outubro passado
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PERSPECTIVAS DE
CRESCIMENTO

A iniciativa confirma, mais
uma vez, que cada centavo recebi-
do continua sendo investido na
própria Organização: “Continua-
mos fazendo a nossa lição de casa,
revertendo cada centavo recebido
em infraestrutura para nossos
clientes, oferecendo, dessa manei-
ra, prazos melhores nas entregas e
coletas”, acrescentou ele.

“Trouxemos mais benefícios
para os nossos clientes com o
reforço na infraestrutura, e tenho
certeza de que esse novo terminal
irá colaborar para o aumento da
agilidade nas operações”, finalizou
Urubatan Helou, apontando para
perspectivas positivas de cresci-
mento a partir desse novo projeto.

O Centro Logístico foi construí-
do na mesma linha arquitetônica
moderna adotada como padrão
pela Organização, com fachada de
pele de vidro e ambiente interno
clean, sem divisórias, para manter
a harmonia do local.

SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A melhoria na movimentação
de cargas também está prevista,
para Novo Hamburgo, com a ins-

Continuamos fazendo
a nossa lição de casa,

revertendo cada centavo
recebido em infraestrutura

para nossos clientes,
oferecendo, dessa maneira,

prazos melhores nas
entregas e coletas.

Urubatan Helou

O Centro Logístico
atua com

90 colaboradores
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Novo Terminal Novo Hamburgo

Foram investidos
R$ 35 milhões no
novo Centro Logístico



Novo Terminal Novo Hamburgo
talação de 72 docas no terminal
cross-docking, cuja área será de
4.000 m² de plataformas para car-
gas/descargas simultâneas.

Cerca de 21.000 m² de pátio,
com piso de blocos de concreto
intertravado, foram destinados
para manobras. Mais 25.000 m² de
área verde preservada, com mata
nativa e replantio de grama, com-
põem o local.

A área administrativa é de
1.200 m², com sala de treinamento
e refeitório. Também foram insta-
lados 6 dormitórios para motoris-
tas, bem como área de lavagem de
caminhões, bomba e tanque de
combustível com capacidade de

15.000 litros e oficina mecânica.
A sustentabilidade ambiental

é outra preocupação, por isso foi
instalado um sistema de captação
de águas de chuvas capaz de
armazenar 1,5 milhão de litros, in-
clusive com sistema de tratamen-
to posterior para a utilização des-
sa água na lavagem de cami-
nhões, manutenção de jardins e
limpeza de banheiros.

O Centro Logístico atua com
90 colaboradores e dispõe de
uma esteira de aferição, propor-
cionando mais velocidade e preci-
são na aferição de peso e cuba-
gem de 100% dos volumes que
passam pela filial.

O novo terminal irá
aumentar a agilidade

nas operações

A melhoria na
movimentação de cargas

também está prevista, para
Novo Hamburgo, com a

instalação de 72 docas no
terminal cross-docking, cuja

área será de 4.000 m²
de plataformas para

cargas/descargas simultâneas.
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do, imediatamente entrará em fase
de fiscalização, tendo suas enco-
mendas liberadas depois da análise
de sua documentação.

Segundo a Gerente Regional
da Braspress no Ceará/Piauí, Si-
mone Gerardi, desde que a Orga-
nização adotou esse modelo, obte-
ve-se ganho no emprazamento de
entregas de até 48 horas, gerando,
assim, mais um diferencial compe-
titivo para a empresa nesse estado.

“O malote virtual está sendo
bastante útil para agilizar as entra-
das dos veículos de transferências
no Ceará, que está diretamente
ligado ao nosso tempo de trânsito

das mercadorias que entram no
estado. É a forma mais eficiente e
prática que a SEFAZ-CE encontrou
de agilizar os registros e fiscaliza-
ção das Notas Fiscais Eletrônicas
para a devida arrecadação dos tri-
butos junto a seus contribuintes.

Dessa forma, após o processa-
mento dosmalotes virtuais (recebi-
mento dos arquivos das NF-e via
sistema EDI – Electronic Data Inter-
change, ouTransferência Eletrônica
de Dados –, evitando, assim, a digi-
tação), os contribuintes podem
recolher os impostos antecipada-
mente, mesmo com a mercadoria
em trânsito, utilizando o sistema
SITRAM Internet no próprio site da
SEFAZ-CE, conferindo, dessa forma,
mais velocidade nos processos de
entrega.

O projeto teve início no dia 23
de julho passado e ainda está em

fase experimental e de ajustes,
mas épossível afirmar, em tom
avaliativo, que já foi aprovado
para a execução e ainda servi-
rá como validador das exigên-
cias da Lei Federal que trata do
MDF-e – Manifesto Eletrônico
de Documentos –, que entrará
em vigor nos próximos dias.

Ressaltamos, ainda, que,
decorrente dessas alterações,
atingimos outros ganhos em
nossos processos internos,
como, por exemplo, na ras-
treabilidade dos volumes,
que recebem status real para
sua disponibilização efetiva às
entregas em caso de estarem
liberadas pela SEFAZ, ou ime-
diatamente às áreas de reten-
ção e armazenamento quan-
do estiverem retidas até o
recolhimento dos impostos,
ou qualquer outro tipo de
impedimento designado por
esse órgão fiscalizador.

A Braspress, como pionei-
ra e inovadora em seus pro-
cessos operacionais, permitiu,
com essa parceira, mais uma
integração, fruto do trabalho e
desenvolvimento das equipes
de TI da Organização e dos

especialistas em tributação ligados
à Secretaria da Fazenda do Ceará,
proporcionando ganhos em toda a
cadeia logística e de controle dos
bens que tramitam por esse estado
brasileiro”, explicou Simone Gerardi.

Para o sucesso do projeto, con-
tamos com a parceria da SEFAZ-CE,
representada por Pedro Junior Nu-
nes da Silva, Coordenador de
Administração Tributária, e sua
equipe; e na Braspress por Simone
Gerardi (Gerente Regional CE/PI),
Ana Cristina M. Lima (Supervisora
Operacional), Silvana Brasil (Encar-
regada de Escrita Fiscal), Oriel Isidio
(EncarregadoOperacional) e o time
de TI (Tecnologia da Informação):
Ricardo Cezar (Gerente de Aplica-
ções), Alaor Simão (Gerente de
Projetos), José Mauro (Desenvol-
vedor de Sistemas) e Vitor Kazuo
(Analista de Aplicações).

SEFAZ-CE

Silvana Brasil (Encarregada de Escrita Fiscal),
Simone Gerardi (Gerente Regional) e Oriel Isidio

(Encarregado Operacional), da direita para a esquerda
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Malote Virtual

D
entre os estados bra-
sileiros, o Ceará pos-
sui um elevado grau
de complexidade no
que se refere ao trâ-

mite específico para o tratamento e
fiscalização de todas as mercado-
rias e respectivas documentações
que entramno estado pormeio das
empresas de transporte de cargas.

É verdade, também, que o
governo do Ceará, por intermédio
da Secretaria de Fazenda, departa-
mentos e processos, visa desen-
volver integrações em busca de
agilidade e segurança nesses pro-
cedimentos.

Nesse sentido, e como piloto, a
Secretaria da Fazenda do Ceará
(SEFAZ-CE) firmou uma parceria
com a Braspress focando no desa-
fio de tornar as ações burocráticas
mais ágeis e com menos impactos,
sem, com isso, perder sua essência,
que é a de fiscalizar integralmente,
e com o maior grau de tecnicidade
possível, a interpretação, os cálcu-
los e suas derivações em todos os
bens entrantes e/ou expedidos no
estado. Para isso, criou o projeto de
Malote Virtual ou Eletrônico.

De forma simples, o processo
consiste em adiantar ou dar celeri-
dade à execução dos procedimen-

tos de fiscalização sem que a carga
fique aguardando o término dessa
vistoria, possibilitando, assim,maior
agilidade nas entregas dos clientes,
que confiaram suas encomendas à
Braspress.

Como escopo, a atividade se
resume ao envio dos documentos
que sofrerão fiscalização pela
SEFAZ-CE no momento em que as
mercadorias são carregadas em
sua origem, utilizando o tempo de
transporte dos volumes até o esta-
do para que a fiscalização ocorra
simultaneamente.

Com isso, nomomento em que
a carreta cruzar a fronteira do esta-

Braspress realiza parceria com a

Rafaella da Mata (Controladora
de Tráfego) e Simone Gerardi
(Gerente Regional), da
direita para a esquerda



uma corrida atlética daquelas de
passar o bastão: vem aquele cara
correndo com o bastão na mão; o
próximo que pegar o bastão
começa a correr do lado, e, em um
determinado momento, o que
estava correndo há mais tempo
passa o bastão para outro, o
acompanha até um certo momen-
to e o outro vai embora para fren-
te”, complementou.

Nesse ponto, Urubatan Helou
interferiu e disse: “Já falei para
ele: daqui a uns 40 anos eu paro”,
brincou.

Continuando, contou rapida-
mente sua história pessoal, quando
fundou a THTEX – Tayguara Helou
Transportes Express –, empresa de
transportes de transferência, que
foi absorvida pela Braspress. “De-
pois trabalhei na Braspress durante
mais ou menos um ano e meio
quandooGiuseppeCoimbra, nosso
Diretor Administrativo-Financeiro,
convidou-me para ser o Controller,
cargo que deixei recentemente.
Agora estou numa fase de transição
para outro cargo”, destacou.

Nesse ponto, Urubatan Helou
fez questão de destacar o ocorri-
do: “Quero dizer para vocês que
isso foi uma estratégia. Essa coisa
do filho do dono da empresa ir
para a empresa e o presidente da
empresa dizer que este é meu
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caçula da minha família. Tenho
dois filhos: o mais velho é o
Urubatan Junior, é o nosso Gestor
de Frota, e o Tayguara.

Costumo dizer que vivemos
em um país maravilhoso: temos
uma economia complexa, mas que
não deixa de ser um país hostil aos
negócios, padrasto do empresaria-
do; portanto, temos vivido uma
relaçãomuito difícil entre iniciativa
privada e o poder público. Re-
centemente, inclusive, tivemos
uma grande conquista, que foi a
desoneração da folha de paga-
mento, que terá validade por um
ano. Por isso, teremos que traba-
lhar em 2014 para transformar isso
em lei, para que essa desoneração
possa se perenizar, sobretudo em
uma atividade econômica como a
nossa, que é altamente emprega-
dora de mão de obra”, citou.

Tayguara iniciou sua apresen-
tação cumprimentando os pre-
sentes, inclusive o Superinten-
dente do Transcares, Mario Natali,
e André Stelzer Fiorot, Vice-
coordenador da COMJOVEM no
Espírito Santo, e disse que o setor
de transporte rodoviário de cargas
tem uma influência muito impor-
tante na economia brasileira como
um todo, porque um avião nunca
vai chegar a uma farmácia, um
trem não vai chegar ao shopping
center; isso tem que ser feito pelo
caminhão. Então, é o caminhão
que faz a conectividade entre os
outros modais.

“Nossa companhia é um case
de empreendedorismo, mas não
poderíamos deixar de falar da his-
tória do meu pai, e da história do
Petri, que é sócio domeu pai, Vice-
Presidente do Grupo H&P. Acho
que a história fundamenta o pre-
sente e nos faz trabalhar por um
futuro melhor. Meu pai e o Petri
são, hoje, as nossas lideranças, e
acho que tenho somente que
colaborar. Muita gente fala de
sucessão de liderança, como a
sucessão familiar. Costumo trocar
essa denominação por continui-
dade sustentável, como se fosse

filho, que ele vai ser diretor de
assuntos aleatórios tudo bem,
todo mundo vai respeitar. Mas,
todo mundo vai boicotar; vocês
podem ter certeza disso. No caso
do Tayguara, ele começou a fazer
um trabalho paralelo e foi ficando,
até que apareceu uma oportuni-
dade, quando foi convidado pelo
Diretor Administrativo-Financeiro
da Braspress em função da forma-
ção que ele tem com ênfase na
área financeira. Não fui eu que
coloquei ele. Assim, em um deter-
minado momento surgiu uma
oportunidade; eis que nessa opor-
tunidade falei para o Giuseppe: ‘E
agora, Giuseppe? Quem vamos
colocar como Controller?’ E ele
disse: ‘tá na sua cara; quem? O
Tayguara’; e falei: ‘não, não faz isso,
o Tayguara não; o Tayguara de
jeito nenhum’, aí ele falou: ‘não, é
ele’. E aí veio o Luiz Carlos, veio o
Pepe e eu falei: ‘então a responsa-

A plateia teve a oportunidade
de assistir ao fato inédito que

aconteceu no dia 15 de agosto passado

Cerca de 100
pessoas
estiveram
presentes,
entre eles
membros da
COMJOVEM e
colaboradores
da Braspress

COMJOVEM-ES
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A
convite da COMJOVEM
– Comissão de Jo-
vens Empresários do
Espírito Santo –, Uru-
batan Helou, Diretor-

Presidente da Braspress, e seu
filho, Tayguara Helou, ministraram
juntos, pela primeira vez, uma
palestra para contar a história da
Organização, suas dificuldades,
estratégias e curiosidades nessa
trajetória de 36 anos de atividades.

O fato inédito aconteceu em
Vitória (ES) no dia 15 de agosto
passado para uma plateia de
cerca de 100 pessoas, que assistiu
a uma verdadeira interação entre
pai e filho; entre passado, presen-
te e futuro.

O presidente do TRANSCARES
– Sindicato das Empresas de
Transportes de Cargas & Logística
no Estado do Espírito Santo –,
Liemar José Pretti, prestigiou o

evento, agradecendo a presença
dos convidados.

“Também quero agradecer
por tudo que o Urubatan fez e
continua fazendo pelo TRC –
Transporte Rodoviário de Cargas
–, pois quem atua no setor como
nós sabe que as dificuldades são
imensas: carga tributária excessi-
va, rodovias em péssimo estado,
roubo de cargas e outros proble-
mas. Por isso ele é um vitorioso”,
afirmou.

Em seguida, Roberta Stelzer
Fiorot (Vice-coordenadora Nacio-
nal da COMJOVEM) e Germana Se-
dano Chieppe (Coordenadora da
COMJOVEM no Espírito Santo),
também agradeceram a presença
dos convidados, mencionando
que é muito importante conviver
e aprender com as experiências de
outros empresários.

“Temos que nos unir sempre

em prol do TRC, pois juntos bus-
camos a capacitação e compro-
metimento de todos”, acrescen-
tou Germana.

Urubatan Helou fez questão
de fazer um cumprimento espe-
cial a Roberta (Vice-coordenadora
Nacional da COMJOVEM) e a Ger-
mana (Coordenadora do Espírito
Santo), bem como cumprimentou
efusivamente seu amigo Liemar,
companheiro e presidente do sin-
dicato local.

“Muito obrigado pela acolhida
que você, sua Organização e sua
família proporcionaram à Braspress
quando aqui chegamos com a filial
em Vitória. Na ocasião, fizemos
uma operação em parceria com
vocês. Por isso, muito obrigado.
Aliás, somos o que somos no esta-
do talvez em função de termos
tido vocês como parceiros”, afir-
mou, cumprimentando também
os demais presentes, inclusive os
colaboradores presentes ao even-
to, os senhores , Marcelo (Gerente
da filial de Cachoeiro),Wendel (Ge-
rente de Colatina), Arley (Gerente
de Linhares), Maycon (Gerente de
Eunápolis) e Jacson (Supervisor
Comercial).

Antes de passar a palavra a seu
filho, Urubatan disse que não tem
vocação para ser palestrante, e
que se recicla todos os dias: “Não
sou palestrante, só vim aqui para
trocar figurinhas com vocês, para
poder aprender com vocês. Aliás,
aprendo com vocês todos os dias;
aprendo todo dia com o Tayguara,
aprendo todo dia com as pessoas
da nossa empresa, sobretudo com
os jovens que estão na nossa
Organização; por isso, me reciclo
todo dia. Também quero dizer que
estoumuito alegre e feliz de poder
compartilhar esse momento com
vocês e com meu filho Tayguara,

Juntos, pai e filho
deram uma palestra
contando a história

da Braspress

Pela primeira vez, Urubatan Helou e
Tayguara Helou ministram palestra juntos
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1940/1950. Comecei a trabalhar
na Transportadora Uberlândia no
dia 17 de setembro de 1965, em
Uberlândia, coincidentemente no
Dia do Transportador Rodoviário
de Cargas, no mesmo dia em que
morreu o Adalberto Panzan e no
mesmo dia em que meus pais se
casaram, em 1949.

Meu pai, já trabalhando em
Brasília, me chamou para ir traba-
lhar naquela cidade como funcio-
nário público, mas não deu certo.
Aí meu pai me arrumou um
emprego em uma transportadora.
Nesse serviço de correspondência
agrupada ele era privado, tinha
algumas empresas. Só para vocês
terem uma ideia, na década de
1960 tinha uma empresa chamada
de serviços gerais; essa empresa
tinha 16 aviões, 3.000 veículos e
perto de 25.000 funcionários. Esse
serviço era privado, mais tarde foi
monopolizado pelos Correios, e aí
fui trabalhar no Aero Rápido.

E depois vim para São Paulo e
passei a trabalhar na Aero Rápido,
que era uma empresa de malote.
Como os Correios depois foram
caçando todas essas empresas, fui
trabalhar em uma empresa cha-
mada Transaéreo, e essa empresa
também foi caçada, e não sabia
como gerir a minha vida, fiquei
desempregado.

Trabalhava na VASP de noite, e,
de dia, na Transaéreo. Fui trabalhar
na VASP, também, por uma indica-
ção política domeu pai; trabalhava
de noite lá, e de dia, na Transaéreo,
onde tínhamos um trabalho de
distribuição do Diário Oficial, que
se chamava Diário Distribuidora
Aéreo Rio; e meu pai acabou indo
para o Rio de Janeiro trabalhar
nessa empresa e fiquei em São
Paulo, sem emprego. Aí montei
minha primeira empresa em agos-
to de 1972, quando aluguei uma
sala próxima à Praça da República.

Montei uma empresa chama-
da DASP – Distribuidora Aero São
Paulo –, cujo nome coloquei de
propósito, porque, na época, tinha
um Departamento Administrativo
do Servidor Público; era o RH na

época, que era o DASP. Não podia
registrar a marca DASP, mas no
cartão de visitas coloquei DASP e
comecei a vender assinaturas do
Diário Oficial. Por isso, chegava
nas empresas e falava ‘Sou do
DASP, mas estou vindo aqui pela
Imprensa Oficial para vender assi-
naturas do Diário Oficial’; e em
muito pouco tempo chegamos a
ter 1.000 assinaturas. O que acon-
tecia era que meu tio comprava o
jornal em Brasília, despachava
pela VASP, eu retirava o jornal e
rapidamente o entregava em 24
horas. Começou com três funcio-
nários, que eram três ajudantes,
para fazerem as entregas enquan-
to eu pegava assinaturas. Contava
com três funcionários, e um deles
era o Milton Petri.

E aqui já era a Transfilm, con-
glomerado empresarial Urubatan
Helou, composto pela Transfilm e a
DASP. Por isso, chamei dois sócios,
o Danilo, com 33% das ações, e o
Alan, também com 33%. Come-
çamos transportando rolos de fil-
mes, mais o respaldo da DASP. Já
tinha uma Kombi e um triciclo.
Pegava os filmes e levava para as
rodoviárias; despachava pela Co-
meta, pela Itapemirim, para todo o
Brasil, e cobrava da indústria cine-
matográfica dois e alguma coisa
por lata.

Passado um tempo, fiz umas
contas, e, como todo dia mandava
para o Rio de Janeiro uma média
de 700 quilos de filme, pensei: ‘Por
que a gente está mandando isso
pela Cometa?’ Comprei duas

Kombi, financiadas pelo BMG, com
o aval do meu pai, e comecei a
transportar esses 700 quilos de
filme, ao invés de despachar pela
Cometa. O que eu fazia? Eu carre-
gava esses 700 quilos, emitia um
conhecimento pela Transfilm e aí
pegava o frete. E, para sermeio pre-
dador, fazia o frete mais barato que
as companhias de ônibus para
poder justificar; e aí, à noite, saía
com a Kombi para o Rio de Janeiro
e voltava com ela vazia. Em pouco
tempo, tínhamos uma filial no Rio
de Janeiro e outra em Belo
Horizonte. O Danilo, meu sócio,
ficava em Belo Horizonte; e o Alan,
no Rio; eu, em São Paulo. A
Transfilm começou a crescer, mas o
frete era todo FOB; minha mulher
ficou grávida e eu, sem dinheiro. O
Danilo tinha umGalaxie 500, mora-
va em Belo Horizonte, em um apar-
tamento bom, e eu com cheque
sem fundo pagando o carreteiro.
Todas as coletas eram feitas em São
Paulo, o faturamento era feito em
Belo Horizonte e no Rio de Janeiro;
o Alan tinha o suprassumo do Rio.
Sei que chegou 1976: minha
mulher estava grávida doUrubatan
Junior, eu estava com o aluguel
atrasado, cheque voando para
tudo que é lado e falei: ‘Não sei o
que está acontecendo. Sei que
vocês estão bem e eu estou mal;
não está dando certo’. Foi por isso
que deixei a sociedade.

Germana S. Chieppe, Roberta S. Fiorot, Eric A.
dos Santos, Liemar José Pretti, Tayguara Helou
e Urubatan Helou, da esquerda para a direita
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jeito; no Brasil, se uma fiscalização
for lá e verificar todas as rubricas, é
quase humanamente impossível
acompanhar essas mudanças”,
acrescentou, citando ainda a insta-
bilidade econômica brasileira
como um dos entraves para o
empresariado nacional.

Tanto é que ao longo da histó-
ria da Organização houve 9 gran-
des alterações de moeda. Para
detalhar esse período, Urubatan
Helou voltou a fazer uma observa-
ção, mencionando que a Braspress
foi fundada em 1977, mas em
1980 já enfrentava a primeira crise
na economia.

“Tínhamos 28 caminhões

bilidade é de vocês, a responsabi-
lidade não éminha’, e aí aconteceu
de forma consensual, não fui eu”.

Novamente com a palavra,
Tayguara fez menção ao ambiente
de negócios brasileiro hostil que a
Braspress enfrenta, citando a alta
carga tributária, com as 74 contri-
buições, taxas, impostos, regula-
ções que devem ser cumpridas. “É
difícil fazer a gestão de uma com-
panhia como a Braspress, por
exemplo, que opera em âmbito
nacional, que opera em todas as
unidades da federação, que opera
em todos os mercados, com guia
fiscal, com diferentes alíquotas,
com ICMS’s diferentes por seg-

mento, por estado, por barreira fis-
cal – tudo se torna uma loucura.
Temos, inclusive, países diferentes
dentro do próprio Brasil. Quem
aqui não sofre com barreira fiscal?
Barreira fiscal é um problema para
todos; a gente tem que encontrar
caminhos para poder solucionar
isso”, complementou.

Citou ainda a jurássica CLT –
Consolidação das Leis Trabalhistas
–, um dos grandes entraves em-
presariais que atrapalha, inclusive, a
relação do capital com o trabalho.

“O Código Civil brasileiro é
outro problema, com 2.046 arti-
gos, pois, diariamente, são edita-
das 30 normas e regulações novas
nos procedimentos tributários e
trabalhistas. São 4,7 normas novas
por hora, e a gente tem que alte-
rar, adequar o nosso sistema, bus-
car formalização. Então, não tem

adquiridos por um financiamento
de uma operação chamada 63, e
logo em 1980 nós tivemos uma
maxidesvalorização da moeda em
relação ao dólar. E essa desvalori-
zação foi uma coisa assim de
400%, 500%, somente para vocês
terem uma ideia. Assim que acon-
teceu essa primeira desvaloriza-
ção, as prestações dos nossos
caminhões levavam 140% do
nosso faturamento, sem falar da
folha de pagamento, aluguel, etc.,
combustível; vocês não imaginam
o caos que foi para administrar
isso”, contou.

Ele se recordou, ainda, de
outro problema ocorrido em 1989,
quando o presidente Collor tomou
posse: “Quando veio o Plano
Collor, já éramos uma empresa
com uma certa musculatura: com
28 filiais, 1.600 funcionários; tínha-

mos uma companhia área que
operava São Paulo-Manaus.
Operávamos também no rodoflu-
vial, no eixo Porto Velho-Manaus,
pelo Rio Madeira, pois a economia
estava muito pujante, mas vivía-
mos uma época em que a inflação
galopante subia 60% por mês. Isso
significa dizer o seguinte: se o
camarada não comprasse geladei-
ra, não comprasse fogão e o apare-
lho de som na parte da manhã, na
parte da tarde já era mais caro, já
era outro preço; portanto, a infla-
ção movimentava a economia.
Estávamos extremamente alavan-
cados, e aí, com o Plano Collor, foi
aquele confisco nas aplicações
financeiras, e a economia, que
vinha a 200 km por hora, parou, foi
a 0. Para vocês terem uma ideia, a
nossa folha de pagamento, na
época, dava 1 milhão de dólares
por mês; e o faturamento da
empresa, no primeiro mês de
Plano Collor, foi de 70 mil dólares.

NossoGrupo era formado, tam-
bém, pelas empresas Aeropress,
City Press, Amazon e a BrasAir; mas,
em um período de 6 meses, todas
foram desativadas, e a Braspress
passou a ter 397 funcionários e a
viver um regime de guerra: quei-
mava lâmpada, não se trocava; não
se pagava absolutamente nada, só
o necessário para sobreviver. Isso
se estabilizou no final de 1993,
1994, quando veio a URV; logo em
seguida, veio o Plano Real, e já está-
vamos estabilizados. Logo em
seguida veio o REFIS e pudemos
nos beneficiar e pagar os tributos
que devíamos, para, em seguida,
retomarmos o nosso crescimento”,
lembrou.

Depois, Urubatan Helou con-
tou um pouco de sua história pes-
soal, citando que é de Uberlândia,
e relembrou seu pai, Alcides
Simão Helou: “Meu pai foi um
homem extraordinário, desapega-
do das questões financeiras, um
grande ativista, mas muito ligado
aos movimentos sociais, sobretu-
do aos de esquerda. Foi fundador
do Partido Comunista Brasileiro
em Uberlândia nas décadas de

Da esquerda para
a direita: Urubatan

Helou (Diretor-
Presidente da

Braspress),
Mário Natali

(Superintendente
do Transcares e

Liemar José Pretti
(Presidente do

Transcares)
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COMJOVEM-ES
tecnologia de vanguarda a serviço
dos clientes, buscando soluções
diferenciadas que agregassem
valor, permitindo à empresa ante-
cipar suas decisões e se tornar
cada vez mais competitiva.

São 36 anos proporcionando
trabalho, conscientização entre as
pessoas e preservação do meio
ambiente. Você só faz isso se tiver
dinheiro; por isso, as empresas
têm que priorizar e visar o lucro:
quanto maior o lucro, maior será
seu investimento social, mais você
vai empregar. Quer investimento
maior do que gerar vagas de
emprego? Existe alguma coisa que
conspire mais contra um cidadão
do que não ter emprego? Nada é
pior do que isso. Portanto, quero
dizer o seguinte: responsabilidade
social não é subproduto; respon-
sabilidade social significa o produ-
to principal de uma empresa,
geração de lucro. E também em
cada HUB operamos com sortea-
mento para agilizar as nossas ope-
rações”, destacou.

Finalizando, Urubatan Helou
citou, ainda, sua visão pessoal:
“Não paute sua vida nem sua car-
reira por dinheiro. Aliás, é o seguin-
te: o dinheiro é o subproduto
disso. Ame seu trabalho e seu pro-
jeto, persiga para fazer o melhor,
seja fascinado a realizar que o
dinheiro virá como consequência.
Quando você faz a coisa com amor,

Saí com uma Kombi, duas
linhas telefônicas e 12 promissórias.
Peguei as duas primeiras e descon-
tei com um agiota. Saí de lá, e, em
1977, fundei a Braspress com o
dinheiro das duas promissórias e
com uma das linhas telefônicas. Fui
fazer a composição jurídica da
empresa, aluguei um prédio na Rua
São Quirino, 50. Qual o nome da
empresa? A empresa surgiu a partir
do nome Brasil Express e convidei o
Petri para ser o meu sócio porque é
um cidadão que era, é, e continuará
sendo absolutamente um homem
fantástico, pai de família maravilho-
so, um sujeito de uma honestidade
e integridade ímpares, que está ao
meu lado como irmão.

Quando fui registrar o nome,
não era possível, pois já tinha sido
registrado. Então, optei por
Braspress, que passou a funcionar
na Rua São Quirino, nº 50, na Vila
Guilherme; depois vieram as filiais
do Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Curitiba, e assim por diante. Hoje,
portanto, comemoramos 36 anos
de fundação com 107 filiais.

E aí as pessoas falam assim:
‘Urubatan, me conta uma coisa.
Como foi esse milagre, essa coisa
tão rápida?’ Bicho, estou ralando
há 36 anos e você fala que foi rápi-
da? 36 anos! Cadê a rapidez nisso?
Não tem nada de rápido; foram 36
anos ralando, operando em todos
osmunicípios brasileiros com uma

quando faz a coisa querendo fazer,
você faz tão bem feito que aquilo
dá dinheiro. Já vi vários filmes, já li
vários best-sellers sobre tristeza,
fracasso, mas jamais encontrei
alguma obra que falasse do ócio,
da acomodação. Não tem nenhum
livro que exalte a preguiça; portan-
to, colabore com seu biógrafo:
faça, tente, falhe, mas continue
sempre lutando, não jogue fora a
oportunidade de ter vivido. Sabe
aquele cidadão que está na sua
empresa e que fala sempre para
você que isso não vai dar certo? Aí
você fala: ‘Vai dar certo sim; e se
não der certo, vamos corrigir’. Não
tenham medo de errar; é muito
melhor aprender com os erros dos
outros. O cara burro é aquele que
permanece com os erros; o inteli-
gente é aquele que aprende com
seus erros; o superinteligente
aprende com os erros dos outros; e
o sábio é aquele que sabe que não
sabe e se cerca daqueles que
sabem. Portanto, cerquem-se de
pessoas que sejam capazes, com-
petentes. Sou um empreendedor
nato, assim como aquelas pessoas
que fazem malabarismo na rua.
Todos somos empreendedores
natos, somos patriotas, passamos
por tantos planos econômicos, por
tantas moedas; na gente bate um
coração brasileiro, por isso somos
empreendedores. Muito obrigado,
gente. Felicidade para vocês!”.

E encerrou o evento respon-
dendo à pergunta do Gerente
Regional Cláudio Henrique: “Como
é que a Braspress faz para superar
as crises?”“Todas as vezes que tem
crise, temos que levantar da cadei-
ra é ir à luta. Nós não temos que ter
medo da crise; por isso, deixei um
presentinho para vocês para mos-
trar como a gente supera a crise,
debaixo da poltrona de vocês, pre-
gado. Abram, por favor. Sabem o
que é isso? Isso é uma aspirina, e
toda vez que você tiver uma dor de
cabeça, a gente tira a bunda da
cadeira e tem iniciativa. É dessa
forma que a gente resolve as nos-
sas crises”, concluiu, sendo muito
aplaudido pelos presentes.

Liemar J. Pretti, Tayguara Helou, Filipe Chieppe, Ramon Paganini, Karol Paganini,
Germana S. Chieppe, Urubatan Helou e Roberta S. Fiorot, da esquerda para a direita
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da ordem de valor nas sociedades contemporâneas. E
o fio condutor para sua compreensão pode ser defini-
do pela proximidade entre os valores e os homens que
as produzem, ou as colhem da natureza a partir de um
olhar valorativo.

É fácil constatar essa realidade: basta olhar para si
mesmo. Para muitos de nós as roupas, joias, relógios e
os diversos acessórios que usamos têm mais valor do
que os alimentos sem os quais não sobreviveríamos.
Atualmente isso é verdade devido ao desenvolvimen-
to da sociedade humana; mas, na época pré-histórica,
os alimentos ocupavam o topo do valor para os
homens.

Bastará, porém, uma sistemática falta d’água para
seu valor subir às estratosferas, situação confirmada
por quaisquer cenários de catástrofes que ocorrem
pontualmente ou que têm potencial para ocorrer glo-
balmente dada a máxima de que a necessidade de um
bem natural de que se depende para viver aumentará
exponencialmente de valor, levando, caso seja inevitá-
vel, os homens a guerrear por ele.

Por essa e outras razões a fronteira entre as enco-
mendas e as cargas é bastante rarefeita, não havendo
possibilidade objetiva de definir com exatidão seus
limites senão pela convenção conceitual, cuja efetiva-
ção só é possível por meio de critérios de valor estabe-
lecidos juntamente com as estratégias comerciais das
transportadoras.

Uma estratégia é uma convenção de valores para o
cenário em que é criada. Ela só faz sentido se estiver
em direta relação com os objetivos da organização,
devendo ser comunicada em termos do objetivomaior
a ser perseguido por todos os funcionários. É uma
forma dirigida de atribuir valor a certas atitudes nos
diversos níveis de gestão. Do objetivo maior que a
estratégia comunica é preciso derivar osmeios sistêmi-
cos e processuais para sua efetivação, definindo proce-
dimentos que induzam ações cujo sentido tome a
forma de paradigma, cuja realização torne-se automá-
tica mesmo quando esquecida a diretriz maior.

Se as encomendas têm grande variabilidade e
devem corresponder às estratégias definidas, elasmes-
mas precisam ser selecionadas dentro do sentido pre-
ciso da própria estratégia. Portanto, cabe esmiuçá-las
em seus elementos distintivos e nas relações entre
estes e a própria estratégia, oferecendo tais conheci-
mentos à força de vendas.

Voltando à história, no século XVIII, com a
Revolução Francesa, os valores tomaram um sentido
que hoje é naturalmente reconhecido apesar da per-
versidade que os gerou. Na época dos reis absolutistas,
a vida desses privilegiados era muito diferente da do
povo: havia um sentido de exclusividade tão grande
que, até então, tal distinção nomodo de viver era acei-
to como algo natural. A família real francesa e todas as
cortes da Europa tinham à disposição palácios suntuo-

sos, cozinheiros prodigiosos, costureiros excelentes e
outros profissionais que podiam levar ao extremo o
dispêndio de recursos. Esses profissionais, após a
Revolução, abriram seus restaurantes, ateliês, salões de
beleza, possibilitando acesso às pessoas em geral, mas
nem tanto.

Essas primeiras iniciativas de negócio trouxeram
consigo o mesmo caráter de exclusividade que era
naturalmente um direito exclusivo dos reis. Apesar de
Luiz XVI eMaria Antonieta teremperdido suas cabeças,
havia e ainda há uma aura de admiração pela natureza
exclusiva da realeza. Tal admiração passou a ser perse-
guida pelos homens de valor da época; diga-se de pas-
sagem, homens commuito dinheiro.

A exclusividade passou a ser possível aos homens
comuns, bastando pagar por ela. E hoje a moda, por
exemplo, ainda vive de sua capacidade de associar às
marcas esse sentido de exclusividade, cuja inacessibili-
dade a uma grande parte da sociedade, via manufatu-
ra diferenciada e preços exorbitantes, é um critério de
preservação desse valor.

Uma marca de luxo que perde esse sentido de
exclusividade corre o risco de ver seu valor deteriorar-
se, pois hoje os homens precisam se sentir exclusivos
quanto a suas posses, já que projetam nelas o status
social e o poder que querem associados a si mesmos,
reeditando um sentido ancestral de realeza.

Por outro lado, os valoresmorais seguemum senti-
do oposto: a inclusão. Deve-se, hoje, moralmente
falando, dar oportunidades iguais a todos os homens.
Seria, por assim dizer, uma necessidade de inclusão
indistinta que se oporia à necessidade psicológica de
exclusividade que alguns homens desejam para si.

Os homens, hoje, pretendem-se livres e autôno-
mos em um sentido extensivo e literal, e alguns deles
arrogam-se o direito à exclusividade pelo valor que
atribuem à sua capacidade de ganhar dinheiro.
Todavia, o ser autônomo não é um ser isolado do
mundo.Oprincípiomoral que recomenda incluir todos
em uma sociedade justa e na qual as oportunidades
são iguais torna o homem um ser heterônomo, cuja
liberdade se efetiva dentro dos limites da lei e da soli-
dariedade, que não exclui o outro das possibilidades
de ser feliz.

Pensamos nossa força de vendas inserida no agir
heterônomo, na medida em que se definimos uma
estratégia que, por sua vez, deriva do valor identificável
nas encomendas cuja correspondência às estratégias
confirma os efeitos pretendidos, só é possível uma
ação comercial eficaz dando subsídios de conhecimen-
to e estabelecendo limites conceituais às ações dos
vendedores. Talvez nossa indiscutível sintonia com o
mercado tenha sua raiz nessa autonomia heterônoma
que permitimos à nossa força de vendas.

*GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR É DIRETOR-COMERCIAL

porém, uma abordagem geral dos valores, mesmo na
restrita pretensão de ilustrar o valor das encomendas
nas estratégias de transporte. Mas, mesmo nesse foco,
é difícil apartar das coisas o valor; afinal de contas, o
que é o valor em si mesmo? Como nasce? Como o liga-
mos às coisas e às ideias em geral?

O valor não existe por si próprio, só o homem con-
fere valor aos entes – assim chamados para abarcar coi-
sas e ideias, independentemente de sua tangibilidade.
Mas será que isso vale para os valores morais? Eles têm
sua origem no próprio homem ou em Deus?

Independentemente da origem desses valores, é
certo, no entanto, que direta ou indiretamente só o
homem assume condutas morais e é capaz de atribuir
valor aos entes, nos quais projeta suas necessidades,
vontades, desejos, significados, gostos, etc. emumpro-
cesso criativo, reflexivo, evolutivo, e não arbitrário, mas
sim subjacente, em tese, a uma racionalidade universal
que incluiria tudo.

Por hora, deixemos de lado a questão da moral,
visto que se alguns acreditam ser o homem a matriz
desses valores via costumes que se tornam imperativos
racionais, outros atribuem essa matriz a Deus, estabe-
lecendo discussões nos âmbitos da fé e da razão, as
quais superam as possibilidades deste artigo.

A par disso e objetivando a compreensão que pre-
tendo, tomemos o exemplo do ouro: esse metal adqui-
riu seu primeiro valor pelo indiscutível efeito estético
que provocava e ainda provoca em todos, característica
à qual se acrescentaram sua raridade, durabilidade e
múltipla utilidade, que ainda hoje surpreende a ciência.
Ele se tornou o símbolo máximo do valor, sustentando
o sentido de riqueza por ter sido (e ainda ser) objeto de
desejo continuado ao longo da história humana. Esse
fenômeno atemporal e multicultural pode ser referido
em um sentido subjacente ao homem.

Mas, foi a criação do dinheiro que elevou o sentido
de valor a uma abstração que hoje é considerada real.
Uma moeda eficaz é aquela que exerce três funções
básicas: reserva de valor, unidade de valor e meio de
troca. Só a partir dessas propriedades foi possível o
crescimento exponencial do comércio de longa distân-
cia – condição de possibilidade para as trocas de gran-
de vulto –, o que era impraticável quando o escambo
imperou.

No meu entender, as encomendas estão no topo

P
ara nossa força de vendas costumo dizer
que as encomendas são um subconjunto
das cargas: “toda encomenda é uma carga,
mas nem toda carga é uma encomenda”. No
meu dizer, as cargas partilham a mesma

natureza das encomendas, mas estas ganham identi-
dade própria nas ocasiões em que os homens lhes atri-
buemmais valor.

Nas estratégias comerciais das transportadoras os
diferentes tipos de encomenda ganham valor pela
coincidência de seus efeitos na produtividade das ope-
rações; por isso, as encomendas devem ser investiga-
das desde seus elementos constitutivos e perante a
gênese dos valores que influenciam as atividades
humanas.

No interesse de meu objetivo será indispensável,
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Giuseppe
Lumare Júnior

disse que as
encomendas

devem ser
investigadas

desde seus
elementos

constitutivos

O VALOR E AS ESTRATÉGIAS COMERCIAIS
DO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS



te na planilha de custos de nos-
sas obras”, afirmou o Diretor de
Operações.

O Grupo Premodisa, com sede
em Sorocaba (SP), que abrange as
empresas Premodisa, Lajeal, Trans-
lap e Premodisa Aço, é um dos
principais fornecedores no seg-
mento de construção pré-fabrica-
da do interior do estado de São
Paulo e é referência nacional.
Desde sua fundação, em agosto
de 1993, pelos senhores Rui Guer-
ra e Dionísio de Santana, cresce
alinhado com o desenvolvimento
econômico do estado, sobretudo
no ramo da construção civil.

Hoje, commais de 350 colabo-
radores diretos e 150 indiretos,
atende diversos perfis de clientes:
desde grandes empresas como a
Braspress, até pequenas e médias
(indústrias, construtoras, condo-
mínios comerciais e logísticos,
shopping centers, terminais aero-
portuários, entre outras).

Resistência, durabilidade, pre-
cisão dimensional, redução de cus-
tos e antecipação dos prazos de
conclusão da obra são alguns dos
benefícios que o mercado de pré-
moldados oferece e que agregam
valor aos negócios dos clientes.

Referência no segmento de
construção pré-fabricada em con-
creto no estado de São Paulo, o
Grupo Premodisa se destaca pela
qualidade de seus produtos e cum-
primento dos prazos de entrega.

De acordo com projeções da
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minais logísticos devido à qualida-
de dos produtos oferecidos e à
fidelidade no cumprimento dos
prazos de entrega.

Desde o começo da parceria a
Premodisa fornece pré-moldados
à Organização, atendendo à cres-
cente demanda do mercado de
transportes e garantindo a exce-
lência de seus serviços.

“Avalio de forma muito positi-
va o vínculo que a Premodisa criou
com a Braspress, que é uma
das melhores empresas do ramo
de transportes do País. Desde o
início da parceria, em 2010, a
empresa se mostra um cliente idô-
neo, constante, assíduo e extre-
mamente sério”, afirma o repre-
sentante comercial da companhia,
Willian Campos.

O Diretor de Operações da
Braspress, Luiz Carlos Lopes, con-
firmou a parceria, enfatizando a
Qualidade no atendimento aos
requisitos técnicos dos projetos e
especialmente ao cronograma,
“fator de alto risco e determinan-

consultoria LCA, a indústria de
construção civil deverá ter alta de
2,9% este ano e, em 2014, o cresci-
mento deverá ser ainda maior, de
3,9%, alavancado pelo segmento
de infraestrutura.

Acompanhando esses núme-
ros, o setor de pré-moldados é
escolha frequente dos empreen-
dedores, que buscam cada vez
mais economia, material de boa
qualidade e agilidade nas obras.

Dionísio de Santana, adminis-
trador e um dos fundadores e dire-
tores do Grupo Premodisa, reitera
que o ramo de pré-fabricados
avança a cada ano, atuando, agora,
também, no segmento imobiliário
e de edifícios-garagem.

“As construtoras têm dificulda-
des em encontrar terrenos vagos
nas grandes cidades, que estão
cada vez mais urbanizadas e
povoadas. A solução é investir em
construções verticais, como os edi-
fícios-garagem. Aí entra o ramo de
pré-fabricados, que favorece a agi-
lidade das obras e o desperdício
zero de material”, afirma o empre-
sário, acrescentando, ainda, que o
investidor é o principal beneficia-
do. “Quanto mais cedo o empreen-
dimento for entregue, maior será o
retorno para o investidor”.

A construção de edifícios-
garagem já virou uma tendência
mundial na construção civil e está
presente em obras de shopping
centers; hospitais; condomínios
logísticos e industriais; galpões

O Grupo é
referência nacional
no segmento
de construção
pré-fabricada
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Série “Parcerias”

D
ando prosseguimen-
to à série “Parcerias”,
entrevistamos o re-
presentante comer-
cial da Premodisa,

Willians Campos, que participa
diretamente do relacionamento
com a Braspress.

Há três anos a Braspress
optou pela Premodisa

para a construção
de alguns de

seus ter-

A Premodisa Aço
é uma das empresas
do Grupo

Qualidade e rapidez
fortalecem parceria entre
Premodisa e Braspress
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comerciais e industriais; empresas;
e até em arenas esportivas e ter-
minais aeroportuários.

Fundado pelo administrador
Dionísio de Santana e pelo enge-
nheiro Rui Sérgio Guerra, o Grupo
Premodisa se destaca no ramo de
pré-fabricados, produzindo, em
média, de 4.000 a 5.000m³ de con-
creto por mês.

A partir de suas quatro empre-
sas, o grupo, com foco no interior
do estado de São Paulo, abastece o
mercado da construção civil com
produtos de alta qualidade, pre-
zando, sempre, pela rapidez e
transparência em suas ações.

A empresa está sediada em
Sorocaba (SP). A decisão de sua
instalação nesse município não
poderia ter sido mais acertada: a
Premodisa conquistou o merecido
espaço no mercado e consolidou,
de vez, sua marca no segmento de
pré-fabricados.

O Grupo conta com inúmeros
clientes; entre eles, grandes indús-
trias, construtoras, comércios, shop-
pings, aeroportos, entre outros, tais
como Toyota, Asea Brown Boveri
(ABB), Decathlon, C&C, Leroy Merlin,
Walmart, Caixa Econômica Federal,
Plaza Shopping Itavuvu, Extra Hiper-
mercados, Mercadão Campolim,

LaRioja, ConstrutoraProhidroeBrink
Construtora, em Sorocaba; Hyundai,
em Piracicaba; Cacau Show, em
Itapevi; Tietê Plaza Shopping, Cons-
trutora Toda do Brasil, Daruix En-
genharia, Shopping Vila Olímpia e
Aeroporto Internacional de Gua-
rulhos, em São Paulo.

Lajeal é uma das empresas que
formam o Grupo Premodisa
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Mais uma vez a Braspress participou da Campanha de Inverno para
ajudar as instituições assistenciais de Uberaba. Foram transporta-
dos, solidariamente, 120 litros de óleo, 200 quilos de açúcar, 288

litros de leite, 100 quilos de achocolatado, 100 quilos de café, 120 quilos de
molho de tomate, 200 pacotes de bolacha, 160 quilos de farinha de trigo, 100
quilos de macarrão, 180 quilos de arroz, 160 quilos de feijão, 50 quilos de
leite em pó, 800 rolos de papel higiênico, 96 tubos de pasta de dente, 96 uni-
dades de sabonete e detergente.

As doações foram transportadas de São Paulo (SP) a Uberaba (MG) e
entregues pelo Gerente da filial de Uberaba, Luiz Alberto Abreu, no dia 24 de
maio passado para as seguintes instituições e representantes: Lar Espírita
Pedro e Paulo, recebidas pelo Presidente Luiz Carlos Nunes; Hospital do Fogo
Selvagem, recepcionadas pelos voluntários financeiros José do Reis eViviane
Carla; Centro Espírito Aurélio Agostinho, recebidas pelo Diretor Voluntário
Mauro Humberto Elias; e Lar Espírita Chico Xavier, recebidas pelo Presidente
do Lar, Eurípedes Higino.

“Meus sinceros agradecimentos ao Senhor Urubatan Helou, Diretor
Presidente da Braspress, que não somente autorizou a retirada dos donativos
em São Paulo, como também o encaminhamento para Uberaba, disponibi-
lizando seus terminais de cargas e também seus funcionários, a quem tam-
bém agradecemos no auxílio do remanejamento dos donativos e sua entre-
ga”, agradeceu Carlos Borges, representante dos doadores.

ABraspress novamente colaborou com o Rotary Club de
Taguatinga com o transporte de 10 cadeiras de rodas de
São Paulo (SP) a Taguatinga (DF) no dia 9 de julho passado.

As doações foram entregues pela Gerente Regional do
Distrito Federal, na oca-
sião Edilene Freire, ao
Presidente da Comissão
da comunidade do Ro-
tary Club de Taguatinga,
Samaroni Campos Bran-
quinho; ao Diretor de
Patrimônio, Carlos Al-
berto de Lima; e ao Vice-
presidente,GustavoSerra.

Transporte solidário para o
Rotary Club de Taguatinga

Da direita para a esquerda: Samaroni Campos Branquinho
(Presidente da comissão a comunidade), Edilene Freire (Na
ocasião Gerente Regional do Distrito Federal), Carlos Alberto
de Lima (Diretor de Patrimônio), Mozanie Martins dos Anjos
(Motorista) e Antonio Anderson Silva (Conferente Líder)

Deusdete Araujo (Conferente Líder), Hélio
Augusto da Silva (Hospitaleiro da Loja
Maçônica), Cristiene Mota (Motorista)
e Rose Barreto (Gerente Operacional)

Transportando solidariedade
para Brasília

Campanha de Inverno 2013
tem participação da Braspress

Apedido do Rotary Club do Lago Sul, a Braspress
transportou 14 cadeiras de rodas de São Paulo
para a Loja Simbólica Maçônica de Brasília.

A entrega foi realizada pela Gerente Operacional da
filial de Brasília, Rosenice Barreto, para o Hospitaleiro da
Loja, Senhor Hélio Augusto da Silva, no dia 15 de julho
passado.

Braspress participa mais uma vez da
Campanha de Inverno em Uberaba
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Responsabilidade social

Mais solidariedade para
o Hospital do Fogo Selvagem

A Braspress continua transportando solidariedade, e,
mais uma vez, o Hospital do Fogo Selvagem, em Ube-
raba (MG), foi contemplado com o recebimento de 20

volumes, entre tra-
vesseiros, remédios,
alimentos, livros e
roupas.

As doações, que
foram enviadas pela
senhora Lucia Elena
Silveira Rodrigues
de Francesco de
São Paulo (SP), fo-
ram entregues pelo
Gerente da Filial de
Uberaba, Luiz Al-
berto Abreu, à Di-
retora do Hospital,
Ivone AparecidaViei-
ra da Silva, no dia 15
de julho.

Ajuda solidária para
o Rotary de Gama

ABraspress continua fortalecendo a sua parceria com o Rotary Club
do Gama e transportou 14 cadeiras de rodas de São Paulo (SP) a
Brasília (DF).

As cadeiras foram entregues pela Gerente Operacional da filial de
Brasília, Rosenice Barreto, para o tesoureiro do Rotary de Gama, Jaime
Cardoso, no dia 16 de julho passado.

Da direita para a
esquerda: Cristiene
Mota (Motorista),
Deusdete Araujo
(Conferente Líder),
Jaime Cardoso
(Tesoureiro do
Rotary de Gama)
e Rose Barreto
(Gerente
Operacional)

Hospital do Fogo Selvagem foi
contemplado com mais doações

Transporte solidário para
o Hospital do Fogo Selvagem

A Braspress transportou solidariamente doações con-
tendo roupas, sapatos e um cercado para bebê, doa-
dos pela Senhora Paula Calviello, de São Paulo (SP)

para o Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba (MG).
A entrega foi realizada pelo Gerente da Filial de Uberaba, Luiz

Alberto Abreu, e recepcionada pela Diretora do Hospital, Ivone
Aparecida Vieira da Silva, no dia 4 de junho passado.

Diretora
do Hospital
Fogo Selvagem,
Ivone Aparecida
Vieira da Silva
recebeu as
doações do
Gerente
de Uberaba,
Luiz Alberto
Abreu

Solidariedade continua
em prol do Hospital
do Fogo Selvagem

P rosseguindo com a solidariedade em benefí-
cio do Hospital do Fogo Selvagem, a
Braspress transportou 13 sacolas contendo

itens hospitalares: aventais, lençóis e tolhas; além
de 5 monitores de computador de São Paulo (SP)
para Uberaba (MG).

As doações, que foram feitas pela FACC –
Fraternidade Assistencial Casa do Caminho –
foram entregues à Diretora da Instituição, Ivone
Aparecida Vieira da Silva, pelo Gerente da filial de

Uberaba, Luiz
Alberto Abreu,
no dia 23 de
agosto passado.

Transporte
solidário para
Uberaba
tem itens
hospitalares
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Responsabilidade social

João Ozilio,
Gerente
Nacional de RH,
junto com a sua
filha Isabela

ABraspress iniciou uma nova campanha
de responsabilidade social em sua frota
divulgando cartazes com os dizeres:

“Motorista, respeite os limites de sua jornada de
trabalho. Não arrisque sua vida e a de seus com-
panheiros de estrada”.

Também foram elaborados cartazes com
as seguintes frases: “Amigo motorista, dirija,
no máximo, 8 horas. Não coloque a sua vida e
a de outros em risco” e “Não durma no ponto.
A cada 4 horas de direção, descanse 30 minu-
tos. Respeite seus limites e garanta a seguran-
ça de todos”.

Segundo o Diretor-Presidente da Braspress,
Urubatan Helou, é muito importante participar
dessa iniciativa para colaborar com a conscienti-
zação dos motoristas em relação ao descanso.

“Precisamos estar atentos para evitarmos aci-
dentes, e essa é mais uma das atividades que
estamos desenvolvendo para preservar a vida de
nossos profissionais”, destacou ele.

Mais uma Campanha
de Responsabilidade
Social nos Caminhões
da Braspress

Nova Campanha tem como objetivo
conscientizar os motoristas em

relação a necessidade do descanso

Os colaboradores da Braspress
de Brasília realizaram uma
ação social em prol da Casa

de Recuperação Fazenda Nossa
Senhora da Anunciação, que trata
de 34 homens com dependência
química, no dia 21 de julho passado.

Os preparativos para a ação
começaram dois meses antes da
visita e a iniciativa contou com a
ajuda de todos os colaboradores da
filial, que arrecadaram uma televi-
são, alimentos, roupas, calçados e
itens de higiene pessoal.

Na ocasião, estiveram presen-
tes a até então Gerente Regional do
Distrito Federal, Edilene Freire, com
seus familiares, e 16 colaboradores, que, além de muito carinho, fizeram um
almoço, levaram as doações, cortaram o cabelo dos pacientes, praticaram
algumas gincanas e, no final do dia, foi realizada uma missa.

“Essa visita fez muito bem aos internos, e percebi, também, que fez
muito bem para o pessoal da Braspress; eles observaram que todos que
estão na casa de recuperação são jovens comuns, ativos, que estão ali para
melhorar e seguir suas vidas. Muito obrigada pelo carinho de todos que esti-
veram presentes; ficamos muito felizes com essa ajuda”, relatou a Diretora
Social da Casa de Recuperação, Terezinha Martins.

Colaboradores da Braspress realizam ação
social em prol de Casa de Recuperação

ABraspress participou da campanha McDia Feliz, novamente apoian-
do a loja do McDonald’s no shopping Frei Caneca, no dia 31 de agos-
to passado. Toda a verba arrecadada com a venda de sanduíches Big

Mac foi destinada ao GRAAC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança
com Câncer. O Gerente Nacional de Recursos Humanos, João Ozílio, presti-
giou e apoiou o evento com sua filha, Isabela, de 6 anos. “É o segundo ano
consecutivo que participo com a minha filha, colaborando com essa impor-
tante causa. Estamos fazendo a nossa parte e juntando forças para ajudar a
combater o câncer entre as crianças e os jovens”, afirmou.

Braspress participa do

McDia Feliz 2013

Parte dos colaboradores da
filial de Brasília com os pacientes
da Casa de Recuperação
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Pelo quinto ano consecutivo, a Braspress foi
novamenteeleita amelhor transportadoraem
Colatina (ES) em pesquisa de Recall feita pela

Realize Comunicações. E, para nossa grata surpresa,
também foi eleita a “Empresa de 2013”, tendo con-
quistado um troféu, no dia 10 de agosto passado.

Segundo o gerente da filial de Colatina, Wendel
Pertel, foi uma honra receber essa premiação.
“Agradeço aos nossos colaboradores por mais essa
conquista”, afirmou ele emocionado.

Na pesquisa de Recall realizada entre os dias 22
de abril e 5 de maio passado, a Braspress obteve
26,67% dos votos, sendo 54% do sexo feminino e
46% do sexomasculino.

Braspress é a empresa do ano
e a primeira em Colatina (ES)

Dois grupos de alunos, um do curso de
Logística Básica e outro de Assistente Ad-
ministrativo em Transporte do SEST/SENAT–

Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte – de Santa Cruz do
Rio Pardo, interior de São Paulo, conheceram as
instalações da filial da Braspress de Bauru (SP), no
dia 21 de agosto passado.

Na ocasião, os estudantes foram recepciona-
dos pelo Gerente César Tidei e tiveram a oportu-
nidade de entender como a Organização atua,
agregando conhecimento e experiência no setor.

Os alunos do curso de Logística Básica esta-
vam acompanhados pelo instrutor Joel Alves de
Souza, e são eles: Adriana Gonçalves, Alexandra S.
da S. Eduardo, Amanda A. A. Carrijo, Ana Cláudia
de Almeida, Camila P. da Silva, Danielle A. N.
Oliveira, Eliana M. Cordeiro, Elisandra Pedroso, Eli-
sangela de J. S. Carrijo, Fernanda Caetano, Janaina
A. F. da Silva, Joice M. Francisco, Karina R. de M.
Arrais, Leia B. dos Santos, Luiz C. Marciano, Luzi-
nete de A. de Souza, Priscila Geraldo, Roberta
Nakadakari e Vanessa P. da Silva.

Já os alunos do curso de Assistente Admi-
nistrativo em Transporte, estavam acompanhados
pelo instrutor Eduardo Cornélio, e são: Ana Paula
Montessi, André F. Camargo, Andreia C. Figueiredo,
Andreia H. de Siqueira, Bianca C. Logerfo, Cleide P.
V. Leite, David de Campos, Devanira B. de S. Fer-
mino, Franciele A. Teixeira, Giovana S. N. Santander,
Israel de J. Carriel, Josiane A. deO. Correa, Karina de
F. C. Bueno, Lion L. Gomes, Luis C. Pereira, Natalia P.
Leite, Paula C. da Silva, Regiane Miguel, Rosiane da
C. Galvão, Solange A. Figueredo, Sonia R. de
Oliveira e Talita de S. Moraes.

Alunos do SEST/SENAT
conhecem a Braspress
de Bauru (SP)

Gerente Wendel
Pertel agradeceu

aos colaboradores
pela conquista

Com 21,67% dos votos, a Braspress conquistou o primeiro lugar em Linha-
res (ES) na pesquisa de Recall promovida pela Realize Comunicações,
entre os dias 25 e 31 demarço passado.

Dos 100%dos votos válidos, 59% foramdo sexo feminino e41%do sexomas-
culino. A faixa etária se resumiu a 32% com idade de 15 a 25 anos; 33% entre 26 e
35 anos; 29% entre 36 a 50 anos; e 6% acima dos 51 anos.

O prêmio foi recebido pelo Gerente da Filial, Arley Campelo, no dia 1º de
junho passado.

Primeira também em Linhares (ES)

OPortal Transporta Brasil está comemorando cinco anos de atividades.
Publicado pela Editora Campos & Andrade, o site divulga conteúdo
exclusivo e especializado referente a logística e transporte.

E, para celebrar esse sucesso, Leonardo Andrade, fundador e diretor de
jornalismo do portal, e Fernanda
de Campos de Andrade, sócio-fun-
dadora e diretora de negócios,
estiveram na Matriz da Braspress
no dia 29 de agosto passado.

Na ocasião, eles presentearam
o Diretor-Presidente da Braspress,
Urubatan Helou, com um cham-
panhe exclusivo do portal para
brindar os 5 anos de sucesso.

Portal Transporta Brasil celebra 5 anos

Alunos do SEST/SENAT
conhecem a filial de Bauru

Da esquerda para a direita:
Denise de Paiva, Fernanda de
C. de Andrade, Urubatan Helou,
Leonardo Andrade e Lia Mora
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Newspress

Filial de Uberaba (MG)
recepciona alunos de Logística

A companhados pela professora Joyce
de Lima Faria Sanches, os alunos
Adriano A. dos Santos, Celio L. da

Silva, Enio F. G Xavier, Jane C. Bitencorte, Katty
de O. Couto, Paulo R. de A. Souza e Ronaldo
Lopes, do curso de Logística da ETEC de
Sapopemba, visitaram as dependências da
Matriz e da filial de São Paulo (SP), no dia 25
de maio passado.

Na oportunidade, os estudantes foram rece-
bidos pelo Gerente Nacional de Distribuição,
Gentil Capolupo, e pelo Supervisor de Auto-
mação, Adriano Alves dos Santos.

Turma de Logística é
recepcionada em São Paulo (SP)

Alunos de Logística visitam
a Braspress em São Paulo (SP)

Um grupo de 22 alunos do curso de Logística da FATEC –
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – Zona Sul
visitou as dependências da filial e da Matriz da Braspress em

São Paulo, no dia 17 de agosto passado.
Na ocasião, o grupo foi recebido pelo Gerente Nacional de

Operações, José Gentil Capolupo, pelo Supervisor de Automação,
Adriano Santos, e pela Analista de Treinamento, Simone Benassi.

Os alunos acompanhados pelo professor Alcir Neves foram:
Cláudia M. C. Santos, Edineia C. dos Santos, Elton L. dos Reis, Fernanda
de S. Marques, Fernando C. Nunes, Giulliano M. Longo, Guilherme M.
dos Santos, Guilherme Rodrigues, Isabel Salomé, Isadora R. Cunha,
José H. S. Sousa, Josélia F. Saraiva, Kerisson D. N. S. da Silva, Moacir de
F. Junior, Monica S. de Souza, Rafael V. da Silva, Roberto B. de Amurim,
Rodrigo de A. Gonçalves, Rodrigo M. Cezare, Ruydmar Fonseca,
Thainara de M. Barbosa eWillian S. Macedo

Alunos da FATEC
que visitaram

a Matriz

Grupo de alunos que conheceu
as dependências da filial

Estudantes da ETEC conheceram a Matriz

Um grupo de 15 alunos do curso de Logística da UNIPAC –
Universidade Presidente Antônio Carlos – visitou as dependên-
cias da filial de Uberaba da Braspress, no dia 26 de junho passado,

e foram recebidos pelo Gerente, Luiz Alberto Abreu.
Os alunos que foram acompanhados pelo professor Leonardo Hen-

rique de Melo Inácio são: Arnor de O. Lima Neto, Conceição A. Araujo,
Danilo G. P. Dórea, Fabricio P. Bueno, Joyce N. da Silva, Luis A. Motoki, Mar-
cia R. do Nascimento, Marco T. de S. Silva, Marina Mota, Naila C. Alves,
Patrícia A. Carvalho, Tiago B. de S. Neri, Valdir C. da Silva, Wellington F. da
Silva eWilliam S. Rosa
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Time da Braspress de Bauru
vence a Copa SEST/SENAT

Alunos do SEST/SENAT visitam
a filial de Campo Grande (MS)

Umgrupo de 27 alunos do curso
de Motorista de Produtos
Perigosos do SEST/SENAT –

Serviço Social do Transporte e Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Transporte – visitaram as dependên-
cias da filial da Braspress em Campo
Grande (MS), acompanhados dos
instrutores Herivelto Moisés, Vânia
Pasinato e Varnone Talaveirado, no
dia 7 de agosto passado.

Eles foram recepcionados pelo
Gerente Regional do Mato Grosso do
Sul, Neurivan Trindade, e pelo

Gerente de Operações da filial de CampoGrande, Zenilto Teles de Oliveira. Os
discentes são: Ademilson S. Freire, Anderson M. C. da Cruz, Almir R. G.
Custodio, André L. Matias, André Rodrigues, Felix do S. C. Filho, Ilson P. Oso-
rio, Jesimiel Chaparro, João A. Ribeiro, José C. Magalhães, José E. Cafure, Lau-
diceia Gamarra, Leandro B. dos Santos, Luis F. D. Ribeiro, Manoel W. M. de
Souza, Marcos A. da Silva, Marcos de A. Silva, Orivaldo A. dos Santos, Osmar
C. da Silva, Renato M. Dias, Roberto dos A. Oliveira, Robson da S. Figueiredo,
Rodrigo T. de Almeida, Tiago da Silva, Valter S. T. Nacer, Wellington Pereira e
Zeferino L. M. Arrua.

Colaboradores com o troféu da Copa

Os colaboradores da filial de Bauru da Braspress venceram
a Copa local de futebol do SEST/SENAT – Serviço Social
de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do

Transporte – de Bauru no dia 16 de junho passado.
Os jogadores fizeram por merecer o troféu, competindo com
muita garra e apoiados por uma grande torcida.

Braspress é campeã da
Copa SEST/SENAT de Brasília

Colaboradores fazem festa

A filial da Braspress de Brasília venceu a Copa local de
futebol do SEST/SENAT – Serviço Social de Transporte
e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte,

no dia 22 de junho passado.
Após uma partida difícil, que foi decidida nos pênaltis, o

SEST/SENAT Samambaia foi tomado por uma grande come-
moração dos jogadores e da torcida.

Braspress homenageia
ex-colaboradora Eloisa

A Braspress homenageou a ex-colabora-
dora Eloisa Loiola, contadora da
Organização por 28 anos, demonstrando

todo o reconhecimento à essa competente profis-
sional, mulher e mãe exemplar.

A cerimônia ocorreu com presença de alguns
familiares da homenageada, Diretoria e alguns
amigos da Braspress em São Paulo (SP), no dia 3
de setembro passado.

Eloisa agradeceu a iniciativa, dizendo que é
muito grata a Deus pela vida e pela oportunida-
de que teve de trabalhar na Organização.

Visita ocorreu no dia 7 de
agosto passado

Da esquerda
para a direita:
Urubatan Helou,
Eloisa Loiola,
Aguinaldo Ramos
e Giuseppe
Coimbra
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Participação em
carreata em Osasco (SP)

Mais dez motoristas da filial de Contagem
(MG) participaram de uma carreata, se-
guida de missa, em louvor ao padroeiro

desses profissionais, São Cristovão, tradicional-
mente realizada na cidade com o apoio dos
transportadores instalados na região. A festa foi
realizada no dia 27 de julho passado.

Braspress também
participa de carreata
em Contagem (MG)

Alunos de MBA em Logística,
Mobilização e Meio Ambiente
visitam a filial de Brasília (DF)

Acompanhados pelo coordenador Roberto Galhardo Gomes, 38
alunos do curso GETRAM – MBA em Logística, Mobilização e
Meio Ambiente –, conheceram as instalações da filial de Brasília

(DF), no dia 15 de agosto passado.
Os alunos foram recepcionados, na ocasião, pela até então Gerente

Regional do Distrito Federal, Edilene Freire. E são eles: Ademir R. de Souza,
Adriana P. Pinto, Alberto G. T. Neto, Alessandro G. Moreira, Alice M. S. Ortiz,
Amarildo P. de Godoy, André L. C. Brandão, Anísio R. Júnior, Bárbara S. Leão,
Benilson dos S. Moreira, Carlos H. S. S. Farias, Cesar A. de Vlieger, Clayton A.
de Nunes, Edson L. de F. Maia, Elza A. de A. Ruicci, Evanilda A. Freitas, Fábio P.
da Silva, Gabriela A. Reis, João M. R. de Almeida, Juliandrey O. Moura, Júlio C.
T. de Oliveira, Luciana L. Daniel, Luiz A. A. de V. Filho, Mara C. de O. Santos,
Marcelo B. da Silva, Marcelo C. M. Teixeira, Marco A. P. Good, Marcos B. da Paz,
Marlos da C. de Carvalho, Nilzo A. da S. Neto, Paulo C. D. Alencar, Rômulo P. B.
Neto, Silvio O. da Silva, Sireni G. de O. Santos, Tiago M. Cunha, Valter M. Claro,
Valjamis M. da S. Alencar, Waldson de A. Santos.

“Foram momentos agradáveis de convivência e aprendizado, que con-
tribuíram muito para o crescimento profissional dos alunos; e, em nome de
todos eles, agradeço a cortês e gentil recepção”, agradeceu o coordenador
do curso.

Carreata em Osasco em louvor a São Cristovão

Dez motoristas participaram da carreata
de São Cristovão em Contagem

Quatromotoristas do CAOB – Centro de Apoio Operacional da
Braspress em Tamboré (SP) – participaram de uma carreata
realizada em louvor a São Cristovão, padroeiro dos motoris-

tas, no dia 28 de julho passado. O evento foi promovido pelo
SIMTRATECOR – Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores de Trans-
portes de Empresas de Cargas Secas e Molhadas e Diferenciados do
Comércio e Indústria, Gás, Estabelecimentos Bancários e Financeiros
de Osasco e Região.

Estudantes do curso GETRAM conhecem a filial de Brasília
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das a várias partes do Brasil. A evo-
lução já foi notada a partir do
começo do quarto trimestre do
ano, com perspectivas de cresci-
mento de 15% a 20% em serviços,
e algo em torno de 20% de movi-
mentação em peso.
Por isso, as expectativas de

crescimento são excelentes daqui
para o fim do ano. Com o trabalho
de vendas e os novos negócios ini-
ciados, são esperados melhores
resultados a partir da percepção
da qualidade dos serviços e das
ações comerciais visando a con-
quista e ampliação da participa-
ção de mercado”.
O SuperintendenteMárcio des-

tacou que os serviços da Aeropress
são diferenciados porque deman-

dam ações dedicadas e
comprometidas por
parte de todos.
“O hub de Campi-

nas já demonstrou que
conquistamos a quali-
dade na exportação,
facilitando as opera-
ções diárias de em-
barque em Guarulhos
em voos mais adequa-
dos. Agora temos que
conquistar a qualidade
nas pontas, nas filiais
que recebem suas im-
portações, fechando o
círculo virtuoso da ope-
ração Aeropress no Bra-
sil inteiro”, finalizou
Márcio.

O novo hub da Aeropress em
Campinas (SP) tem 13.000 m²

e foi inaugurado no
dia 3 de junho passado

Os serviços da Aeropress são
diferenciados porque demandam
ações dedicadas e comprometidas de todos

As operações desse novo hub vão permitir a
utilização dos melhores horários de voos,
garantindo mais qualidade ao serviço

Fo
to
s:
Ja
iro
C
ar
us
o

Ja
iro
C
ar
us
o

Márcio Ribeiro,
Superintendente

da Aeropress

rios de voos, garantindo a manu-
tenção da qualidade e solução dos
problemas, principalmente no
que tange atrasos por parte dos
embarques noturnos das compa-
nhias aéreas.

“Nestes três primeiros meses
de operação do hub Campinas,
movimentamos 3.751 serviços ro-
do-aéreos, com aproximadamente
47 toneladas de cargas distribuí-
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HUB Campinas

da uma melhora significativa nes-
ses embarques.

“Houve ganho de regularidade
e qualidade, pois as cargas saem
diariamente pela manhã com des-
tino à Aeropress de Barueri (SP), de
onde operamos a consolidação e
envio para o Aeroporto de Gua-
rulhos (SP)”, explicou.

A operação desse hub permi-
tiu a utilização dos melhores horá-

A
Aeropress, Divisão
Rodo-Aérea do Gru-
po H&P, inaugurou
umhubde13.000m²
em Campinas (SP)

visando a melhoria das operações
de transbordo nos embarques rodo-
aéreos, no dia 3 de junho passado.

Segundo o Superintendente
da Divisão, Márcio Ribeiro, desde
o início dessas operações foi obti-

Perspectivas de crescimento
da Aeropress são excelentes
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Colaboradores
que vieram de
várias filiais
do Brasil para
participar do
treinamento

mento: “A Aeropress é a solução
para o cliente que precisa de uma
entrega mais rápida; e agora, com a
implantação do hub de Campinas,
já estamos consolidando os embar-
ques do interior de São Paulo e de
outras filiais que possuem linhas
comessa cidade, visandoamelhoria
da qualidade e velocidade do fluxo
dos serviços”, destacou ele.

Também estiveram presentes
outros membros da Diretoria da
Braspress, como Milton Petri (Dire-
tor Vice-Presidente); Luiz Carlos
Lopes (Diretor de Operações); Giu-
seppe Lumare Júnior (Diretor Co-
mercial), assim como Márcio A. Ri-
beiroo(SuperintendentedaAeropress);
Sérgio Gonçalves Júnior (Gerente
Nacional de Vendas); Fernanda San-
tana (Supervisora Comercial); e Tarso
Lumare (Supervisor deVendas).

O Diretor Comercial, Giuseppe
Lumare Jr. (Pepe), destacou aos pre-
sentes a importância do novo hub
de Campinas, citando que foram
proporcionados vários benefícios,
entre eles:maior agilidade nas trans-
ferências entre localidades dos esta-

dos de São Paulo, Minas Gerais,
Paraná e Santa Catarina ao hub de
Campinas, possibilitandoumamaior
concentração de fluxo de encomen-
das, que, com uma consolidação
maior, passaram a ser embarcadas
mais frequentemente às diversas
localidades brasileiras onde even-
tualmente os clientes precisem da
velocidade do transporte aéreo.

“Com o novo hub, ampliamos
nosso leque de vendas para mui-

tas filiais em que essa modalidade
não era oferecida, pois a malha
aérea disponível nesses pontos
não o permitia. Criamos, pois, um
novo canal de opção aos clientes,
permitindo-lhes ampliar seus
negócios por meio de uma oferta
mais completa de serviços”, com-
pletou Pepe.

Já de acordo com o Superinten-
dente Márcio Ribeiro, a Aeropress
coexiste com oGrupo H&P, mas pre-
cisa ter vida própria. ‘’Necessita ter
destaque nos processos operacio-
nais internos, bem como junto aos
parceiros aéreos (as companhias). O
trabalho é árduoe constante, exigin-
do, a cada dia, ações efetivas para
que os pontos (fornecedor/cliente)
percebam o respeito e a atenção
merecidos em seus embarques.

Atualmente, nosso trabalho
está focado na conquista da quali-
dade esperada no modal rodo-
aéreo, mantendo contato com
nossas bases nos destinos, estimu-
lando-os a respeitar e dar a aten-
ção necessária aos nossos embar-
ques por meio de uma operação
dedicada e ágil. Esperamos, com
isso, fortalecer ainda mais essa
divisão e manter seu crescimento
sólido’’, finalizou ele.

Frota de caminhões
da Aeropress
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Rodo-aéreo

A
Aeropress, Divisão
Rodo-aérea do Gru-
po H&P, sempre este-
ve presente no fatu-
ramento do Grupo

com solidez, como demonstrado
pelo crescimento de 22,11% em
2012, em comparação ao registrado
em 2011. E, para mostrar esses dife-
renciais aomercado, uma equipe de
22 colaboradores de várias filiais
espalhadas pelo Brasil participou de
um treinamento em São Paulo no
dia 21 demaio passado.

A capacitação reuniu os seguin-
tes colaboradores: Antonio Eduardo
da Silva Nunes (Araraquara); Thiago

Augusto Izar Tidei (Araçatuba); Eric
Lopes Resende (Bauru); Shirley
Alves de Assumpção (Belo Hori-
zonte); Juliano Shaarf (Blumenau);
Natalia Barbosa Pinto (Brasília) e
Leonardo Gusmão Porto (Cam-
pinas); Alcione de Sales (Curitiba);
Rosangela dos Reis (Divinópolis);
Roberta Silva Serafim (Franca); Ja-
queline Alves Grazine (Goiânia); Vi-
cente José Lenckull (Jaraguádo Sul);
Mateus Willik Fachini (Jundiaí); Cel-
ton Luiz Marques (Londrina); Eduar-
do Duarte Minutti (Marília); Andréia
Alves do Nascimento (Maringá);
Gilberto Marassi de Loiola Leite
(Piracicaba); Tania Valmial (Ribeirão

Preto); Patricia Brandão (Rio de
Janeiro); Adalberto Rigotte (Santa
Maria); Rodrigo Silva Cardoso (São
José do Rio Preto); Tamyra de
Carvalho (Sorocaba); e Jacson Lou-
reiro Ribeiro (Vitória).

O objetivo do encontro foi o de
mostrar aos presentes as possibili-
dades do novo hub de Campinas,
recentemente inaugurado, e como
esse conhecimento pode ser multi-
plicado aos demais colaboradores.

A reunião foi aberta pelo Dire-
tor-Presidente do Grupo H&P,
Urubatan Helou, que mencionou a
importância da Divisão para o
Grupo e as expectativas de cresci-

Da direita para a esquerda:
Milton Petri (Vice-Presidente), Urubatan Helou (Diretor-Presidente), Giuseppe
Lumare Junior (Diretor Comercial) e Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações)

Aeropress: um serviço dife
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nós encontramos de sermos o ins-
trumento de comemoração do Dia
do Motorista”, acrescentou.

Urubatan Helou finalizou,
dizendo, que os profissionais com-
prometidos são os responsáveis
pelo sucesso daOrganização, e que
devemos continuar buscando isso.

“Afinal, nenhum de nós traba-
lha por esporte, trabalhamos por-
que todos nós precisamos traba-
lhar. Pois, por meio do nosso tra-
balho é que buscamos a substân-
cia-base para o sustento das nos-
sas famílias e para a manutenção
dos nossos padrões de vida. E se é
aqui que estamos trabalhando,
em uma transportadora que ofe-
rece à sua gente todas essas con-
dições, então vamos fazer a coisa
bem feita e continuarmos sendo
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Presidente da Braspress, abriu as
comemorações no dia 24 de julho
passado, deixando claro, em sua
fala, como vem cuidando dos
motoristas.

“O dia do nosso motorista é
comemorado todos os dias, por
mais difícil que sejam os proble-
mas enfrentados no dia a dia na
condução dos veículos que trans-
portam carga. Comemoramos ao
oferecermos o kit lanche, instituí-
do há vários anos para os moto-
ristas de viagem, bem como ao
criamos o CAMB – Centro de
Apoio ao Motorista Braspress ‘Ba-
sil de Barros’, onde cuidamos do
nosso pessoal realizando exames
de pressão, sangue e outros para
detectar problemas de saúde e
outras patologias antes deles
irem para as estradas”, destacou
Urubatan Helou.

Ele citou, também, os aloja-
mentos decentes instalados nas
filiais, providos de ar-condicionado
e de toda a infraestrutura capaz de
permitir que os motoristas da
Organização descansem. Destacou
ainda o plano de carreira instituído
na Braspress, quando o motorista
pode começar como manobrista
de pátio e chegar a exercer o cargo
de motorista de bitrem.

“Nós temos insistido, ainda, na
regulamentação da Lei 6.912, que
estabelece tempo de direção, jor-
nada de trabalho, tempo de des-
canso; e, para isso, adquirimos um
software para efetivamente fazer-
mos a gestão desse processo.
Também disponibilizamos aos
nossos motoristas uma frota com
idade média de dois anos e meio
para lhes proporcionar conforto
na condução dos veículos. Tudo
isso é uma forma de comemorar o
Dia do Motorista diariamente;
mais do que isso e melhor do que
isso não há nenhuma outra trans-
portadora do País que tenha o
padrão de remuneração de salário
que estabelecemos. Nenhum pro-
fissional do volante no Brasil
ganha melhor que o motorista da
nossa empresa; essa é a forma que

campeões; não podemos ser cam-
peões por apenas um ano, temos
que ser campeões todos os dias,
porque ser campeão na vida pro-
fissional é ser campeão na vida, é
ser campeão na vida da família, na
vida das pessoas. Portanto, temos
que exercitar o direito de vencer-
mos o campeonato todos os dias,
priorizando a melhoria do traba-
lho de vocês, e vocês buscando a
melhoria do trabalho; é por isso
que comemoramos o Dia do
Motorista todos os dias; e todo dia
é dia de Braspress. Bom trabalho
para vocês!”.

Em seguida, o Diretor de Ope-
rações, Luiz Carlos Lopes, também
deixou sua mensagem aos moto-
ristas: “O motorista é a representa-
ção mais viva daquilo que somos,

Urubatan Helou, Diretor-Presidente, ressaltou que todo dia é dia do motorista
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E
m homenagem aos pro-
fissionais do volante, a
Braspress realizou come-
morações nas filiais de
São Paulo, Vitória, Belo

Horizonte, Brasília, Goiânia, Cam-
pinas, Sorocaba, Franca, Ribeirão
Preto, Uberlândia, Curitiba, Floria-
nópolis, Blumenau, Porto Alegre,

Novo Hamburgo, Rio de Janeiro,
CAOBs – Centros de apoio Ope-
racional Braspress de Tamboré,
Vila Maria e Cantareira –, bem co-
mo na Divisão Aeropress em
Barueri, mostrando que se preocu-
pa com seus motoristas todos os
dias do ano, e não somente no Dia
de São Cristovão, padroeiro da

categoria, tradicionalmente feste-
jado no dia 25 de julho.

Em São Paulo, a Diretoria da
Organização esteve presente ao
evento e falou com esses profis-
sionais, mostrando como eles são
importantes para a Organização;
também sortearam alguns prê-
mios. Urubatan Helou, Diretor-

Braspress comemora
o Dia do Motorista

Destaque

Comemoração do Dia do Motorista
no CAOB Tamboré
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Com a presença do Diretor de Operações, Luiz Carlos
Lopes, os colaboradores fizeram a festa em Vitória

categoria pode fazer uma reunião
e a companhia continuar funcio-
nando, mas se você faz uma reu-
nião com os motoristas de uma
transportadora, a companhia pa-
ra. Neste momento em que esta-
mos reunidos, não estamos fazen-
do coleta, não estamos fazendo
entrega, a empresa está parada,
mas ela está parada por um moti-
vo muito justo, porque nós esta-
mos vivendo um momento para
refletir sobre o papel do motoris-
ta”, enfatizou.

Ele mencionou os benefícios
que a Braspress proporcionou aos
profissionais do volante: “Anteci-
pamos o dissídio coletivo quando
o sindicato patronal dos emprega-
dos não havia entrado ainda em
um acordo no reajuste do salário
para este ano. Fizemos outras ati-
tudes tambémem relação aos nos-
sos profissionais, como a criação
do CAMB, avaliação de saúde, ava-
liação de patologias, já que o tóxi-
co, hoje, não é uma doença, é uma
circunstância que está na socieda-
de e precisa ser combatida. Não

tratamos isso como vício, por isso
temos orientado e encaminhado
colaboradores para centros de tra-
tamento para que eventualmente
se livrem dessa maldição que é o
tóxico, que assola toda a sociedade
brasileira”, acrescentou.

Fez menção, também, à im-

portância do comprometimento
de cada colaborador: “Estamos
construindo uma companhia que
é orgulho para o País, hoje, em
matéria de transporte; temos a
melhor tecnologia, estamos distri-
buídos pelo País inteiro em 107
filiais por todo o Brasil distribuin-

Na filial de Franca os colaboradores festejaram o dia de São Cristovão
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portanto, é nele que depositamos
toda essa energia, toda essa
necessidade de representar aquilo
que é a nossa especialidade: movi-
mentar encomendas com nossos
caminhões. Assim, as equipes que
trabalham nesse processo produ-
tivo de coleta, transferência e
entrega são esses condutores,
como se fossem os fios que interli-
gam os nossos sistemas, que tra-
zem verdadeiramente os nossos
resultados. Por isso, a vocês, os
nossos parabéns!”, destacou.

Ele citou ainda a importância
da equipe, ou seja, do ajudante e
do motorista agirem, terem atitu-
de, responsabilidade e consciên-
cia de como prestar bem esse ser-
viço para fazer a diferença no
negócio.

“É essa conscientização, essa
responsabilidade que vai determi-
nar o nosso sucesso. Por isso,
temos que trabalhar em prol do
objetivo claro de vencer essa par-
tida todos os dias, e não são jogos
fáceis, pois temos todos os dias

grandes desafios; e é na mão de
vocês que a Braspress tem a dire-
ção dessa enorme companhia em
que tenho orgulho de trabalhar há
mais de 25 anos, de dividir com
vocês essa responsabilidade. Por-
tanto, espelhado nessa responsa-
bilidade, nessa conscientização,
nessa valorização, nesse diferen-
cial é que vejo a oportunidade de
melhorar o resultado; esse que é
feito por nós, pelas nossas mãos e
atitudes, para que a Braspress con-
tinue sendo a maior empresa de
encomendas deste País”.

Luiz Carlos finalizou, mencio-
nando, que se as dificuldades exis-
tem, devem ser superadas: “Esta-
mos aqui para superá-las. Se são
necessários esforços paramelhorar
o que somos hoje, nós os faremos,
todos juntos, sem exceção. Que
Deus abençoe todos vocês, que
continue guardando vocês em
todos os momentos da atividade,
que a responsabilidade de cada
um impere, que nosso CAMB con-
tinue produzindo os resultados a

que foi efetivamente planejado,
que continue sendo um local que
possa abrigar as necessidades do
motorista Braspress como vem
sendo”, encerrou.

DIRETORIA TAMBÉM
ESTEVE PRESENTE NO
CAOB – CENTRO DE
APOIO OPERACIONAL
BRASPRESS – EM

TAMBORÉ

A Diretoria da Braspress tam-
bém esteve presente na come-
moração realizada no CAOB – Cen-
tro de Apoio Operacional Braspress
em Tamboré, Barueri (SP) –, no dia
29 de julho passado, quando o
Diretor-Presidente da Organização,
UrubatanHelou, falou da importân-
cia de se fazer uma reflexão sobre o
papel do motorista.

“Estamos vivendo não é o Dia
do Motorista, estamos é fazendo
uma reflexão sobre o papel do
motorista na Braspress. Costumo
dizer o seguinte: qualquer outra

Os motoristas da filial São Paulo celebraram junto com a Diretoria da Organização
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Tudo isso é fácil, a grande maioria
dos transportadores tem capaci-
dade para fazer isso; o difícil é reu-
nir um quadro de colaboradores
sintonizados com aquilo que a
empresa planejou”, destacou.

Prosseguindo, mencionou: “O
difícil é valorizar a cultura de uma
Organização com 36 anos de exis-
tência. Temos, aqui, pessoas que
já têm bastante tempo de casa;
outras estão entrando. Por isso, é
preciso ter sinergia para continuar
perseguindo nossa missão de ser-
mos o meio mais eficaz de trans-
porte de bens do nosso País; e
nossa obrigação é olhar para o
futuro e dizer o que queremos ser
nos nossos sonhos, nos nossos
valores, naquilo que priorizamos
como certo; as regras de como
podemos contribuir para esse
negócio continuar acontecendo.
Isso tudo, gente, tem que ser mais
do que dito, tem que ser pratica-
do por vocês nessa unidade, que é

a primeira em emissão de conhe-
cimentos, a segunda em proces-
samento de transbordo; 360 pes-
soas que contribuem para o cres-

cimento e consolidação do negó-
cio da Braspress”.

O Diretor de Operações tam-
bém fez referências à importância

Na filial do Rio de Janeiro a celebração reuniu muitos motoristas

Todo dia é dia do motorista e a filial de
Curitiba comemorou em grande estilo
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feito para a nossa empresa. Vocês
são os grandes responsáveis pelo
sucesso que temos obtido. A
Braspress não é nada sem o seu
pessoal, ela não é nada sem a sua
gente; aliás, nenhuma empresa é.

do encomendas. Estamos aqui
para poder abraçá-los e receber
de vocês o apoio para que a gente
possa continuar na marcha, na
busca de melhorias, no investi-
mento continuado que temos

Uma empresa é feita de gente,
uma empresa é feita de pessoas; o
sucesso da empresa está intima-
mente ligado ao comprometi-
mento do seu quadro de funcio-
nários e nós temos obtido sucesso
com todas as dificuldades; e esse
sucesso que estamos obtendo é
graças ao comprometimento da
nossa gente, do nosso pessoal, e
estamos aqui, hoje, para poder
agradecer e para poder dizer o
seguinte: vamos continuar nos
esforçando. Lá fora a concorrência
é cruel, lá fora a concorrência é
viral; e isso nós precisamos com-
bater com comprometimento,
com trabalho, com seriedade,
com assiduidade. Portanto, vamos
continuar todos comprometidos
com a Braspress”.

“Quero finalizar dizendo que
ontem tivemos a despedida com o
Papa, que foi uma visita maravilho-
sa. Independentemente de sermos
católicos, protestantes ou espíritas,
recebemos uma mensagem de
Deus, uma mensagem de Jesus
Cristo; e é com essa mensagem que
quero me despedir de vocês e dizer
que Deus nos abençoe, que Jesus
Cristo esteja presente nos corações
de cada um dos nossos colaborado-
res; e que é isso que justifica a vida
do homem: continuar trabalhando,
produzindo para o sustento da sua
família e dos seus entes queridos.
Muito obrigado; felicidade a vocês”,
encerrou Urubatan Helou.

Luiz Carlos Lopes, Diretor de
Operações, também esteve pre-
sente ao evento e disse como é
necessário que se faça uma refle-
xão da responsabilidade de cada
colaborador, daquilo que somos e
daquilo que podemos ser.

“A Braspress é, seguramente,
uma empresa reconhecida pelo
seu crescimento rápido, pela sua
magnitude; é uma empresa dife-
renciada, e aí nós podemos nos
diferenciar por muitas coisas, nós
podemos nos diferenciar pelos
nossos majestosos prédios, pela
nossa frota, essas publicações que
nós fazemos; estampando, na ver-
dade, algumas de nossas imagens.

Em Goiânia todos
os colaboradores
se reuniram para
comemorar o dia

do motorista

A Gerente Carla (primeira da esquerda para a
direita) de Uberlândia, ao lado da sua equipe



BRASPRESS News - 49

um, de quando se cobra e é cobra-
do; isso faz parte dessa consciência.
Portanto, meus amigos, deixo aqui
a vocês o meu abraço, o meu reco-
nhecimento para que se unam em
torno dos objetivos que fazem e
que farão a Braspress com que
todos nós sonhamos, a nossa
Braspress. Muito obrigado. Te-
nham uma ótima semana e, como
disse o Senhor Urubatan, dentro
dessa visita que recebemos do
Papa no Brasil, a mensagem que
fica não é umamensagem católica,
mas é uma mensagem ecumênica,
que abraça cada religião, que
busca um só Deus, o Deus que
cuida de todos nós. Umótimo dia a
vocês!”, encerrou.

Finalizando a comemoração,
Milton Domingues Petri, Diretor
Vice-Presidente da Braspress,
falou do maior bem social que
uma pessoa pode fazer ao criar
empregos: “Não existe uma coisa
mais gratificante do que gerar
empregos, ter iniciativa em uma
economia como a nossa, cheia de
dificuldades. Não existe uma coisa
mais chata na vida da gente, e
provavelmente no nosso País, do
que levantar cedo, levar o currícu-
lo, bater na porta de uma empre-
sa e não ter emprego. Todos nós
sabemos como é isso aí, pelo
menos aquelas pessoas que

Na filial de Ribeirão Preto os colaboradores tiveram um belíssimo café da manhã para comemorar

A filial de Florianópolis juntou seus colaboradores
para celebrar o dia do padroeiro do motorista

Motoristas
em Novo
Hamburgo
celebraram
o seu dia
especial
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do motorista dentro da Orga-
nização: “Vocês, motoristas, re-
presentam o ícone do nosso ne-
gócio. Cada um é importante no
que faz, mas que vocês consigam
transmitir às suas equipes tudo
isso que queremos mostrar na
figura do motorista. Vocês que
gerenciam os riscos quando es-
tão dentro de seus veículos trafe-
gando todos os dias, no trânsito,
com risco de assalto, lidando com
tecnologia, atendendo clientes
em seus diversos níveis, sabem o
quanto é importante essa cons-
ciência, esse amadurecimento.
Não adianta só o caminhão pro-
gredir; você sair de um caminhão
mecânico para um eletrônico, um
caminhão com suspensão a ar;
enfim, com rastreamento, satéli-
te, tudo isso é muito bacana. Mas,
é preciso, também, que a nossa
consciência cresça, que amadure-
ça, e que consiga atingir todos
esses níveis de responsabilidade
para cada colaborador.

É isso que transforma a nossa
verdadeira Braspress em uma em-
presa diferente. Precisamos ama-
durecer na nossa relação, especial-
mente com respeito mútuo, do
saber da responsabilidade de cada

Motoristas segurando a faixa de
comemoração do Dia do Motorista, em Belo Horizonte

O Superintendente da Aeropress, Márcio A. Ribeiro (primeiro
da esquerda para a direita), junto com os seus colaboradores

Colaboradores da filial de Porto Alegre
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trabalham para sustentar as famí-
lias. E nós, eu e o Urubatan, a vida
inteira nós dormimos e acorda-
mos pensando em vocês, pois
administrar uma empresa não é
fácil; tudo o que fazemos na em-
presa é para gerar mais empregos,
sempre”, finalizou, divulgando
juntamente com a Diretoria a
colocação de uma van de 19 luga-
res para fazer o transporte dos
colaboradores do CAOB – Centro
de Apoio Operacional Braspress
Tamboré – devido à existência de
dificuldades de transporte públi-
co na região.

A até então Gerente Regional do Distrito Federal, Edilene Freire (ao fundo), planejou uma grande festa para os motoristas

Colaboradores da filial de B
lumenau

O Gerente Regional de Campinas, Henrique Coimbra (terceiro da direita para a
esquerda), junto com os seus colaboradores
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O armazenamento
de produtos é
um dos serviços
realizados

O uso da tecnologia é constante e foram realizados investimentos
de R$ 5 milhões em modernos equipamentos

logísticos de qualidade com base
em métricas (KPIs – Key Perfor-
mance Indicators – Indicadores-
chave de Desenvolvimento), e a
empresa tem como prover as
informações necessárias para fa-
zer as tomadas de decisões estra-
tégicas e o acompanhamento dos
processos dos clientes, o que tem
sido um diferencial. Além disso, as
informações sobre as operações
podem ser obtidas via web, o que
facilita muito mais.

Para alcançar a credibilidade
que o Grupo H&P conquistou ao
longodos anos, o braço Logístico já
está mais do que empenhado em
fazer o melhor para cada cliente.

Contando com 47 colaborado-
res, a Braspress Logística contrata
mais funcionários a cada novo
cliente que conquista, a fim de
atender com total qualidade e
dedicação, suprindo a necessida-
de que cada um demanda.

O retorno tem sido positivo, já
que com o processo logístico inte-
grado, ou seja, armazém e distri-
buição, o cliente leva em conta
que a gestão fica centralizada em

um único parceiro logístico. Assim,
a Braspress Logística e seus clien-
tes concentram esforços conjun-
tos em um único operador.

Comumaáreatotalde16.300m²,
área de estocagem de 14.000 m²,
7.000 posições de paletes, 1.000
estantes, 800 m² de escritório,
400 m² de área de armazém

segregado, 29 docas e 185 m² dis-
poníveis para clientes, a Braspress
Logística tem espaço de sobra
para continuar crescendo e am-
pliando seus horizontes.

As expectativas são positivas,
principalmente nos segmentos de
confecções, acessórios e tecnolo-
gia (informática e cabos óticos).
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No Centro de Distribuição em
Barueri é realizada uma gestão

integrada de operações

Braspress Logística atende
as expectativas do mercado

O
braço logístico
do Grupo H&P, a
Braspress Logística,
está no mercado
desde o final de

2012 e a cada dia concretiza sua
ideia inicial: a de oferecer ao mer-
cadoumoperador logístico habilita-
do a atuar com os requisitos de que
uma operação logística necessita.

Atendendo os segmentos de
confecção, acessórios e TI, a
Braspress Logística executa opera-
ções de warehouse em seu Centro
de Distribuição (CD) localizado na
Alameda Araguaia, 3.787, no
Bairro Alphaville Industrial, em
Barueri, na região metropolitana
de São Paulo, próximo ao trecho
Oeste do Rodoanel; e inhouse
dentro dos CDs dos clientes.

No Centro de Distribuição é
realizada uma gestão integrada
das operações de recebimento,
conferência, armazenagem, pro-
cessamento de pedidos, picking,
packing, controle de qualidade,
adequação de produtos nas
embalagens, etiquetagens, expe-
dição, montagens de kits, sistema
de inventário, gestão de transpor-
te, controles sistêmicos (WMS e
TMS), controles gráficos (KPIs) e
consultoria logística/fiscal.

Foram realizados investimen-
tos de R$ 5 milhões em modernos
equipamentos para movimenta-
ção de armazenagem, assim como
em um software de alta tecnolo-
gia (WMS), que tem proporciona-
do uma gestão inteligente em
todas as operações dos clientes.

A Braspress Logística está
atendendo as expectativas do
mercado, pois esse segmento tem
bastante carência de serviços
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FILIAL RIO DE JANEIRO (RJ)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 41.150 m²

b) Área construída: 16.500 m2
c) Área do terminal: 12.000 m2

d) Número de docas: 114

� 2) Abrangência da filial: 105 Km²
a) Número de cidades atendidas: 83

� 3) Número de colaboradores: 434
� 4) Quantidade de frota: 110 veículos

� 5) Início das atividades: 1978
� 6) Ranking de faturamento: 2º lugar

� 7) População da cidade: 12.244.635 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 11.607

FILIAL RIO DO SUL (RS)
� 1) Dimensões da filial:

a) Área total: 988 m²
b) Área construída: 618 m²
c) Área do terminal: 570 m²

d) Número de docas: 03

� 2) Abrangência da filial: 221 Km²
a) Número de cidades atendidas: 58

� 3) Número de colaboradores: 09
� 4) Quantidade de frota: 08 veículos

� 5) Início das atividades: 2010
� 6) Ranking de faturamento: 82º lugar

� 7) População da cidade: 61.168 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 709

Perfil

FILIAL RESENDE (RJ)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 7.200 m²
b) Área construída: 3.500 m²
c) Área do terminal: 1.500 m²
d) Número de docas: 32

� 2) Abrangência da filial: 200 Km²
a) Número de cidades atendidas: 72

� 3) Número de colaboradores: 22
� 4) Quantidade de frota: 12 veículos
� 5) Início das atividades: 2011
� 6) Ranking de faturamento: 80º lugar
� 7) População da cidade: 122.068 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 1.361

FILIAL RIBEIRÃO PRETO (SP)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total 30.000 m²
b) Área construída: 4.572 m²
c) Área do terminal: 3.192 m²
d) Número de docas: 42 docas

� 2) Abrangência da filial: 106 Km
a) Número de cidades atendidas: 75 municípios

� 3) Número de colaboradores: 56
� 4) Quantidade de frota: 21 veículos
� 5) Início das atividades: 1988
� 6) Ranking de faturamento: 21º lugar
� 7) População da cidade: 619.746 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 2.995
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é nosso principal negócio: a
empresa mãe com 107 filiais dis-
tribuídas em todo o território
nacional, operando em todo o
Brasil. Manuseamos cerca de 4
milhões de encomendas com alta
tecnologia e automações; 100%
desses volumes são identificados
com código de barras. Todo o car-
regamento/descarregamento
recebe uma leitura por meio de
coletores de código de barras, ali-
mentando, assim, a informação
do tracking e da rastreabilidade
via web, que disponibilizamos
aos clientes. O quadro total de
pessoal da Braspress tem 6.300
colaboradores.

A nossa recém-inaugurada
Braspress Logística foi um negócio
estratégico que lançamos no mer-
cado, com um foco diferente, para
fazer armazenamento, recebimen-
to de materiais, picking, packing,
expedição e gestão do transporte
de nossos clientes”, acrescentou.

Fez referências a sua participa-
ção nas entidades representativas
do TRC. “Meu pai já foi presidente
do SETCESP – Sindicato das Em-
presas de Transportes de Carga de
São Paulo e Região –, omaior sindi-
cato patronal da categoria, que
hoje tem 1.300 associados. Ele
também é membro do Conselho
Superior da entidade e da NTC&
Logística – Associação Nacional de
Transporte e Logística”, citou.

Tayguara contou ainda sobre
sua vida profissional e nas entida-
des do setor: “Vim trabalhar na
empresa a convite do Giuseppe
para ser o Controller. Estudei na
Austrália; foi um momento muito
especial na minha vida; morei lá 4
anos; voltei formado em Admi-
nistração de Empresas, sentei na
frente da mesa do meu pai, empre-
sário já bastante experientenomer-
cado, e perguntei para ele: ‘E aí, pai,
onde vou trabalhar?’ E ele respon-
deu: ‘Boa pergunta, porque aqui na
empresa não dá para você começar
não. Fiquei, então, pensando…
meu irmão já tinha a SPR, que é
uma empresa de transferências;

pensei que aquela era uma ideia
muito boa, por issomontei aminha,
que fazia o mesmo serviço, que já
vendi para omeu pai; e desde 2005
vinha atuando na Controladoria da
Braspress, mas, no momento, estou
numa fase de transição.

Sou o Diretor Institucional pa-
ra assuntos de jovens empresá-
rios da NTC. Nós começamos um
projeto na NTC por visão, tam-
bém, do meu pai, em 2004, quan-
do ele presidia o SETCESP, quando
teve a brilhante ideia de reativar a
COMJOVEM – Comissão de Jo-
vens Empresários –, que aconte-
cia nos anos 1990.

Estávamos em 16 jovens na-
quela primeira reunião, e, um ano
e meio depois, em 2006, assumi a
comissão com cerca de 60 partici-
pantes. No final de 2006, nós
tínhamos 170 participantes. Em
2008, já éramos cerca de 180 parti-
cipantes em São Paulo. Hoje, são
32 núcleos em todo o Brasil, 760
jovens transportadores em âmbi-
to nacional. No final do ano passa-
do houve eleições no SETCESP e
fui convidado pelo Manoel Souza
Lima Júnior para ser seu primeiro

Vice-Presidente no SETCESP. Foi
uma surpresa muito positiva, o
que mostra que realmente a co-
missão chegou nas entidades para
poder fazer o trabalho que esta-
mos fazendo hoje, que é de res-
ponsabilidade da minha geração”,
finalizou.

Dr. Celso de
Faria Monteiro
da Tozzini
Freire
Advogados

A palestra foi acompanhada pelos advogados presentes, e ao vivo
pelas equipes do Rio de Janeiro, Brásilia, Porto Alegre e Campinas

Fo
to
s:
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iro
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Oficial no centro da cidade, com
um triciclo a pedal, entregando o
Diário Oficial. Logo após essa ativi-
dade, abriu uma empresa chama-
da Transfilm, isso antes de 1977,
com outros dois sócios: um sócio
ficava em Belo Horizonte e o outro
ficava no escritório do Rio de
Janeiro. Mas, com grandes dificul-
dades financeiras, decidiu deixar a
sociedade; então, com uma kombi,
um caminhão e duas linhas telefô-
nicas, convidou o amigo Petri para
ser seu sócio – um sujeito muito
trabalhador, que hoje é o Vice-
Presidente da Companhia”, contou.

Por meio dessa história a
Braspress se transformou no que é
hoje. Para exemplificar com deta-
lhes, foi exibido aos presentes o
vídeo institucional da Organização.

Depois do vídeo, Tayguara
abordou a missão da Braspress,
que é ser a melhor integração dos
mercados brasileiros com omelhor
custo/benefício:“Todos os dias per-
seguimos nossa missão ao levar-
mos a nossos clientes as melhores
possibilidades de distribuição de
suas encomendas. É com esse mo-
delo que nossa empresa é líder no
transporte de encomendas. São
centenas de vendedores no País
inteiro negociando tarifas sob
medida”, destacou.

Comentou ainda que a
Braspress é inovadora, vanguar-
dista e realiza constantes investi-
mentos em Gerenciamento de
Riscos, TI (Tecnologia da Infor-
mação), frota, terminais e na capa-
citação de sua gente – grandes
diferenciais competitivos sustenta-
dos, à frente dos concorrentes.

“Funcionam, ainda, a Aeropress,
Divisão Rodo-Aérea, a Braspress
Logística, e a BR Editora, que é
responsável pela publicação de
nossa revista. A Braspress, então,
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Evento

A
convite da Diretoria
da Tozzini Freire
Advogados, Taygua-
ra Helou proferiu
uma palestra no au-

ditório desse parceiro, instalado na
Rua Borges Lagoa, em São Paulo
(SP), no dia 8 de agosto passado,
quando contou a história, perfor-
mance, planos e algumas das es-
tratégias da Braspress, bem como
sua atuação profissional e atuação
nas entidades do TRC – Transporte
Rodoviário de Cargas.

Tayguara foi acompanhado

Tayguara Helou profere palestra sobre
a Braspress na Tozzini Freire Advogados

Tayguara Helou de
maneira descontraída

contou a história,
performance e planos

da Braspress

pela Gerente Nacional do Depar-
tamento Jurídico, Dra. Maria Luiza
Souza Duarte, que foram recebi-
dos pelos sócios da Tozzini Freire,
Dr. Celso de Faria Monteiro e Dr.
Alexandre de Almeida Cardoso. A
palestra também foi acompanha-
da ao vivo pelas equipes do Rio de
Janeiro, Brasília, Porto Alegre e
Campinas.

Tayguara Helou procurou des-
contrair o ambiente, deixando de
lado as informações mais técni-
cas, e começou contando que a
Braspress surgiu a partir de uma
iniciativa muito humilde e com
grande visão empreendedora.

“A Braspress chegou aonde
chegou pela sua especialização.
Acho que o foco naquilo que faze-
mos na nossa operação foi o que
nos levou ao sucesso. Foi fundada
no dia 1º de julho de 1977 por
Urubatan Helou, meu querido pai,
e Milton Domingues Petri. Meu pai
começou lá na cidade dele, Uber-
lândia, na Transportadora Uber-
lândia, com 15 anos. Depois, mais
tarde, foi com meu avô para Bra-
sília, depois para o Rio de Janeiro, e
São Paulo, quando começou uma

atividade de distribui-
ção do Diário

Ja
iro
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Tayguara Helou
(Vice-Presidente
do SETCESP),
Manoel Souza
Lima Jr.
(Presidente
do SETCESP) e
Dr. Adauto
Bentivegna
Filho (Assessor
Executivo e
Jurídico da
Presidência do
SETCESP), à
frente da
direita para a
esquerda

analogia, em 20 anos de Guerra do
Vietnã, que foi a maior guerra pós-
Segunda Guerra Mundial, os ameri-
canos perderam 51 mil soldados.
Nós, em três anos, ‘matamos’48.600
pessoas; não estou julgando, estou
apenas constatando um fato para
dizer para vocês o porquê sou a
favor da Lei 12.619. É evidente que
toda legislaçãonãoagradagregos e
troianos; tem muitos empresários
que têm dificuldades com essa Lei,
mas é por isso que é preciso se ade-
quar e evitarmos essas mortes que
têm o caminhão como agente des-
ses acidentes”, declarou, mostran-
do, como exemplo, um vídeo de
um acidente que envolveu um
motorista que estava trabalhando
há 26 horas ininterruptas, e que
acaboumatando duas pessoas.

“Nós precisamos, portanto, tra-
zer regulamentos imediatos a essa
Lei 12.619. Precisamos lutar para
que ela possa efetivamente se con-
solidar e contribuir para a diminui-
ção dos acidentes, bem como para
sanar outros entraves do setor,
como o roubo de cargas – fatores
que têm contribuído para conferir
à atividade um risco altíssimo, afu-
gentando novos motoristas para
essa profissão”, acrescentou.

PONTOS DE PARADA
FORAM VETADOS

Urubatan Helou mencionou,
ainda, que um dos principais tópi-
cos da Lei 12.619, referente à cria-
ção de pontos para paradas com
conforto e segurança aos motoris-
tas, foi vetado pela Presidenta da
República, Dilma Rousseff, porque,
segundo o Poder Público, isso não
estava nos contratos de concessão
das rodovias.

“Aí fico imaginando onde um
motorista possa descansar com
segurança e conforto; imagina uma
carreta parada em um lugar qual-
quer, até porque não é qualquer
posto de gasolina que aceita que
você pare se não abastecer, se não
comprar alguma coisa, se não con-

sumir produtos dentro desse pos-
to. Portanto, para mim, essa Lei foi
ferida, sobretudo, com esse veto”,
ele explicou, fazendo referência
aos novos concessionamentos de
estradas no estado de São Paulo,
por exemplo, que já exigem as
áreas de descanso para motoristas.

“Nós não podemos aceitar a
revogação dessa Lei, o que precisa-
mos é regulamentar essa Lei de
maneira que possa efetivamente
cumprir seu papel. O Brasil é o país
onde o caminhão virou armazém.
Você, hoje, pega a soja produzida
no Brasil, produzida no Meio-Oeste
brasileiro, comparada com a soja
produzida no Meio-Oeste america-
no, e vê que a soja brasileira nasce
lá no Meio-Oeste brasileiro 15%

mais barata que a americana, ou
seja, estamos absolutamente com-
petitivos. No entanto, essa mesma
soja chega à Europa 20%mais cara
do que a americana, quer dizer, nós
perdemos com o transporte e os
acidentes mesmo em uma terra
maravilhosa para se plantar como a
nossa”, acrescentou.

Ainda segundo ele, a Lei
12.619 precisa fundamentalmente
manter a corresponsabilidade do
embarcador para a diminuição do
Custo Brasil: “Outras medidas tam-
bém são necessárias, como dife-
renciar motorista urbano de rodo-
viário; interjornada de 8 horas,
pois nós não precisamos de um
motorista parado por 11 horas no
acostamento, sem segurança; es-
tender de 2 a 5 horas extras, pois
eu pergunto: no caso de ummoto-
rista urbano que sai da sede aqui
no Parque Novo Mundo, em
Guarulhos, e vai fazer operação de

sentativas do TRC – Transporte Ro-
doviário de Cargas.

Outras medidas também fo-
ram sugeridas pelo empresário,
como a igualdade de tratamento
do motorista CLT – Consolidação
das Leis Trabalhistas –, ou seja,
com registro em carteira, e do
motorista autônomo, bem como
as duplas de motoristas, quando o
tempo de descanso poderá ser
feito com o veículo em movimen-
to. “A Lei precisa contemplar a
dupla de motoristas e contemplar
o descanso com o veículo em
movimento; a Lei deve vigorar
apenas depois da homologação
dos pontos de parada em todo o
Brasil, pois, depois disso resolvido,
a Lei poderá entrar em vigência
oferecendo efetivamente seguran-
ça e conforto ao profissional do
volante e a anistia das multas apli-
cadas desde a publicação da Lei
12.619”, finalizou.

entrega na parte da manhã, em
Santo Amaro, e a coleta à tarde,
como é que você faz a troca da tri-
pulação? A mesma coisa também
se presta ao motorista rodoviário:
você também não consegue fazer
a troca dessa tripulação, fazer com
que ele também possa operar 4
horas e parar meia hora para des-
cansar; você não consegue remu-
nerar se a Lei for levada ao pé da
letra, como é hoje. Nós não tere-
mosmotoristas para fazer a opera-
ção porque teremos que dobrar a
capacidade de motoristas. E, aliás,
faltam profissionais no mercado”,
disse, mencionando que antes de
a Lei ser sancionada, foram realiza-
das 10 audiências públicas com a
participação das entidades repre-
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Urubatan Helou defende
mudanças na Lei 12.619

lotação, por exemplo, aumentou
em 30%”, explicou.

Ele citou como exemplo a
Braspress na rota São Paulo/Porto
Alegre, em que a cada 500 km há
uma filial para fazer com que o
caminhão continue rodando, mas
o motorista fica descansando, en-
quanto outro assume de lá; e
assim acontece no Nordeste. Em
outras rotas, no entanto, defendeu
que empresas de outras especiali-
dades também precisam ser ouvi-
das, como as empresas de locação,
carga industrial, e de safra, que
basicamente têm apenas uma se-
de e estão tendo grandes dificul-
dades no cumprimento da Lei.

“Sou a favor da Lei 12.619 e de
tudo o que traz marcos regulató-
rios para o nosso setor. Nos últi-
mos anos tivemos dois grandes
marcos regulatórios: o primeiro foi
em 2007, com a 11.442, que basi-
camente foi uma regulamentação
do setor; hoje ela ainda não é exer-
cida em toda sua plenitude, mas já
trouxe benefícios para o nosso
setor; e agora a 12.619, a partir do
ano passado, que se preocupa
com o principal profissional do
nosso negócio, que é motorista, e
com o qual também devemos nos
preocupar, afinal ele é o principal
ícone de nosso negócio”, destacou.

Urubatan Helou também fez
questão de mencionar e mostrar
que somente em 2010 ocorreram
38 mil mortes no trânsito – mais
de 15 mil em acidentes envolven-
do caminhões. “Nesses três últi-
mos anos, 48.600 pessoas foram
vitimadas por acidentes envolven-
do caminhão. Dentre essas viti-
mas, há aquelas que morreram
por circunstâncias das empresas.
Mas, não quero que a minha
empresa se transforme em uma
ferramenta de morte, quero que
ela se transforme em um instru-
mento de vida, de geração de
negócios, de prosperidade, assim
como acredito querem os demais
empresários do setor.

Apenas para fazermos uma

palestrante, não sei fazer palestra,
não é esse o meu objetivo, mas
vim aqui para trocar ideias com
vocês a respeito dos impactos da
Lei 12.619. Hoje, por exemplo, nós
temos 19 especialidades reconhe-
cidas que participam do mesmo
CNPJ – Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica –, e tenho defendido a
tese, juntamente comopresidente
do SETCESP, Manoel Sousa Lima
Junior, de que deveríamos ter um
CNAE – Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – para
cada atividade de transporte, para
que não tivéssemos uma legisla-
ção que padronizasse todas elas.
Na verdade, essas 19 especialida-
des de transporte são diferentes; a
única coisa que temos em comum
é o caminhão, o resto é tudo abso-
lutamente diferente. Se nós tivés-
semos CNAEs absolutamente dife-
rentes para cada especialidade,
muito provavelmente poderíamos
agir topicamente em cada uma.

Na Braspress, tivemos a felici-
dade de sermos uma empresa

de carga fracionada, por-
que quando a Lei foi
promulgada as empre-
sas de carga fraciona-
da, dada sua capilari-
dade de filiais, pelo
menos a grande
maioria das transpor-
tadoras dessa espe-
cialidade já esta-
vam, e estão, há
muitosanos,adap-
tadas a essa le-
gislação. Mesmo
assim, os custos
aumentaram em
16% na carga
fracionada; e, pa-
ra o setor de

O
ex-presidente do
SETCESP – Sindica-
to das Empresas
de Transportes de
Carga de São Pau-

lo e Região – e Diretor-Presidente
da Braspress, Urubatan Helou,
participou do Workshop de Trans-
porte e Logística, promovido por
esse sindicato, expondo os impac-
tos operacionais da Lei 12.619 no
setor de transportes e as suges-
tões para a regulamentação dessa
legislação. O evento foi realizado
no dia 26 de setembro passado, na
sede da entidade, com a presença
de cerca de 200 pessoas.

Urubatan Helou começou di-
zendo que o objetivo do
encontro era a troca de
ideias a respeito dos impac-
tos da Lei 12.619: “Não sou

Urubatan Helou
disse que

é importante
diferenciar

motorista urbano
de rodoviário
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O Gerente de
Itabuna, César
Augusto está na
filial há 1 ano

Desde 2010 a Regional Bahia
conta com a filial de Itabuna

Inaugurada
no dia 5 de
abril de 2013
a filial de
Barreiras
tem como
Gerente
Crislaine Dua

Regional Bahia

O
crescimento do nos-
so País não está
acontecendo como
esperávamos. Neste
ano, porém, acho

que o lema é não desistir e enten-
der que na dificuldade é que os
grandes mostram a que vieram.

O PIB – Produto Interno Bruto
do Brasil – referente à região Nor-
deste, segundo pesquisas, projeta
6% de crescimento, mas para a
Regional Bahia estou projetando
16% de crescimento, em média,

transporte de encomendas urgen-
tes. Estou confiante de que tere-
mos melhores resultados”, acres-
centou, mencionando que confia
na sua treinada equipe.

Estão subordinadas à Regional
as seguintes filiais: Salvador (82
colaboradores); Itabuna (17 cola-
boradores); Vitória da Conquista
(16 colaboradores); Feira de San-
tana (34 colaboradores); Barreiras
(12 colaboradores); e Aracaju (26
colaboradores).

Edilene disse que foi agraciada
por Deus ao atuar com verdadeiros
mestres: “Tive a oportunidade de
trabalhar com verdadeiros mestres,
como os senhores Jorge Bittar,
Waldir Gerardi, Claúdio Henrique e
Manoel Feliciano. Esses regionais

para o ano de 2013 em relação ao
ano passado”.

A expectativa otimista é da
Gerente Regional da Bahia, Edilene
Freire, que assumiu recentemente
esse cargo, no dia 27 de agosto
passado, passando a responder
por seis filiais nessa região; e está
concentrando esforços, também,
no setor rodo-aéreo.

“Nossos esforços estão sendo
redobrados no polo de Camaçari,
onde tenho certeza de que iremos
conquistar mais mercados para o

“F

Previsto crescimento otimista
de 16% em 2013

Edilene Freire, assumiu
recentemente a Regional da Bahia

Filial Salvador
conta com

82 colaboradores
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meensinarammuito e estou conse-
guindo ter sucesso nesta nova
etapa da minha vida profissional
graças a eles. Temos dificuldades no
dia a dia, mas costumo dizer que
estamos aqui para resolver proble-
mas; se eles não existissem, não
precisariam demim na Braspress”.

FILOSOFIA DE
TRABALHO

De acordo com ela, sua filoso-
fia de trabalho é estar junto aos
colaboradores todo o tempo, em
todos os departamentos: “Para
conseguir resultados positivos é
preciso trabalhar junto, andar
junto. Estou ao lado de minha
equipe na medida do possível.
Gosto sempre de envolver os cola-
boradores do comercial em even-
tos que agreguem conhecimento
e renovem a motivação, e isso
resulta em mais vendas”, contou.
“Já com os colaboradores do

Setor Operacional, prosseguiu,
tento estreitar laços por meio do

lazer. Acompanho-os em torneios
de futebol, envolvo-os em ações
sociais, que é algo de que gosto
muito. Sempre os convido a estar
comigo; sinto-me bem com essa
aproximação, isso me faz feliz e
realizada”, acrescentou.
A gerente diz que entende

que a filosofia da Braspress visa o
crescimento tanto da Companhia
como dos colaboradores.
“Todos querem se desenvolver,

alçar novos voos. Acho que minha
história de vida mostra bem o que
é isso. Antes trabalhei como guar-
dete (vigilante feminino), técnica
de enfermagem, vendedora, repre-
sentante comercial. Fui investindo
em estudos, e, depois de muitas
dificuldades vividas, consegui che-
gar a uma função queme faz sentir
realizada e feliz. Acho que esse
crescimento gradual e cheio de
esforços tem ligação direta com a
filosofia da Braspress, que é uma
Organização que oferece oportu-
nidades. É preciso saber aproveitá-
las”, complementou.

Ela diz que cobra os resultados
de sua equipe: “Cobro resultados
mostrando as necessidades do dia
a dia. Acho importante passar para
todos como estão os resultados da
filial – tanto de faturamento como
despesas. Faço reuniões semanal-
mente com todos os funcionários,
falo dos erros da semana e das
novidades. É quase que uma ava-
liação constante, que os aproxima,
fazendo todos entenderem me-
lhor como o trabalho diário deles
influencia em um todo”.

HISTÓRIA DE VIDA

Ela iniciou sua carreira na
Braspress há cerca de oito anos
como vendedora. Após
um ano e meio de tra-
balho, foi promovida a

O novo terminal de Feira de Santana foi inaugurado em agosto passado

Gerente Carlos
Pereira está na

Organização há 3
anos e 4 meses
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A filial foi inaugurada em 2003

Jarbas Motta é
Gerente da

filial de Vitória
da Conquista

há 2 anos

Plínio Caetano e ao lado
a filial de Aracaju que ele
gerencia há 1 ano e 4 meses
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Barreiras
Aracaju

Feira de
Santana

Vitória da
Conquista

Itabuna

Salvador

FILIAIS REGIONAL BAHIAFILIAIS REGIONAL BAHIA

FILIAL ARACAJU:
26 colaboradores

FILIAL BARREIRAS:
12 colaboradores

TOTAL DE
COLABORADORES: 187

FILIAL SALVADOR:
82 colaboradores

FILIAL FEIRA DE SANTANA
34 colaboradores

Supervisora Comercial, permane-
cendo por 3 anos nessa função.
Em agosto de 2010 foi promovi-
da a gerente de filial em Maceió
(AL). Depois foi para Salvador
(BA), voltou para Brasília em
2011, e, em março de 2013, foi
promovida a Gerente Regional
de Brasília e Paracatu. Agora, re-
centemente, foi novamente pre-

senteada com a regional da Bahia
e de Sergipe.

“Amo o que faço, sou inteira-
mente realizada”, diz Edilene, de 39
anos, formada em Administração e
pós-graduada (MBA) em Gerência
Executiva de Transportes.

“Tenho muitos sonhos, mas o
maior deles é ver nosso País com
menos pobreza, as pessoas mais

felizes e menos violência. Pro-
fissionalmente, meu maior dese-
jo é continuar crescendo junto
com a Braspress e me sentir reali-
zada ao contemplar metas alcan-
çadas e desafios vencidos”, finali-
zou a gerente, mãe de um filho
biológico e de um irmão bem
mais novo, que também ama
como filho.

FILIAL ITABUNA:
17 colaboradores

FILIAL VITÓRIA DA CONQUISTA:
16 colaboradores
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desse evento foi uma formadepres-
tigiá-los no lançamento das novida-
des para a estação mais vendedora
do ano”, afirmou Urubatan Helou,
Diretor-Presidente da Braspress.

PRESENÇA EM
UBERLÂNDIA (MG)

A Braspress também voltou a
prestigiar a FEIRAMODA: Calçados,
Vestuário e Acessórios de Uber-
lândia pelo segundo ano consecu-
tivo. O evento foi realizado no
Center Convention e expôs as novi-
dades do setor para a temporada
primavera-verão 2014.

O estande daOrganização, com
27 m2 e design moderno, destacou
as imagens de operações da em-

FRANCAL – Feira Internacional da
Moda em Calçados e Acessórios –,
responsável pelo lançamento das
coleções primavera-verão, com um
estande de 231 m2, onde foram
colocados dois veículos com a
marca da Organização.

Uma equipe de profissionais
atendeu os clientes nessa feira,
mostrando os diferenciais da per-
formance da Braspress, que atua
em todo o Brasil com suas 107
filiais estrategicamente localizadas
em grandes polos de consumo.

“Voltamos a prestigiar a
FRANCAL porque o setor calçadista
representa uma parcela significativa
de nossos negócios. Afinal, grande
parte dosmais de 1.000 expositores
são nossos clientes, e participar

presa, filiais e o SORTER - Sistema
Automatizado de Distribuição de
Encomendas instalado nas filiais do
Rio de Janeiro e de São Paulo.

Segundo Urubatan Helou, foi
muito importante prestigiar as 100
marcas expositoras do setor de cal-
çados, vestuário e acessórios da
região.

“Ficamos muito satisfeitos de
poder participar de mais uma edi-
ção da FEIRAMODA de Uberlândia,
mostrando nossa vocação de aten-
der esse mercado”, afirmou o uber-
landense Urubatan Helou.

Uma equipe de profissionais
especializados também trabalhou
nessa feira, explicando aos visitan-
tes os diferenciais da performance
da Braspress em todo o Brasil.

Da esquerda para a direita: Railene Oliveira (Vendedora), Patrícia Lilian
(Enc.Adm.Financeiro), Carla Mendonça (Gerente Regional), Juliana Ortiz (Vendedora),
Michele A.Teodoro (Assist. Adm.Vendas), Amelissandra Marques (Vendedora)
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A
Braspress reforçou
sua presença no
mercado calçadista
ao participar de
duas importantes

feiras do setor: a 45ª FRANCAL –
Feira Internacional da Moda em
Calçados e Acessórios –, realizada
entre os dias 9 e 12 de julho passa-
do no Parque Anhembi, em São
Paulo (SP); e da FEIRAMODA: Calça-

dos, Vestuário e Acessórios, de
Uberlândia, realizada de 23 a 25 de
julho passado em Uberlândia (MG).

Outra participação de desta-
que da Braspress ocorreu na Feira
de Transportes e Logística, realiza-
da entre os dias 17 e 19 de setem-
bro passado no Expo Center Norte,
em São Paulo (SP).

Pelo quinto ano consecutivo,
a Organização participou da

Braspress
participa de três

importantes feiras

No centro: Urubatan Helou,
Milton Petri, Giuseppe Coimbra,

Giuseppe Lumare Junior e
Tayguara Helou, rodeados

pelos colaboradores
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A
Braspress inaugu-
rou a filial de Vo-
tuporanga (SP), sua
107ª unidade insta-
lada no País, no dia

23 de setembro passado.
O novo terminal, com área

total de 4.800 m2, atenderá toda a
região Noroeste do estado de São
Paulo, abrangendo 75 cidades, em
um raio de 130 km2.

Segundo Urubatan Helou,
Diretor-Presidente da Braspress, o
novo terminal acelerará o empra-

zamento nessa região, que irá de
24 horas a 48 horas. “O novo termi-
nal trará reflexos positivos nas
operações, contribuindo com a
diminuição dos prazos de entrega
e a melhoria da qualidade no
atendimento”, afirmou ele.

Votuporanga é a 19ª unidade
da Braspress no estado paulista,
onde também funcionam as filiais
de Araçatuba, Araraquara, Bauru,
Campinas, Franca, Jundiaí, Marília,
Piracicaba, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Santos, São José do

Braspress inaugura
filial de Votuporanga (SP)

Rio Preto, São José dos Campos,
São Paulo, Sorocaba e também os
CAOBs – Centros de Apoio Opera-
cional Braspress – de Barueri,
Cantareira e Vila Maria.

O novo terminal tem 2.200 m2

de área construída com 12 docas
para o carregamento/descarre-
gamento, e emprega 15 colabo-
radores.

A filial de Votuporanga está
estrategicamente instalada na Rua
José Silvestre Riva, 374 – telefone:
(17) 3426-6350.

Com área total de 4.800 m², a filial
foi inaugurada em setembro passado
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entre os dias 17 a 19 de setembro
passado.

Segundo Tayguara Helou, foi
muito válido a participação da Or-
ganização na mostra: ‘’Tivemos a
oportunidade de apresentar nos-

sos diferenciais, inclusive da
Braspress Logística, a mais nova
Divisão do Grupo’’, destacou.

O evento contou com a parcei-
ra da NTC & Logística e do SETCESP
– Sindicato das Empresas de
Transportes de Carga de São Paulo
e Região, e teve um total de 182
expositores.

Prestigiados líderes empresa-
riais estiveram visitando o estande
da Braspress, entre eles, Flávio
Benatti (Presidente da NTC &
Logística e da FETCESP – Fede-
ração das Empresas de Transpor-
tes de Carga do Estado de São
Paulo); Manoel Sousa Lima Junior
(Presidente do SETCESP – Sindi-
cato das Empresas de Transporte
de Carga de São Paulo e Região);
Urubatan Helou (Diretor-Presiden-
te da Braspress e ex-Presidente do
SETCESP), bem como Francisco
Pelucio (também Ex-Presidente do
SETCESP).

‘’Acreditamos que iniciativas
como esta fortalecem a comunica-
ção e o marketing das transporta-
doras e é por isso que apoiamos a
feira Transportes & Logística Brasil,
que surgiu em um momento im-
portante para o transporte brasi-
leiro’’, afirmou Manoel Souza Lima
Júnior, Presidente do SETCESP.

Nomesmo pavilhão, foram rea-
lizadas também as feiras Movimat
2013, e a VUC Expo, simultanea-
mente a XVII Conferência Nacional
de Logística.

A
Braspress também
participou da I Feira
Transporte & Logís-
tica Brasil, realizada
no Center Expo-

Center Norte, em São Paulo (SP),

Transporte &
Logística Brasil

Da esquerda para a direita: Tayguara Helou, Sérgio Casagrande, Francisco Pelucio,
Manoel Sousa Lima Jr., Urubatan Helou, Marcelo Fontes e Paulo Westmann
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T
odos os dias mais de
2.000 caminhões partem
das filiais da Braspress
rumo a diversos destinos,
transportando cargas pa-

ra o Brasil inteiro. O motorista Re-
ginaldo Agostinho de Moura, que
tem 28 anos de estrada e está há 2
anosemeionaOrganização, costuma
viajar sozinho à noite, de São Paulo a
Curitiba. Porém, na viagem de 21 de
maio, levou no banco do passageiro
um acompanhante inesperado:
Luciano Burti, ex-piloto da Fórmula 1
e atual competidor na Stock Car.

E mesmo com a agenda cheia,
que vão das competições da Stock
Car ao trabalho como comentarista
em transmissões da Fórmula 1 pela
TV Globo, passando pelas palestras
motivacionais que ministra em
empresas de vários setores, o piloto
criou um novo projeto, e é esse o

motivo de viajar com a
Braspress.

“Estou entrando no
mercado para prestar um
serviço de treinamento
paramotoristas. Então,pre-
ciso entender tudo sobre o
ramo. Caminhão é uma
novidade para mim, então,
já estou tirando a carta de
motorista e essa viagem foi
para conhecer, naprática, o
mundo dos motoristas de
caminhão. Foi a primeira
viagem, mas terão outras
pela frente”, relatou Burti.

A viagemde São Paulo
paraCuritiba começouàs21h15e ter-
minouquando chegaramà filial para-
naense às 4 horas, sendo recepciona-
dos pelo Encarregado Operacional,
Ademir Rodrigues Silva.

“A viagem foi ótima, deu para
conhecer muito sobre a rotina de
um motorista, como as estradas
estão, o comportamento dos outros
caminhoneiros, a solidão pela qual
todos eles passam, o cansaço da
viagem, o perigo de ficar parado na
estrada. O Reginaldo é um motoris-
ta muito bom, com 28 anos de
estrada, e foi muito importante,
pois identifiquei que os motoristas
serão mais eficientes ainda com o
treinamento, independentemente
da experiência e capacidade de
cada um. Assim como é feito na
Fórmula 1, os campeões treinam

todas as semanas nos simuladores,
ou seja, é tudo uma questão de trei-
no, e considerando a parte técnica,
podemos melhorar sempre”, acres-
centou o piloto e empresário.

Luciano tem uma trajetória de
sucesso e de superação: iniciou sua
carreira no kart em 1991, aos 16
anos. Em 1994, venceu o Campeo-
nato Sul-americano de kart e tam-
bém conquistou o Paulista de kart
em 1995.

Começou a correr em carros na
Inglaterra em 1996, foi campeão
Inglês da Fórmula Chevrolet em
1997 e vice da Fórmula 3, em 1999.
Em2000, estreouna Fórmula 1 como
piloto de testes pela equipe Jaguar;
e, no ano seguinte, estreou como
piloto oficial da Prost GP. No entanto,
em setembro de 2001 sofreu um
grave acidente a 270 quilômetros
por hora no Grande Prêmio da
Bélgica, que quase levou ao fim sua
carreira na Fórmula 1.

Após sua recuperação, foi contra-
tado pela Ferrari para ser piloto de
testes de 2002 a 2004, e, desde 2005,
quando retornou ao Brasil, compete
na Stock Car.

Casado há 5 anos e pai de 2
filhos, Luciano contou como surgiu
sua ligação com a Braspress:
“Conheço o Diretor-presidente da
Braspress, Urubatan Helou, e seus
filhos, Urubatan Helou Junior e
Tayguara Helou, desde a época que
eu corria de kart; eles também são
pilotos. O primeiro carro de corrida
que pilotei, em 1995, foi o F-Ford do
Urubatan, por isso digo que a ‘culpa’
pela minha carreira também é dele”,
encerrou ele.

Luciano Burti está entrando no
mercado para prestar um serviço

de treinamento aos motoristas

Da direita para a esquerda:
Reginaldo Agostinho de

Moura, Luciano Burti,
Urubatan Helou Junior e

Gustavo Ricc

Luciano Burti viaja com a

Braspress
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couro. Inicialmente, as produções
eram todas feitas por meio de téc-
nicas manuais dos artesãos. A con-
fecção teve início com os arreios de
montaria em couro, cuja demanda
aumentou sobremaneira no perío-
do da Guerra do Paraguai, de 1864
a 1870. Após essa disputa bélica, os
trabalhadores da região percebe-
ram que uma oportunidade de
lucro surgira da necessidade de
ampliar omercado comprador: não
só de arreios, mas também de cal-
çados, que já começavama ser pro-
duzidos. Dessa maneira, aparece-
ram os primeiros curtumes e a
industrialização da produção dos
artefatos em couro.

De acordo com a Associação
Brasileira de Calçados (Abicalça-
dos), a primeira fábrica de calçados
do País nasceu em 1888, em Novo
Hamburgo. A empresa foi criada
pelo filho de imigrantes alemães
Pedro Adams Filho, que também
possuía um curtume e uma fábrica
de arreios. No início do século XX, o
Rio Grande do Sul aumentou consi-
deravelmente o consumo de calça-
dos. Porém, foi por volta de 1950
que as empresas calçadistas deram
seu primeiro salto de qualificação
industrial, segundo o presidente da
Abicalçados, Heitor Klein. De acor-
do com ele, com o fim da II Guerra
Mundial, o setor perdeu o nicho de
mercado militar e se viu na urgên-
cia de focar a produção para a
população em geral.

Klein disse, ainda, que o grande
boom dos calçados ocorreu na
década de 1960, quando umgrupo
de empresários da região do Vale
do Sinos, com apoio do governo
estadual, buscou novos mercados
em viagem aos Estados Unidos.
“Assim, iniciamos o processo de
grande movimento das exporta-
ções sob o regime de subcontrata-
ção, no qual os calçados eram
encomendados por grandes grifes
americanas. Aqui era feita apenas a
produção; toda a logística do sapa-
to vinha pronta, de fora do País, ou
as grandes marcas abriam filiais
para coordenar as ações”, disse. A

partir de então, as empresas da
região começaram a desenvolver
insumos emanufatura, originando-
se uma cadeia produtiva poderosa.
“Temos, aqui, muitas facilidades
que fazem com que o produto da
região tenha qualidade, devido à
prestação de serviços, que atende
todas as necessidades da indústria
calçadista”, destacou ele.

Atualmente a cidade é rica em
desenvolvimento econômico, so-
cial e cultural. Com aproximada-
mente 239 mil habitantes, de
acordo com dados de 2010 da Fun-
dação de Economia e Estatística
(FEE) do Rio Grande do Sul, o índice
de analfabetismo de pessoas com
15 anos ou mais é de apenas
3,36%, sendo que a expectativa de
vida da população é superior a 70
anos. No setor econômico, segun-
do dados de 2010, o Produto In-
terno Bruto (PIB) de Novo Ham-
burgo é o 7º maior do estado, tota-
lizando R$ 5.393.053,00; e o PIB per
capita é de R$ 22.569,00. Além
disso, os dados do referido ano
informam que o total de exporta-
ções rendeu US$ FOB (Free on
Board = o exportador, neste caso, é
o responsável pela mercadoria até
que seja embarcada no navio)
188.537.996.

Conforme a Prefeitura de Novo
Hamburgo, a cidade possui cerca
de 3,1 mil indústrias em vários seg-

mentos, 10.360pontos de comércio
e 15.920 empresas prestadoras de
serviços cadastradas. Além disso,
conta com três hospitais, três uni-
versidades e mais 132 escolas, que
englobam as Redes de Municipal,
Estadual e Particular de Ensino.

O atual prefeito de Novo Ham-
burgo, Luis Lauermann, afirmouque
acidadeéconhecida comoaCapital
Nacional doCalçado.“Temos, aqui, a
cadeia produtiva completa. Abran-
gemos as áreas de produção; com-
ponentes; equipamentos e maqui-
nários; e insumos para calçados.
Além disso, possuímos centros de
inovação, desenvolvimento e
design”, enumerou.

O prefeito lembrou, ainda, que
as principais entidades e ins-
tituições ligadas ao setor se en-
contram na cidade. “Temos a Uni-
versidade Feevale, que possui
diversos cursos de graduação e
especialização na área
de Moda e Design;
a Fundação Libe-

A primeira
fábrica de
calçados do
Brasil nasceu
em 1888, em
Novo Hamburgo

Heitor Klein,
Presidente da
ABICALÇADOS
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S
e pudéssemos definir em
uma palavra os imigran-
tes alemães que chega-
ram a Novo Hamburgo
em 1824, seria “visioná-

rios”. A história de quem construiu
uma cidade sólida, desenvolvida
economicamente e que se transfor-
mou emumgrande polo de produ-
ção e qualificação do setor calça-
dista no Rio Grande do Sul e no
Brasil.

Hoje a cidade abrange mais de
3.100 indústrias, 239.000 habitan-
tes e o recém-inaugurado Centro
Logístico Braspress, na
Rodovia RS-239, número

1.601, no bairro São
José, estrategica-

Capital Nacional
do Calçado

Novo Hamburgo é considerada a
maior cidade de origem alemã

do Rio Grande do Sul

*Gustavo Henemann

mente localizado próximo à BR-
116; essa filial é gerenciada por
Mariense Borges.

Foi a partir do núcleo de co-
lonização Hamburguer Berg (Ham-
burgoVelho – atual bairro histórico
da cidade, que mantém estruturas
arquitetônicas da época do
Império, no século XIX) que nasceu
o município, com a fixação de imi-
grantes alemães e italianos.
Conforme a Confederação Nacio-
nal dosMunicípios, o local era prós-
pero, pois o vilarejo localizava-se
em umponto estratégico, a apenas
40 quilômetros da capital gaúcha,
Porto Alegre.

Com a construção da estrada
de ferro, em1876, o fluxo comercial
saiu de Hamburgo Velho para o
surgimento de New Hamburg,
atual Novo Hamburgo. Em 5 de
abril de 1927, o município conse-
guiu sua emancipação política,
pois antes pertencia a São Leo-
poldo, localidade vizinha.

Considerada a maior cidade de
origem alemã do Rio Grande do
Sul, Novo Hamburgo encontra-se
em uma região chamada Vale do
Rio dos Sinos, que recebeu esse
nome devido ao Rio dos Sinos, cuja
abrangência é de 32 municípios
em um percurso de 190 quilôme-
tros, e mais de 3,3 mil quilômetros
de rios secundários e arroios.
Estima-se que a área da bacia desse
rio seja de quatro mil quilômetros
quadrados; abastece uma popula-
ção de mais de dois milhões de
habitantes.

Na época em que foi coloniza-
da, a região tinha como principal
fonte de renda a agricultura, cria-
ção de animais e a cultura do arte-
sanato baseado em artigos de
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Grupo de Otimização Logística do
Setor Calçadista (GOL). Essa equipe
de trabalho nasceu em 2002, e os
resultados obtidos apontaram que
o setor calçadista necessitava de
investimentos em todo o cluster do
Vale do Sinos, o que gerou interes-
se da ABICALÇADOS para a poste-
rior criação do GOL.

Um dos objetivos desse grupo
é a adaptação de padrões interna-
cionais, apesar de já existir um
padrão setorial. Dessa forma, o pro-
jeto visa desenvolver ferramentas
de gerenciamento da cadeia de
suprimentos envolvendo as tecno-
logias de captura automática de
dados e comércio eletrônico, que
permitirão a integração colaborati-
va entre os participantes da cadeia
calçadista, englobando fornecedo-
res, transportadores, distribuidores
e lojistas. A partir disso, poderá ser
estabelecida a adoção de etiquetas
logísticas e mensagens eletrônicas.

De acordo com o coordenador
administrativo do GOL, Rosnaldo
Inácio da Silva, há três anos está
sendo construído um portal, com
um sistema em nuvem, para abran-
ger o maior de número de fornece-
dores possível.“Ele está em fase final
de testes para que embreve as enti-
dades do setor calçadista possam
realizar a distribuição dos softwares
de forma gratuita”, esclareceu.

Rosnaldo citou que entre as
vantagens que podem ser obtidas
pelo gerenciamento da cadeia
logística, estão: maior eficiência na
gestão de estoques; agilidade no
recebimento e expedição de mer-
cadorias; melhoria na eficiência do
fluxo de produtos e informações;
gerenciamento do negócio; am-
pliação dos serviços aos clientes e
do relacionamento entre estes e os
fornecedores; além da redução de
custos de administração dos pro-
cessos logísticos.

O coordenador lembrou que o
GOL é composto pelas maiores
empresas fabricantes de calçados,
fornecedores de componentes
para sapatos, transportadoras e
lojistas, os quais, voluntariamente,
cederam profissionais para o

desenvolvimento dessa iniciativa.
Vale lembrar que as pessoas que
trabalham na elaboração desse sis-
tema não recebem remuneração
adicional pelo serviço.

Também tem evoluído o rela-
cionamento comercial entre indús-
trias e varejo, que, dessa forma,
atinge todo o ciclo que chega ao
consumidor final. “Nessa fase, a
integração com transportadoras
também foi iniciada e os projetos-
piloto estão sendo desenvolvidos,
principalmente com a Braspress,
que é parceira do projeto. É impor-
tante destacar que a Braspress foi
escolhida porque, na nossa avalia-
ção dos empreendimentos trans-
portadores, era ela quem oferecia
as melhores condições em desen-
volvimento de novas tecnologias,
além de ser a mais madura para
atender essa demandado setor cal-
çadista”, destacou ele.

Para Rosnaldo, “é evidente o
crescimento da Braspress na re-
gião, especialmente pela sua carac-
terística e estratégia voltadas para
a entrega de pequenos volumes ou
elevado fracionamento. O setor cal-
çadista, para fazer frente aos con-
correntes internacionais, principal-
mente os asiáticos, necessitará de
transportadores com elevados
desempenho e velocidade. O ali-
nhamento estratégico da Braspress
com nossa indústria é evidenciado
pelo investimento em Novo
Hamburgo, pela adesão ao Projeto
Gol, juntamente à ABICALÇADOS, e
pela disposição em continuar
investindo”, acrescentou ele.

O QUE O FUTURO
RESERVA

De acordo com o presidente da
Associação Comercial, Industrial e
de Serviços de Novo Hamburgo,
Campo Bom e Estância Velha (ACI-
NH/CB/EV), Marcelo Clark Alves, a
cidade tem enfrentado algumas
dificuldades, mas tem lutado bra-
vamente por seu desenvolvimento,
principalmente com a atração de
grandes feiras para a região. Alves
salientou que Novo Hamburgo

precisa urgentemente da criação
de um distrito industrial. “Houve
grande migração das indústrias da
cidade. Atualmente, sobressaímos
nos setores de comércio e serviços.
Já conseguimos atrair o Centro de
Inovação e Tecnologia (CIT) para a
cidade, mas o distrito industrial é
uma questão fundamental para
que possamos atrair novas empre-
sas. Percebemos essa necessidade
quando grandes empresas procu-
ram locais de visibilidade e mobili-
dade de fácil acesso, como tem
feito a Braspress”, afirmou.

O presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) de Novo
Hamburgo, Remi Carasai, compar-
tilhou damesma ideia. Ele lembrou
que as fugas das fábricas de calça-
dos transformaram a cidade em
umpolo comercial. Além disso, res-
saltou a efetiva presença da Fenac
e da Prefeitura na busca por novas
feiras. “Os turistas que vêm para
Novo Hamburgo não só compram
nesses eventos, mas investem seu
dinheiro aqui, como também em
hotelaria, restaurantes e comércio”,
detalhou.

De acordo com dados da CDL-
NH, o comércio representa cerca de
70% da economia do município.
Ele frisou que a ampliação da
Braspress dará ainda mais força
para o setor. “Além de trazer mais
renda e empregos, a empresa irá
fortalecer o comércio, pois terá
mais facilidade para escoar a pro-
dução da cidade e da região; como

Presidente
da CDL de
Novo Hamburgo,
Remi Carasai
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mil pessoas em cada atividade.
Queremos que a estrutura da Fenac
do Futuro seja sede dos maiores e
melhores eventos da América
Latina”, enfatizou o prefeito.
Outro ponto significativo que

apresenta a cidade como um
ótimo lugar para se investir é a
chegada do trem ao centro do
município. São poucos os municí-
pios brasileiros cujo metrô está
localizado na área central, auxilian-
do a melhorar a qualidade de vida
das pessoas e trazendo novas
oportunidades de crescimento
para a localidade. A nova extensão
do metrô, que antes chegava ape-
nas a São Leopoldo, terá mais 9,3
quilômetros, ligando Novo Ham-
burgo a Porto Alegre em apenas
55 minutos. Serão 30 mil novos
usuários a utilizar o serviço, de
acordo com a Trensurb (Empresa
de Trens Urbanos de Porto Alegre
S/A). Entre os principais benefícios
a Novo Hamburgo, estão a tarifa
de transporte público mais barata
da Região Metropolitana de Porto
Alegre (RMPA), fixada em R$ 1,70; a
diminuição do tráfego de automó-
veis e ônibus na BR-116, a principal
rodovia, que liga Novo Hamburgo
à capital gaúcha; e a preparação
para a Copa do Mundo de 2014,
pois Novo Hamburgo poderá ser
uma das subsedes, segundo a
Federação Internacional de Fute-
bol Associado (FIFA).

A BRASPRESS EM
NOVO HAMBURGO

Há 6 anos está em operação a
filial da Braspress em Novo Ham-
burgo, que inaugurou, em outu-
bro, um Centro Logístico com
54.000 m², localizado na RS-239,
número 1.601, no bairro Operário,
próximo à BR-116. Portanto, estra-
tegicamente bem localizado, no
Vale do Sinos, que é rota para
muitas outras cidades.
A Braspress em Novo Ham-

burgo é gerenciada por Mariense
Borges, que comanda uma equipe
de 90 colaboradores. Conforme o
gerente Mariense Borges, a

rato, com seus cursos técnicos pre-
miados todos os anos nos Estados
Unidos em concursos de tecnolo-
gia; e, claro, as entidades, como o
IBTeC (Instituto Brasileiro de Tec-
nologia do Couro, Calçado e Ar-
tefatos), a ABICALÇADOS (As-
sociação Brasileira das Indústrias
de Calçados); a ASSINTECAL (As-
sociação Brasileira de Empresas de
Componentes para Couro, Calça-
dos e Artefatos); ABRAMEQ (As-
sociação Brasileira das Indústrias
de Máquinas e Equipamentos para
os Setores do Couro, Calçados e
Afins); e a ABECA (Associação Bra-
sileira de Estilistas de Calçados e
Afins)”, ressaltou.
Para enfatizar ainda mais o tra-

balho desenvolvido na cidade,
Lauermann salientou que todas
essas forças, reunidas, constituem
Novo Hamburgo como um polo
aglutinador de eventos e turismo
em negócios. Ele se lembrou da
Fenac (Feira Nacional do Calçado),
que é promovida todos os anos na
cidade, além de que os pavilhões
da organização abrem espaço para
outras grandes iniciativas do setor
na região, como a Fimec (Feira
Internacional de Couros, Produtos
Químicos, Componentes, Equipa-
mentos e Máquinas para Calçados
e Curtumes), considerada a segun-
da maior feira do setor no mundo,
perdendo apenas para Hong Kong.
“Além dela, sediamos a Cons-

trusul (Feira Internacional da Cons-
trução Civil), a segunda maior do
País. Temos, também, a Mostratec

(Mostra Brasileira e Inter-
nacional de Ciência e

Tecnologia), e a Feira
da Loucura por Sa-
patos e a Fenac, que
reúnem, todos os
anos, cerca de 90

Braspress atua em cerca de 65
municípios das regiões da Serra
Gaúcha,Vale do Paranhana,Vale do
Sinos e Vale do Caí.
“Atualmente, fazemos a entre-

ga de cerca de 30 mil volumes, e
mais 100 mil volumes de coletas
por mês. Nossa intenção, em
médio e longo prazos, é aumentar
esse contingente para chegar a um
faturamento ainda maior, dentro
das expectativas da companhia”,
assinalou Borges.
Uma das frentes com que a

Braspress trabalha é a inserção de
motoristas mulheres. Em Novo
Hamburgo, isso não é diferente.
No município, duas mulheres
assumiram os volantes dos cami-
nhões da empresa e realizam
entregas e coletas, principalmen-
te, em shopping centers.
O principal produto com que a

Braspress trabalha em Novo
Hamburgo é o calçado, que repre-
senta de 70 a 80% do total trans-
portado. Além do calçado, a
empresa faz o transporte demerca-
dorias dos setores de informática e
eletrônicos em geral, autopeças,
ferramentas e confecções.
Na avaliação do prefeito de

Novo Hamburgo, Luis Lauermann,
é uma alegria receber a ampliação
de investimentos de uma empresa
de porte tão grande como a
Braspress. “É uma importante
empresa nacional que atua na área
de logística e transportes, que será
fundamental para o crescimento
da cidade. Ela atuará como poten-
cializadora do desenvolvimento
econômico e terá reflexo direto na
geração de novos empregos e atra-
ção de riquezas para o município.
Além disso, a Braspress poderá
desencadear outros setores; e, por
suas características, potencializar,
também, outros investimentos”,
ressaltou ele.

LOGÍSTICA: BASE
FUNDAMENTAL PARA O

DESENVOLVIMENTO

Logística é destaque em Novo
Hamburgo, e é gerenciada pelo

Prefeito de Novo
Hamburgo, Luis

Lauermann
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enxaimel tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) no Brasil como
monumento histórico nacional. O
espaço foi construído na primeira
metade do século XIX, por volta de
1830. Após umperíodode restaura-
ções, abriga um museu que retrata
a colonização domunicípio.

Outras atrações que hoje em
dia promovem a cidade são o Natal
do Sinos e o Carnaval de Rua. O
prefeito Luis Lauermann ressaltou
que no período do Natal as ativida-
des alusivas à data contam com
desfiles temáticos e shows com
artistas de expressão. Ele reforçou
dizendo que as ações são levadas
aos bairros, para que as pessoas
que têm acesso mínimo a ativida-
des culturais também integrem as
celebrações natalinas.

O Carnaval, assim como no Rio
de Janeiro, mexe com as emoções
de milhares de novo-hambur-
guenses, como são chamados os
cidadãos do município. Os prepa-
rativos para o ano seguinte sem-
pre começam no final de cada

Monumento ao Sapateiro
é um dos principais atrativos
na entrada da cidade
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desfile. A cidade conta com cinco
escolas de samba; entre elas, a
Protegidos da Princesa Isabel, que
disputa, em Porto Alegre, com
outras grandes escolas carnava-
lescas da Região Metropolitana.
Anualmente, o Carnaval de
Rua de Novo Hamburgo reú-
ne mais de 10 mil pes-
soas na Pista de Even-
tos José Eli Telles da
Silveira, e é uma
das maiores fes-
tas populares da
cidade.

Outro gran-
de destaque das
atividades cultu-
rais do municí-
pio e do País é a
Orquestra de

Santuário das
Mães atrai
centenas de
pessoas em
procissões
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varejista estão concentrados em
Novo Hamburgo, fazendo com que
a cidade reúna as principais marcas
e sapatos de alta qualidade.

A cidade possui roteiros turís-
ticos que englobam atrativos reli-
giosos, histórico-culturais, de com-
pras e rural. O Santuário das Mães,
que fica nas proximidades da BR-
116 e da RS-239, é um dos locais
sagrados para peregrinações. Na
capela são realizadasmissas, e todo
mês de maio ocorre a consagrada
Caminhada das Mães. A Catedral
Basílica São Luiz Gonzaga, no cen-
tro, é uma das referências da cida-
de. Inicialmente construída em
1926 e com a atual edificada em
1950, cultiva o estilo romano, com
destaque para duas torres que
ficam iluminadas à noite.

O Monumento ao Sapateiro,
inaugurado em maio de 1979, é
uma das homenagens aos operá-
rios das fábricas de calçados de
Novo Hamburgo. A obra do artista
Flávio Scholles representa os pro-
fissionais que trabalhavam seis dias
da semana, sob um relógio de oito
horas, na produção calçadista.

Há, também, um local que con-
centra as relíquias do calçado brasi-
leiro, oMuseuNacional do Calçado,
que fica no campus 1 da Uni-
versidade Feevale. O espaço apre-
senta as tendências de calçados
que marcaram época ao longo dos
anos e de pares que pertenceram a
pessoas famosas no cenário brasi-
leiro. No centro, o Calçadão Oswal-
do Cruz é sede do Espaço Cultural
Albano Hartz, uma casa de cultura
que abriga dezenas de exposições
de arte em todas as suas esferas,
além de sala de projeções e entida-
des de classe.

O bairro histórico deHamburgo
Velho mantém a tradição dos imi-
grantes alemães que fundaram a
cidade. A Fundação Scheffel é uma
das atrações; mantém um prédio
em estilo neoclássico datado de
1880. Com três andares, a estrutura
expõe pinturas, esculturas, dese-
nhos e partituras musicais. Já o
Museu Comunitário Casa Schmitt-
Presser é o único imóvel em estilo

contrapartida, trará novas merca-
dorias para o comércio daqui”, afir-
mou ele.

Para o coordenador do GOL,
Rosnaldo da Silva, a cadeia calçadis-
ta brasileira fará frente aos concor-
rentes asiáticos comouma indústria
capaz de agregar valor aos produ-
tos e de se posicionar por diferen-
ciação.“Empresas que se posiciona-
rem na disputa pelo mercado de
baixo valor agregado, mesmo ten-
tadas pela oportunidadedeganhos
escalonados, terão grandes desa-
fios frente aos concorrentes asiáti-
cos, que, em breve, invadirão nos-
sas lojas no território brasileiro. O
desenvolvimento de produtos ino-
vadores, com design diferenciado,
operações sustentáveis e a evolu-
ção da indústria para a extensão de
sua rede de valor, avançando para o
domínio de canais de distribuição,
serão alternativas possíveis para a
manutenção de atividades rentá-
veis na indústria calçadista no
Brasil”, destacou.

Para que a cidade continue
crescendo, o presidente da ACI-
NH/CB/EV explica que os empresá-
rios e órgãos públicos precisam se
unir para que Novo Hamburgo
volte a se expandir, como em

outros períodos da História. “Atual-
mente, enfrentamos dificuldades
devido ao alto custo tributário dos
calçados aqui produzidos, além da
concorrência com Índia e China. O
que nos proporciona a sobrevida é
o mercado interno, que continua
aquecido. Em Novo Hamburgo
temos o conhecimento e a tecnolo-
gia, que nos dão a qualidade dos
produtos para combater a concor-
rência”, pontuou.

Opresidente doCDL-NHenfati-
zou que para que a cidade cresça, é
preciso modificar algumas ques-
tões relacionadas à mobilidade
urbana do município. “Precisamos
ter uma mobilização urbanística e
viária do município e também ofe-
recer mais segurança para os turis-
tas que nos visitam. É necessário,
ainda, que os comerciantes e o
setor comercial da cidade se quali-
fiquem para atender as demandas
da população”, finalizou.

Marcelo Clark Alves comemo-
rou a ampliação da Braspress em
vista do desenvolvimento da cida-
de. “Elogiamos a nossa associada
desde 2010, que valoriza a casa e
investe na região. Precisamos de
mais empresas com essa visão,
que acreditam no crescimento re-
gional, pois logística é fundamen-
tal”, salientou.

ATRAÇÕES CULTURAIS
E TURÍSTICAS

Podemos dizer que Novo Ham-
burgo é parada obrigatória para
turistas que buscam a Serra Gaú-
cha, já que é um dos 13municípios
integrantes da Rota Romântica,
onde são cultivados valores cultu-
rais germânicos e europeus, com
diversos atrativos, como culinária e
festas típicas, belezas naturais,
infraestruturas tradicionais, que
dispõem de grandes oportunida-
des para a realização de feiras
comerciais e o turismo de negó-
cios. Também oferece uma gigan-
tesca rede de hotelaria, com cerca
de 17 mil leitos e 600 restaurantes
disponíveis o ano inteiro.

As principais lojas e o comércioRosnaldo Silva, Coordenador do GOL
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ao que recebiam na comercializa-
ção direta com os sucateiros.

Já a Fábrica da Cidadania tra-
balha no sentido de auxiliar as pes-
soas socialmente vulneráveis de
Novo Hamburgo a buscaremman-
timentos. Uma das frentes é o rece-
bimento de roupas, sapatos,
móveis e acessórios por meio de
campanhas e doações de parceiros
da Prefeitura.

Quanto às regularizações fun-
diárias, a Prefeitura, em parceria
com o Governo Federal, por meio
de recursos do Programa de
AceleraçãodoCrescimento (PAC), já
iniciou o trabalho de revitalização e
reurbanização em quatro vilas do
município. Ao todo, cerca de 1,8mil
famílias serão beneficiadas nas vilas
Palmeira, Kipling, Marcírio J. Pereira
e Getúlio Vargas. O investimento
total nessas localidades será de
aproximadamente R$ 69 milhões.

A cidade vem trabalhando com

um problema que afeta a maioria
dosmunicípios brasileiros, o sanea-
mento básico. Em março de 2011,
uma ação foi posta em prática para
contribuir na recuperação da Bacia
Hidrográfica do Rio dos Sinos, cujas
águas banham Novo Hamburgo. O
projeto prevê a ampliação do per-
centual de esgoto tratado de 2%
para 80%. Além disso, a Comusa –
Serviços de Água e Esgoto de Novo
Hamburgo – trabalha na substitui-
ção de redes de canos de água em
vários pontos da cidade, e também
na adaptação de novas estações de
tratamento de água e esgoto. No
total, Novo Hamburgo está inves-
tindo R$ 150milhões namaior obra
de saneamento de sua história. Em
cinco anos, o volumede esgoto tra-
tadonomunicípio passará dos 80%
previstos, afirmou o prefeito Lauer-
mann, e a capacidade de captação
e tratamento de água será amplia-
da em 30%.

Dentre as principais atividades de
desenvolvimento de pessoas em
condições de vulnerabilidade
social, estão o Programa CataVida e
a Fábrica da Cidadania. Essas inicia-
tivas são referências na região.

OProgramadeGestão Social de
Resíduos Sólidos (CataVida) foi cria-
do em2010 a partir de umdiagnós-
tico de problemas de recolhimento
e reciclagem de resíduos, visando,
também, proporcionar oportunida-
des de crescimento profissional
para os catadores domunicípio.

A iniciativa trabalha em quatro
eixos – a formação e organização
dos catadores; implantação de uni-
dades de triagem; conscientização
da população para com a separa-
ção dos resíduos e coleta seletiva;
alémda implantação da coleta sele-
tiva solidária. Com isso, os trabalha-
dores têmumganhomédiomensal
de R$ 850,00, o que representa um
aumento de 40% a 50% em relação

Bairro rural de Novo
Hamburgo, Lomba Grande
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localidade é repleta de hípicas,
sítios de lazer, balneários e conta
como centro de educação ambien-
tal. Os turistas que visitam a locali-
dade podemdesfrutar de inúmeras
atividades ao ar livre, como caval-
gada,montanhismo, ciclismo, turis-
mo de aventura, recreação em pis-
cinas e várias outras atividades.
Lomba Grande é, também, onde
são colhidos os hortifrutigranjeiros
sem agrotóxicos que abastecem as
feiras do produtor rural em vários
pontos da cidade.

Uma das principais festas de
Lomba Grande é a Carreteada, que
é organizada todos os anos em
homenagem a todos os trabalha-
dores que utilizam a carreta de
bois para o transporte ou o traba-
lho no campo. É comum trafegar
nas principais vias do bairro rural e
dar de cara com os carreteiros. Um
dos objetivos dessa festividade é
resgatar e valorizar as tradições
dos imigrantes que colonizaram a
região e mostrar a importância da
agricultura familiar. Em 2013, a 10ª
edição do festejo reuniu 300 carre-

Sopros, criada em 1952. Atual-
mente regida por Lincoln da Gama
Lobo, o grupo conta com cerca de
40 integrantes.

Além disso, a cidade ganhou,
em 2011, um teatromultiuso, cons-
truído no campus 2 da Universi-
dade Feevale, que fica na RS-239,
próximo às instalações da Braspress.
O local é um dos maiores e mais
modernos espaços culturais do Rio
Grande do Sul, com 10.500 metros
quadrados e capacidade para rece-
ber 1.831 espectadores. Comporta,
no mesmo prédio, um estaciona-
mento para 500 veículos. Desde a
sua inauguração, a casa de espetá-
culos já recebeu apresentações
como a do tenor Jose Carreras, de
Chico Buarque, Rita Lee, Roupa
Nova, entre outros.

A cidade conta, ainda, em seu
bairro rural (Lomba Grande), com
as mais diversas atrações em meio
à natureza. É considerada zona de
proteção ambiental, pois é banha-
da pelo Rio dos Sinos, fazendo-se
importante para a preservação do
ecossistema, da fauna e da flora. A

Casa Schmitt Presser e Fundação
Scheffel, no bairro de Hamburgo Velho

tas e mais de duas mil pessoas.
A região de Novo Hamburgo é,

ainda, referência por manter as tra-
dições alemãs por meio de uma
festa popular, o Kerb. A celebração,
que duramais oumenos três dias, é
um local específico emque a popu-
lação pode beber chope em cane-
cas, ou atémesmo demetro. A culi-
nária típica é outro atrativo, com
espaço para os bolinhos de batata,
cuca e salsicha Bock (Bockwurst). O
mais conhecido é o Kerb de São
Miguel, na cidade de Dois Irmãos,
que já está na sua edição de núme-
ro 183, sempre embalando as pes-
soas pelas ruas da cidade com ban-
dinhas e grupos de dança alemã,
relembrando a chegada dos imi-
grantes alemães.

PROJETOS SOCIAIS
E REURBANIZAÇÃO

Nos dias de hoje, Novo Ham-
burgo é uma cidade que trabalha
com vários investimentos em
âmbito social, com recursos e par-
cerias com o Governo Federal.
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“Estou na Braspress há 30 anos, é como um casamento.
Quando entrei, eram apenas 6 filiais; agora, já temos 107.
Pude presenciar diversos momentos bons, como a inaugu-
ração doTerminal do Rio de Janeiro; e também ruins, como
as duas enchentes que devastaram a cidade de Nova
Friburgo e, consequentemente, nossa filial; mas, todos
foram de grande ensinamento”, comentou Tania Regina
Porto de Moura, de 52 anos, que está desde abril de 1983
na filial do Rio de Janeiro.

Entrou na Organização como Auxiliar de Escritório, e,
com o tempo, passou por outras funções, como
Telefonista, Auxiliar de Cobrança, Encarregada de
Cobrança, Supervisora de Qualidade e Supervisora
Administrativo-financeira, cargo que ocupa até hoje.

“Eu amo meu trabalho, não sei como seria trabalhar
em outro lugar. A Braspress é meu primeiro e único
emprego. Nela, construí minha vida pessoal e profissio-
nal. Tenho muito a agradecer, primeiramente, a Deus,
por ter me dado sabedoria e saúde para chegar a estes
30 anos na Organização e a todos aqueles que direta ou
indiretamente me orientaram nesta caminhada, como
toda a Diretoria e também ao Senhor Waldir Gerardi,
com quem trabalhei ao longo de 26 anos e aprendi
muito”, relatou Tania.

“Foi na Organização que conheci tudo o que sei
sobre transportes. Quando iniciei, não sabia nada sobre
uma transportadora e nem conhecia muito o mundo.
Há 30 anos não havia muita tecnologia, não tinha
shopping, telefone celular ou computadores. Trinta
anos se passaram e eu nem percebi; a única coisa que
me faz lembrar que o tempo passou são os cabelos
brancos e quando faço aniversário e todos perguntam
minha idade”, explicou a Supervisora.

Tania não gosta de misturar casa com trabalho.
Infelizmente, ficou víuva há pouco tempo. Seus dois filhos, Thiago Luis,
de 27 anos, e Vinicius Luis, de 19 anos, sabem como amãe gosta do que
faz, pois ela sempre sai bem-humorada de casa para trabalhar.

Nestes 30 anos de trabalho ela sempre contou com a ajuda de sua
mãe, Maria de Lourdes, que sempre esteve a seu lado ajudando na cria-
ção de seus filhos, pois, para dividir trabalho e casa, é necessário uma
cumplicidade com alguém de confiança.
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TANIA REGINA PORTO DE MOURA
Supervisora Administrativo-financeira da filial do Rio de Janeiro (RJ)

EXEMPLOS DEPROFISSIONAISA SEREMSEGUIDOS

EXEMPLOS DEPROFISSIONAISA SEREMSEGUIDOS

Tania cresceu junto
com o crescimento

da Braspress



Há 11 anos e 5 meses na
Braspress, Adão de Oliveira,
de 46 anos, é Encarregado
Operacional da filial de Ribei-
rão Preto, no interior de São
Paulo.

“Comecei como Conferen-
te, passei para Conferente Lí-
der e agora sou Encarregado
Operacional. E, durante todas
essas mudanças pelas quais
passei, a Braspress também
passou. O número de coletas e
entregas aumentou e, conse-
quentemente, a frota, os co-
laboradores e os encarrega-
dos também aumentaram.
Teve uma grande evolução na
TI, como as etiquetas com
códigos de barra, scanner e
esteiras de aferição”, relatou o
encarregado.

Sua rotina diária envolve
acompanhar o descarrega-
mento das carretas; roteiriza-
ção e carregamento dos car-
ros; verificação dos e-mails;
acompanhamentodas faltas e
sobras demercadoria; separa-
ção das rotas das frotas; com-
portamento e presença dos
funcionários e agregados; e
visitas a clientes para conhe-
cer a parte operacional.

Casado há 21 anos com
Vera Lucia de Oliveira e pai
de Maria Aparecida e Ana
Laura, Adão aproveita os
dias de descanso para ficar
com a família e jogar futebol.

ADÃODE OLIVEIRA
Encarregado Operacional da filial de Ribeirão Preto (SP)
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Adão é casado há 21 anos e é pai de duas meninas

EDNALDO JOSÉ DE ARRUDA
Motorista Urbano da filial de Recife (PE)
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Ednaldo José de Arruda, de
48 anos, passou por várias transi-
ções desde que entrou há 10
anos e 2 meses na filial de Recife.
Começou como Conferente
Faturista, foi promovido para
Assistente de Emissão, passou
para Controlador e, depois, para
Motorista urbano, recentemen-
te, em março.

“A Braspress é a minha
segunda casa, é o lugar em que
tive várias oportunidades de
crescimento e de mudanças.
Quando entrei, fazia tudo a
mão, a tecnologia não era tão
grande. Depois que passei
para Assistente de Emissão é
que a tecnologia foi crescendo
e me surpreendendo”, contou
Ednaldo.

O dia começa cedo para o
motorista, que acorda às 4h20
da manhã para poder realizar
suas atividades antes de che-
gar na Organização e exercer
sua rotina de entregas e cole-
tas pela regiãometropolitana
de Recife.

Casado há 17 anos com
Rosecley de Almeida dos
Santos Almeida, é pai de
Caio Rafael de Almeida
Arruda, de 5 anos, Alicia
Maria Almeida Arruda, de 8,
e Arnaldo Lucas de Almeida
Arruda, de 14 anos.

Nos dias de folga,
Ednaldo aproveita seu
tempo para ir ao cinema, à
praia, sair com a família ou

ficar em casa, descansando.
Ednaldo considera a
Organização sua segunda casa
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Nossa gente

“A Braspress me trouxe muito
conhecimento; nunca tinha traba-
lhado com logística e vendas de
serviços. Cada dia é um novo
aprendizado, uma nova experiên-
cia profissional e também pessoal”,
contou Sheila Cristiane Moreira, de
27 anos.

Graduada em Administração
de Empresas, Sheila atua na área
comercial como Assistente Ad-
ministrativa de Vendas na filial de
Resende (RJ) desde o dia 3 de
junho de 2011.

A Assistente dá suporte à
Assessora de Vendas, faz cotação
de frete, elaboração de planilhas
de acordo comercial e operacio-
nal e cumpre uma agenda diária
realizando contatos de prospec-
ção e manutenção de clientes.

“Toda mudança é significati-
va, todas contribuem para o cres-
cimento da filial, e, nesses dois
anos em que estou na Or-
ganização, notei um grande in-
vestimento em tecnologia e em
infraestrutura. O meu foco são as
vendas, e o acompanhamento e
suporte da Gestão Comercial são
fundamentais para o meu traba-
lho”, explicou a colaboradora.

Solteira, Sheila aproveita seu
tempo livre para ler um bom
livro, ficar com a família, viajar e
sair com os amigos.

SHEILA CRISTIANEMOREIRA
Assistente Administrativa deVendas na filial de Resende (RJ)

Sheila é graduada em
Administração de

Empresas
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A
Braspress sempre
pensa no melhor
para seus colabo-
radores, e, quando
o assunto é saúde,

a Organização se empenha o
máximo possível para levar quali-
dade de vida e bem-estar a seus
funcionários.

Após a criação do CAMB –
Centro de Atendimento ao Mo-
torista Braspress “Basil de Barros”
–, que funciona 24 horas por dia e
7 dias por semana e cujo intuito é
o de cuidar da saúde dos motoris-
tas de maneira preventiva e corre-
tiva, a Braspress realizou a primei-
ra Campanha de Vacinação envol-
vendo os colaboradores da Matriz
e da Filial de São Paulo, no dia 12
de junho passado.

A campanha contou com a par-
ceria da UBS – Unidade Básica de
Saúde – Vila Guilherme, e, na oca-
sião, foram realizados 193 exames
para medir a glicemia, 193 de pres-
são arterial, 204 testes de HIV (Vírus
da Imunodeficiência Humana) e
foram aplicadas 302 vacinas, dentre

exames, além de tomar a vacina
contra a gripe.

Sara de Cássia, de 48 anos,
Encarregada de Limpeza na Orga-
nização há 25 anos, gostou muito
da campanha.“Fiz todos os exames,
tomei a vacina de tétano e a de
hepatite. Achei muito bom ter esse
atendimento aqui mesmo, que foi
realizado com muito carinho e
atenção pela equipe”, relatou.

as quais contra a
gripe e a primeira do-
se antitetânica.

O sucesso foi tão
grande, que no dia
14 de agosto pas-
sado houve a se-
gunda Campanha de
Vacinação para aten-
der mais colabora-
dores e dar-lhes a se-
gunda dose da vaci-
na antitétano.

Naoportunidade,
foram realizadosmais
145 exames de aferi-
ção da glicemia e
pressão arterial, 131
testes de HIV, bem

como foram aplicadas 462 vacinas,
entre elas a antigripal, a primeira e
segunda doses contra o tétano e a
primeira contra a hepatite.

Os colaboradores que partici-
param do evento ganharam um kit
que continha seis preservativos,
cremedental, umaescovadedente,
uma soluçãopara esterilizar alimen-
tos (como legumes e verduras),
bem como panfletos informativos
sobre tuberculose, sarampo e como
prevenir Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTs).

OPINIÕES DE
QUEM PARTICIPOU

“Nem sempre temos tempo de
ir até o posto de saúde, e muitas
vezes esquecemos ou deixamos
para outro dia; e o dia nunca che-
ga. Então, tendo todo esse apoio
da Braspress, somos incentivados a
cuidar da nossa saúde e amantê-la
em dia”, relatou o motorista
Marcelo de Oliveira Gonçalves, de
39 anos, que está há 8 meses na
Organização e que fez todos os

Braspress realiza
Campanha de Vacinação

Os colaboradores
colocaram a

carteirinha de
vacinação em dia

Os colaboradores tiveram
a visão avaliada por
exames computadorizados

Projeto Saúde da Visão

Cada vez mais focando na
qualidade de vida do colabora-
dor, e levando em conta que é
necessário zelar pelo bem-estar
completo dos seus colaborado-
res, a Braspress também reali-
zou o Projeto Saúde da Visão.

O projeto atendeu os colabo-
radores das filiais São Paulo;
CAOBs – Centro de Apoio Ope-
racional Braspress Vila Maria;
Cantareira; Tamboré; Matriz e da
Divisão Aeropress, que tiveram a
visão avaliada com exames com-
putadorizados e foram conscien-
tizados da importância de man-
ter cuidados com a saúde ocular.
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“Essa melhoria no atendi-
mento, além de ajudar no desem-
penho do trabalho, também nos
proporciona qualidade de vida, na
medidaemqueevitamosficarmoses-
tressados”, explicou.
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PRÓXIMOS PASSOS

O próximo passo é
disseminar a campanha
para as regionais e multi-
plicá-la em todas as filiais
espalhadas pelo Brasil,
levando a qualidade no
atendimento para toda a
organização.

Após todos estarem
preparados, serão feitas
avaliações para averiguar
quais colaboradores se
engajaram na Campanha; e
haverá uma atividade para
homenagear quem se adap-
tou a esse padrão e incenti-
vou os colegas a se adaptar.

“Essa é uma campanha
contínua, e não um treina-
mento, pois no treinamento
você ensina as pessoas a
fazerem determinada tarefa.
Não precisamos ensinar as
pessoas a atenderem o tele-
fone, preciso apenas cons-
cientizá-las de como fazê-lo
de forma rápida, eficiente,
gentil e padronizada, sempre com
regras claras e objetivas, visando a
melhoria da prestação de serviços
da Organização”, finalizou Simone.

OPINIÕES DE
QUEM PARTICIPOU

André Gomes deOliveira, de 27
anos, Analista de Controladoria,
está na Organização há 1 ano e 6
meses e contou que achou muito
boa a Campanha. “Influenciou e
está influenciando bastante não só
no meu atendimento, mas no dos
outros colegas também, melho-
rando a qualidade da Organização”.

“Após a campanha, estou sendo
uma pessoa mais cordial com os
clientes e colaboradores. O atendi-
mento ficou mais claro e objetivo,
proporcionando um melhor rela-
cionamento pessoal”, comentou a
Compradora Plena Elisangela de
Oliveira Correia, de 36 anos, que está
na Braspress há 9meses.

“Na minha opinião, essa Cam-

A campanha
tem como
objetivo criar
um padrão de
atendimento

A capacitação contou com 285 colaboradores

panha deveria ser estendida para
todos os níveis hierárquicos”,
acrescentou.

Para César Augusto Tenente
Ribeiro Filho, de 22 anos, Analista
Contábil Jr., que está na Organiza-
ção há 6meses, a palestra foi ótima.
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C
om o objetivo de me-
lhorar o atendimento
ao cliente e também
com o intuito de alcan-
çar a excelência profis-

sional de seus colaboradores, a
Braspress desenvolveu a Campa-

nha de Qualidade no Atendi-
mento, para a padronização des-
ses serviços.

“O atendimento telefônico de-
ve ser feito com qualidade, por
isso, precisamos conscientizar to-
dos os colaboradores de que aten-

Dê um alô
com qualidade

der o telefone também faz parte
do trabalho de cada um, e deve ser
feito com cortesia e objetividade”,
explicou Simone Benassi, Analista
de Treinamento, que administrou
as palestras da campanha a 285
participantes nos dias 24, 25 e 26
de junho passado na Matriz da
Organização, em São Paulo (SP).

Durante a palestra, os partici-
pantes foram instruídos que de-
vem atender o telefone com pron-
tidão, atenção, concentração, cor-
dialidade, ética e tratamento per-
sonalizado.

“Se você atende o telefone
com um padrão e resolve o pro-
blema de quem está do outro lado
da linha, ou passa para quem
pode resolver, você trabalha de
forma mais rápida e torna o aten-
dimento mais profissional e com
melhor qualidade”, explicou a
Analista de Treinamento.

A campanha se baseou em
três passos: identificação do se-
tor, identificação do colaborador
e cumprimentos, como “bom dia”
(“boa tarde”/ “boa noite”, depen-
dendo do horário da ligação). Pa-
ra ilustrar os materiais de divul-
gação, foi elaborado o perso-
nagem “Sr. Urubatan”, mostran-
do que o Diretor-Presidente da
Braspress, Urubatan Helou, apoiou
a iniciativa.

“Precisamos conscientizar as
pessoas; por isso, pensei em utili-
zar o personagem para dar mais
credibilidade e chamar a atenção
dos colaboradores”, acrescentou
Simone.



BRASPRESS News - 91

Tráfego, sob o comando do Sr.
Silvio Bíscaro, conta com médico,
psicólogo, assistente social, técni-
cos de enfermagem, analistas e
auxiliares que apoiam diariamente
a rotina de controle e qualidade
das condições de trabalho desses
profissionais. Realizamos diaria-
mente testes que medem o nível
de glicemia, pressão arterial,
toxicológico, atendimentos ambu-
latoriais e do bafômetro (álcool).

Outro fator importante para a
qualidade da viagem é a distribui-
ção de um kit contendo alimenta-
ção mínima e balanceada para
que o motorista, em sua trajetória,
consiga compensar os intervalos
das alimentações, evitando, assim,
a ingestão de alimentos desco-
nhecidos ou não recomendáveis
para uma boa saúde”, acrescentou
Luiz Carlos Lopes.

A equipe do CAMB é formada
por Gisele Pereira da SilvaMarcelino
(Técnica de Enfermagem); Ingrid
Suely de Jesus (Auxiliar de Enfer-
magem); Cláudio Maurício da Silva
(Técnico de Enfermagem); Nadilza
Quirino de Melo (Assistente Social e
Supervisora); Dr. Ademir Garcia
(Médico do Trabalho); Josineide
Morais Fernandes (Auxiliar de Trá-
fego); Lilian Rodrigues Nogueira
(Auxiliar de Tráfego) e Fabiana
Franco da Silva (psicóloga).

DEPOIMENTOS

Adalberto Santos de Oliveira,
de 42 anos, é motorista carreteiro
desde os 19 e está há 5 anos na
Organização. Considera os cuida-
dos do CAMB essenciais: “Toda
vez, antes de viajar, passo pelo
CAMB e faço os exames; se apare-
cer alguma anormalidade, é bom
saber logo para poder tomar as
devidas providências. O atendi-
mento da equipe é muito bom”,
relatou Adalberto.

“Acho muito importante esse
atendimento que o CAMB faz. De-
veria ser uma lei, para que tivesse
em todas as empresas, pois o
motorista não é uma máquina, ele
precisa de cuidados e atenção, e

esse cuidado é saber que antes de
ir para a estrada serão realizados
exames e você vai poder trabalhar
tranquilo”, explicou o motorista

carreteiro Marcos Honorato dos
Santos, de 39 anos, que tem 13
anos de profissão e está há 1 ano
e 5 meses na Braspress.

Exames são feitos
rotineiramente

com os motoristas
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quão valiosas seriam, no conjunto
da obra, aliando-se aos profissio-
nais do sexo oposto, contribuindo
para o resultado do negócio, pro-
vando que competência não tem
sexo”, afirmou Urubatan Helou,
convicto de que essa foi uma das
grandes decisões na história de
sucesso da Braspress.

Inerente à atividade, riscos, exi-
gências e perfeita disponibilização
dessa mão de obra especial exigi-
ram de seus gestores a elevação
do nível de preocupação e a ado-
ção de medidas quanto ao contro-
le e as condições de trabalho des-
ses profissionais. Os aspectos com-
portamentais, saúde, alimentação
e condições físicas farão dos riscos
da atividade, um grau maior ou
menor grau, dependendo das
ações preventivas adotadas.

Segundo Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações, o número
de acidentes envolvendo cami-
nhões no Brasil é alarmante e pre-
cisa de medidas urgentes: tanto
educativas quanto preventivas,
pois somente assim haverá uma
diminuição dessa triste realidade.

“Foi por essas e outras razões
que criamos o CAMB – Centro de
Atendimento aoMotorista Braspress
‘Basil de Barros’ –, direcionado ao
controle e à qualidade da mão de
obra de motoristas rodoviários”,
complementou o diretor.

O que faz o CAMB – Centro de
Atendimento aoMotorista Braspress
– “Basil de Barros’’?

“Após 10 meses de implanta-
ção, o CAMB acumulou resultados
importantes, contabilizados e em
consonância com os cuidados
essenciais para uma qualidade de
vida melhor e nas condições de
trabalho dos profissionais do vo-
lante. O departamento a que está
subordinada a Gestão Nacional de

sem os quais não trará à
atividade os benefícios e
a segurança para que
efetivamente se atinja
aquilo que ela propõe.
Necessita-se, além disso,
de efeitos atrativos e
necessários na criação
de expectativas aos pro-
fissionais existentes, ou
àqueles que têm inten-
ção de ingressar nessa
profissão.

E, na Braspress, co-
mo e com quais recur-
sos enfrentamos essas
adversidades?

Ao longo de sua tra-
jetória de 36 anos, foi
nos últimos 15 que a
Braspress adotou em
suas estratégias a deci-
são de verticalizar a
maioria de suas linhas
de transferência inter-
filiais, motivada não so-
mente pela exigência
damelhoria do controle
de qualidade de suas
viagens, do empraza-
mento, e, especialmen-
te, pela garantia e

padronização de sua marca, já que
seu crescimento se mostra aderen-
te ao modelo adotado.

Inovar no processo de recruta-
mento, seleção e formação de
novos profissionais foi o marco de
uma decisão pioneira, de uma
iniciativa ousada do Diretor-Presi-
dente Urubatan Helou. Afinal, uma
mulher ao volante de um cami-
nhão, além de incomum, passava
pela quebra de paradigmas na pro-
fissão e, especialmente, no setor.

“Começamos com um peque-
no grupo, atraímos para o negócio
uma mão de obra desconhecida e
inexperiente, com pouca noção de

M
uito se fala sobre a
profissãodemoto-
rista rodoviário no
Brasil: as verdadei-
ras condições de

trabalho, a infinidadede riscos aque
esses estão submetidos, a falta de
valorização profissional na grande
maioria dos empregadores e outros
tantospontosdeameaçaque fazem
dessa profissão uma escolha secun-
dária, acarretando escassez desse
tipo de mão de obra e sem grandes
atrativos. A Lei Federal nº 12.619,
que regulamenta a atividade, ape-
sar dos avançosnecessitadeajustes,

“Motorista Rodoviário na Braspress:
a responsabilidade vai além…”

Luiz Carlos
Lopes, Diretor de

Operações, lembrou
a iniciativa pioneira
de Urubatan Helou

de contratar
motoristas mulheres
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BRASPRESS continua
reciclando seu papel

D
ando continuidade à
campanha de Reci-
clagem de Papel, a
Braspress está am-
pliando seu empe-

nho em prol da sustentabilidade.
A ideia que teve início em 2012
com a Assistente Social Nadilza
Melo e que começou na Matriz e
na filial de São Paulo da Orga-
nização, e logo após nos CAOBs
(Centros de Apoio Operacional
Braspress) da Vila Maria, Can-
tareira, Tamboré e na Divisão
Rodo-aérea Aeropress, agora está
nas filiais de Brasília, Campinas,
Florianópolis, Pato Branco, Rio de
Janeiro, Sorocaba, Uberlândia e
Vitória.

A campanha tem como obje-
tivo recolher todos os papéis des-
cartados pelos setores adminis-
trativos da Braspress, para depois
enviá-los à reciclagem, reduzindo
o volume de lixo dentro da
organização, investindo no meio
ambiente e na qualidade de vida
dos colaboradores.

Assim como nas filiais em que
essa campanha já funcionava,
foram colocadas caixas personali-
zadas com o slogan “Sorria, seu
papel está sendo reciclado” em
cada setor das novas filiais parti-
cipantes do projeto para que os
colaboradores possam depositar
os papéis inutilizados.

Para que o papel chegue aos
consumidores e possa ser utiliza-
do das mais diversas maneiras,
milhões de árvores são derruba-
das, pois a matéria-prima do
papel é extraída de elementos
vegetais encontrados na polpa da
madeira das árvores, como, por
exemplo, os pinheiros e eucalip-
tos. A reciclagem é a solução mais
eficiente para preservar esse
recurso natural, e a Braspress tem
orientado seus colaboradores a
participar efetivamente dessa
campanha.

É necessário, também, saber
quais tipos de papel são destina-
dos à reciclagem (aparas de papel,
cadernos, caixas de papelão, car-

tazes, envelopes, fotocópias, im-
pressos, jornais, listas telefônicas,
papel de fax, rascunhos e revistas)
e aqueles não recicláveis (papéis
engordurados, fitas e etiquetas
adesivas, papéis metalizados,
papéis plastificados, papéis para-
finados e fotográficos).

Os materiais recolhidos sema-
nalmente nas filiais são vendidos
para empresas de reciclagem, e a
verba arrecadada poderá ser utili-
zada para ampliar ainda mais a
campanha por intermédio de
uma infraestrutura adequada
para reciclar outros tipos de
materiais, como metais, plásticos,
vidros, entre outros.

Calcula-se que a cada 50 qui-
los de papel reciclado uma árvore
é preservada; desde que o proje-
to começou, foram recolhidos
mais de 400 quilos de papel, ou
seja, já foram preservadas mais
de 8 árvores.

Pode parecer um gesto peque-
no, mas se todos fizerem sua parte,
o meio ambiente agradecerá.
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P
ara que se possa avaliar
se um candidato está
apto a ser um motoris-
ta, admiti-lo ou promo-
vê-lo a esse cargo, é

necessário que o colaborador seja
capaz de desempenhar essa fun-
ção. Com o objetivo de capacitar
seus funcionários para esse fim, a
Braspress realizou um programa
de capacitação sobre como ava-
liar e aplicar testes práticos e téc-
nicos a motoristas urbanos.

O treinamento ocorreu na
Matriz da Organização, localizada
em São Paulo, e contou com En-
carregados e Supervisores de Trá-
fego das filiais de Bauru, Belo
Horizonte, Brasília, Blumenau,
Campinas, Curitiba, Fortaleza,
Goiânia, Novo Hamburgo, Porto
Alegre, Recife, Rio de Janeiro,
Salvador, São José do Rio Preto,
Sorocaba, Uberlândia, Vitória, São
Paulo e também com represen-
tantes de todos os CAOBs –
Centros de Apoio Operacional

e outras ideias mais complexas”,
afirmou o Controller de Frota.

A abertura foi realizada pelo
Diretor de Operações, Luiz Carlos
Lopes, que transmitiu sua men-
sagem sobre a importância da ca-
pacitação. Em seguida, foram
apresentados dois vídeos que
exibiram atitudes corretas e ina-
dequadas de um motorista, e,
vinculada a todo esse material, foi
desenvolvida, ainda, uma apostila
para auxiliar toda a capacitação.

Os 27 novos multiplicadores
tiveram a oportunidade de fazer
uma reciclagem, revendo desde o
Código Nacional de Trânsito até a
maneira como ummotorista deve
se comportar no trânsito. “Capaci-
tamos 27 pessoas, que, agora, vão
poder atender não só sua filial,
mas também as de sua região, e
multiplicar seus conhecimentos”,
finalizou o Controller.

Avaliando a repercussão do
encontro, Carlos de Sá, Super-
visor de Frota de Blumenau, que
esteve presente no evento, con-
tou que o aprendizado foi de
grande valia.

“Aprimorei meus conhecimen-
tos e pude interagir com os demais
participantes para um melhor
entendimento do que foi transmi-
tido. Já fiz algumas avaliações nas
filiais de Blumenau e Itajaí que me
competem, inclusive participei de
reuniões com os motoristas para a
reciclagem de conhecimentos e
procedimentos a serem adotados
em suas rotinas. Quero parabeni-
zar a todos pela iniciativa de pro-
mover esse treinamento e agra-
decer a oportunidade de estar
presente, multiplicando nosso
crescimento profissional e in-

telectual”, comentou Carlos
de Sá.

Capacitar para
poder avaliar

O treinamento
capacitou 27

colaboradores
para avaliarem

motoristas urbanos

Braspress –, e Divisões
Aeropress e Braspress
Logística no dia 8 de
junho passado.

O Controller de
Frota, Urubatan Helou
Junior, esteve à frente
do programa junta-
mente com o Gerente
Administrativo de Fro-
ta, Maurilio Amaral, o
Gerente de Manuten-
ção de Frota, Antonio
da Cruz, e o Motorista
Instrutor, Leisson dos
Santos.

“A proposta inicial
teve origem a partir de
um questionamento,

pois era muito comum que filiais
distantes, como Paranavaí, Ara-
çatuba e São José do Rio Preto,
pedirem para irmos até lá avaliar
um único motorista urbano, já
que lá só tem uma vaga e não
tinha ninguém capacitado no
local para fazer esse tipo de ava-
liação. Então, por que não
capacitar pessoas de
outras filiais para
poder fazer o que
estávamos fazendo?
E, assim, iniciamos
esse programa, que é
muito mais abrangen-
te ainda, pois
e n v o l v e
simulação
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O Controller de
Frota, Urubatan

Junior esteve
à frente do

programa
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Boa tarde, Senhor Urubatan.

Gostaria de expressar minha satisfação ao ler a revista
Braspress News, mediante o reconhecimento de um visi-
tante do curso de Tecnologia do Triângulo Mineiro para
comigo e o Senhor Gentil, cujo comentário foi o seguinte:
“Que bom ter pessoas como a Rejane e o Gentil fazendo
parte da sua equipe”. Veja só! Logo eu que estou desenvol-
vendo um artigo falando do sentido do trabalho. Fiquei
tão feliz com esse reconhecimento, que associei isso ao
meu artigo. Realmente amo o que faço eme realizo traba-
lhando na Braspress. Parabenizo o artigo do Senhor Pepe,
que também retrata esse sentimento que as pessoas têm
ou deveriam ter pelo seu trabalho. E hoje, na comemora-
ção do Dia do Motorista, tivemos esse retorno mais uma
vez: juntamente com a presença do João, podemos apre-
sentar um RH“PRESENTE”.

Obrigada pela oportunidade de fazer parte da sua
equipe.

Rejane de Oliveira Silva,
Analista de Recursos Humanos, CAOB – Centro

de Apoio Operacional Braspress – Vila Maria,
São Paulo (SP)

Senhora Denise, boa tarde.

Assisti, neste momento, toda a entrevista, e quero
parabenizar primeiramente o Senhor Tayguara Helou por
sua excelente iniciativa ao comandar esse novo programa,
A Carga.ComTV, por sua grande desenvoltura e conheci-
mento sobre os assuntos tratados, por ter o Senhor Flávio
Benatti como entrevistado, pois propiciou enormes escla-
recimentos acerca dos temas abordados para nosso setor
de transporte, sobre a Federação Nacional de Transporte,
sobre as convenções, esclarecimentos sobre a Lei 12.619 –
simplesmente fantástica entrevista.

Para completar a excelente entrevista com o
Senhor Marcelo Flório, que fez com que tenhamos um
pouco mais de entendimento sobre os processos, ope-
rações, os caminhos da Braspress Logística, agregando
ao nosso grupo Braspress uma enorme e fantástica fer-
ramenta em planejamento e logística.

Parabéns a todos!

Adalberto Rigotti,
Gerente da filial de Santa Maria (RS)

Prezada Simone,

Pela gentileza especial da Denise, Assessora de
Imprensa, recebi o exemplar da revista BraspressNews, que,
na página 31, destaca a entrega dos volumes doados ao Lar
da Caridade de Uberaba em 20 demaio passado.

Mais que agradecer a reportagem sobre a remessa,
peço que transmita ao Senhor Diretor-Presidente do
Grupo H&P, Urubatan Helou, meus parabéns pela beleza,
qualidade gráfica e de conteúdo da publicação que regis-
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tra, ao que parece, toda a grandiosidade da empresa, seja
em sua missão, seja de seu corpo de colaboradores.

Mais uma vez, o agradecimento mais sincero e pro-
fundo pelo transporte solidário da Braspress de doações
a entidades beneméritas, entre as quais o Lar da
Caridade de Uberaba.

Cordialmente,

Maria Teresa La Macchia,
São Paulo (SP)

Caros Urubatan e Giuseppe, boa tarde.
Recebi a revista Braspress News de 36 anos –

1977/2013. Vou ver e ler com muito carinho.
Muito obrigado.
Saudações,

Otaviano Souza,
Gerente Nacional Jurídico da Rapidão Cometa

Logística e Transportes S/A,
Recife (PE)

Caro Urubatan,

Parabéns por sua apresentação no SETCESP –
Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São
Paulo e Região. Quem tinha dúvida sobre a opinião do
Transportador a respeito da lei 12.619, ontem teve opor-
tunidade de sair esclarecido. Várias foram as pessoas que
me comentaram sobre o esclarecimento que você fez.

Alémde todo conteúdo, coma facilidadeque você tem
em descontrair o ambiente e torná-lo mais alegre e feliz.

Sérgio Casagrande de Oliveira,
Vice-Presidente do Grupo Apisul,

São Paulo (SP)

Caros Urubatan e Petri,

Hoje a Braspress completa 36 anos.
História que já virou livro, vídeo, mas, acima de tudo, histó-

ria que deixa marcas de competência, suor e empreendimento.
Que a Braspress seja eterna, a cada dia lhes trazendo mais

alegria, realizações e muito sucesso.
Deixo, aqui, os meus mais sinceros parabéns por toda essa

jornada.
Como diz o hino do meu querido Rio Grande do Sul, “Sirvam

suas façanhas de modelo a toda terra”.
Um forte abraço a vocês e a todos de sua equipe!

Sérgio Casagrande de Oliveira,
Vice-presidente do Grupo Apisul,

São Paulo (SP)
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Rh em foco

M
embros da CIPA
– Comissão In-
terna de Preven-
ção de Aciden-
tes – das unida-

des de São Paulo, filial e Matriz,
bem como dos CAOBs – Centros
de Apoio Operacional da Braspress
– Tamboré, Cantareira e Vila Maria,
assim como da divisão Aeropress
de Barueri tomaram posse no dia
27 de maio passado.

Os 21 membros da CIPA fica-
rão no cargo até maio de 2014,
período em que vão cuidar da pre-
venção dos acidentes de trabalho
na Organização. Os empossados
são: Osiel Pereira Bispo (presiden-

Braspress, Milton Domingues Petri,
que falou da importância da CIPA:
“Todos devem se conscientizar
sobre a importância de participar-
mos da prevenção de acidentes na
companhia. Cada participante
deve cumprir seu papel para evi-
tarmos acidentes”, afirmou.

Giuseppe Coimbra, Diretor
Administrativo-Financeiro, falou
em seguida, parabenizando os
eleitos e mencionando que cada
cipeiro tem a obrigação de fazer
um bom trabalho: “Precisamos
baixar o número de acidentes e
cada cipeiro tem a sua responsabi-
lidade nessa meta, fazendo um
bom trabalho para atingirmos
esse objetivo”, mencionou.

Depois, o Diretor Comercial,
Giuseppe Lumare Júnior, destacou
que o capital humano é parte do
ativo da Braspress. “Portanto, não
dá para separar as pessoas da
Organização; por isso, cada cola-
borador deve valorizar o que é
muito caro para nós: a nossa vida,
ou seja, nosso sucesso depende,
também, do que somos e fazemos
na empresa”, enfatizou.

Finalizando a solenidade, o
Diretor de Operações, Luiz Carlos
Lopes, disse que a CIPA tem evoluí-
do bastante, mas que é preciso
continuar a busca pelo acidente
ZERO:“Temos a obrigação de evitar
acidentes. Inserimos o CAMB –
Centro de Atendimento ao Moto-
rista Braspress ‘Basil de Barros’ – na
prevenção de acidentes, inte-
grando as seis unidades da Região
Metropolitana da Grande São
Paulo, objetivando o acidente
ZERO a cada dia e sempre com res-
ponsabilidade de todos para que a
conscientização seja suficiente
para evitarmos os acidentes, ou
seja, vamos pensar antes de fazer”,
concluiu.

te); José Gentil Capolupo; João
Carlos Ozílio; Antonio Marin;
Antonio da Cruz Alves; Luiz Carlos
Cavalcante; Tatiane Pizzi; Luana
Rodrigues de Jesus; Cleonício
Nascimento de Jesus; Matusalém
Pereira dos Santos; José Clediano
do Nascimento; Robson Apa-
recido B. Moreira; José Ricardo da
Silva; Elidiane M. dos Santos;
Joviniano Pereira Neto; Dyego B.
da Silva; José Teodorico dos
Santos; Benedito Nogueira Neto;
Otaviana D. da Silva; Simone
Benassi; e Marisa S. de Oliveira.

A cerimônia contou com a pre-
sença da Diretoria e o evento foi
aberto pelo Vice-Presidente da

Tomam posse membros da CIPA
de 6 unidades da Braspress

Da esquerda para a direita: Antonio Marin, Robson A. B. Moreira, José Gentil
Capolupo, Matuasalem P. dos Santos, Sara E. de Assis, Dyego B. da Silva , José

Cleidiano do Nascimento, Benedito N. Neto, Cleoniscio N. dos Santos, José
Teodorico dos Santos , Luana R. de Jesus, Erica de P. M. Souza, Luiz Carlos

Cavalcante, José Ricardo da Silva, Simone Benassi, Elidiane M. dos Santos ,
Tatiane da S. P. Gomes, Osiel P. Bispo
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Pepe,

Li seu artigo “Manifesto Humanista” na revista
Braspress News nº 23.

Parabéns pela sensibilidade e sutileza na abordagem
do tema em questão. Esteja certo de que você é um des-
ses homens de coração simples e inteligência luminosa.

Grande abraço,

Tadeu Martignon,
Gerente de Logística da

Microservice Tecnologia Digital,
São Paulo (SP)

Senhor Gentil e Senhora Denise,

Venho por meio desta agradecer a parceria no trans-
porte do material que arrecadamos para o Hospital Fogo
Selvagem, em Uberaba – Lar da Caridade.

Eu eminhamãe agradecemos imensamente a parce-
ria com a Braspress.

Estou à disposição para auxiliá-los quando necessário.
Grata,

Lúcia Elena Silveira
Rodrigues de Francesco,

São Paulo (SP)

Caros colaboradores,

Escrevo estas linhas como agradecimento em nome
de todos que receberam o auxílio proveniente dessa
campanha. Tenham certeza absoluta de que, apesar de
modesto, esse movimento foi de grande ajuda aos que

foram assistidos por meio dos donativos enviados às
entidades assistenciais de Uberaba que menciono a
seguir: Lar da Caridade “Hospital do Fogo Selvagem”,
Grupo Espírita da Prece Chico Xavier, Casa de Auxílio do
Centro Espírita Aurélio Agostinho e Casa de Auxílio e
Hospital do Centro Espírita Pedro e Paulo.

Obrigado a todos os colaboradores e participantes
dessa campanha, que foi mais um grande sucesso.

Deixo aqui registrados, novamente, meus sinceros
agradecimentos àqueles que estiveram envolvidos de
perto na campanha, citando o Senhor Urubatan Helou,
Presidente do Grupo Braspress, que não somente auto-
rizou a retirada dos donativos em São Paulo, como tam-
bém o encaminhamento dessas doações a Uberaba, dis-
ponibilizando seus terminais de carga, e, principalmen-
te, seus funcionários prestativos, a quem também agra-
decemos no auxílio do remanejamento dos donativos e
de sua entrega.

Nossos sinceros agradecimentos e um abraço fra-
ternal em nome de todas as entidades assistenciais
beneficiadas.

Carlos Borges,
MSK Borges – Representação,

Assessoria e Consultoria,
São Paulo (SP)

Prezados Senhores

Urubatan Helou e Tayguara Helou
Gostaria de agradecer o convite e parabenizá-los pela

belíssima palestra Case de Sucesso Braspress realizada no
ultimo dia 15/08/2013 no auditório do SETPES/ES.

É uma riqueza enorme para nossos conhecimentos
ouvir e presenciar histórias de sucesso como a da
Braspress.

Aproveitando a oportunidade, deixo aqui registrado
minha alegria em fazer parte da Família Braspress, pois em
apenas 6 meses como colaborador da Braspress e a 4
meses na gestão da recém inaugurada Filial de Euná-
polis/BA, pude perceber a grandeza dessa organização.

Sucesso a todos nós.

Atenciosamente

Maycon Gratz,
Gerente de Eunápolis (BA)

Denise, boa noite

Senhor Urubatan

Recebi hoje a minha edição comemorativa de 10
anos da Isto é Dinheiro e, nela, consta as 1000 maiores
empresas do Brasil em gestão financeira, governança
corporativa, responsabilidade social, recursos huma-
nos, inovação e qualidade. A Braspress figura entre as
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Prezados Senhores Urubatan Helou e Milton Petri,

Gostaria muito de parabenizar os Senhores pelo aniversário
dessa grande família chamada Braspress.

A grandeza dessa família seguramente está fundamentada
na capacidade de empreendedorismo dos Senhores, que, inde-
pendentemente da situação econômica do País, sempre manti-
veram seus colaboradores motivados e comprometidos.

Sou fã do exemplo profissional e pessoal brindado pelos
Senhores a cada dia nesse exemplo de empresa.

Abraços,

Robson Caires,
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.,

São Paulo (SP)
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1000, com a posição 470. Está na pagina 156 da revista.
Não sei se já tem esta informação. Mas lhe transmito
para ciência.

É satisfatório ler e ver a empresa que defendemos e
dedicamos nossos esforços entre as 1000 melhores do
Brasil.

Atenciosamente

Márcio Ribeiro,
Superintendente da Divisão Aeropress

Senhores, ontem estava tão emocionado com as
belas palavras dos Senhores sobre a minha pessoa que
na hora em que fui falar acabou me travando a garganta
e as palavras parecem que não saíram e no ímpeto aca-
bei por me esquecer de fazer um agradecimento aos
Senhores perante os funcionários.

Gostaria de me corrigir dizendo o seguinte:

Tudo isto que aconteceu na minha vida não seria
possível neste momento se não fosse a confiança depo-
sitada sobre mim até hoje.

Graças aos Senhores que sempre confiaram no meu
trabalho hoje eu estou assumindo mais um cargo impor-
tantÍssimo nesta maravilhosa e abençoada empresa.

E tudo isso eu devo aos Senhores e por este moti-
vo estou enviando este para dizer MUITO OBRIGADO
por tudo e por toda confiança depositada sobre mim.
Podem ter certeza que na próxima segunda-feira esta-
rei com força total assumindo esta nova missâo com
toda garra.

Eu repito o que os Senhores disseram ontem onde
não tenho palavras para dizer o que representam em
minha vida e da minha família e o quanto sou grato a
DEUS por fazer parte desta grande família BRASPRESS.

Contem comigo sempre para o que for preciso.

QUE DEUS E NOSSA SENHORA
CONTINUEM A DERRAMAR BENÇÃO
SOBRE OS SENHORES E SUAS FAMÍLIAS.
MUITO E MUITO OBRIGADO POR TUDO
UM FORTE ABRAÇO DO AMIGO

Silvio Célio Biscaro,
Gerente Nacional de Tráfego

Boa tarde,

Prezado Senhor Luiz Alberto, boa tarde.

Em nome da UNIPAC – Universidade Presidente
Antônio Carlos –, agradecemos a oportunidade pela
atenção e a abertura das portas para a visita ocorrida
no dia 26 de junho à Braspress. Sabemos o quanto essa
oportunidade foi valiosa a todos os alunos lá presentes.

Os alunos ficaram impressionados, pois puderam
rapidamente conhecer as atividades estratégicas da

respeitada empresa BRASPRESS, pois a matéria
Sistema Operacional de Logística e Transporte contem-
pla as atividades e assuntos relacionados aos serviços
oferecidos por essa empresa que sempre apoia esse
tipo de evento.

Tal visita pôde proporcionar uma experiência única,
unindo a teoria da sala de aula com a prática, visando
responsabilidades e desafios da empresa e dos profissio-
nais que ali desenvolvem suas tarefas.

A turma que esteve presente está concluindo o
curso, neste semestre, em Logística.

Muito obrigado a todos pela oportunidade!
Sucesso.

Grato,

Leonardo Henrique de Melo Inácio,
Professor do Curso de Logística na UNIPAC –

Universidade Presidente Antônio Carlos,
Uberaba (MG)

Caros Senhores Urubatan e Petri,

Já estamos no 36º ano de muito trabalho e realiza-
ções, e muitos outros virão para serem conquistados jun-
tamente com seu admirável time de colaboradores.

Neste mês de aniversário, gostaríamos de parabeni-
zar a família Braspress, desejando a todosmuitas felicida-
des e a continuidade do merecido sucesso.

Um grande abraço,

José Ignácio,
Grupo De Nigris, São Paulo (SP)

Boa tarde, Senhor Urubatan e Senhor Petri.

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

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

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

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

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

Obrigada.
Respeitosamente,

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

Boa tarde,

Trabalhei em sua empresa 1 ano e três meses no
departamento de marketing como assistente.

Não sei se sabe, mas sou formada emmedicina vete-
rinária com pós graduação em marketing pela ESPM –
Escola Superior de Propaganda e Marketing. A Isabela
Helou, representando a Braspress, foi a que me deu a
oportunidade demudar de área, que era o que eu busca-
va - trabalhar em marketing e ter a veterinária apenas
como um hobby nos finais de semanas.

Ela sabe e quero que o senhor também saiba .... sou
eternamente grata à esta empresa que me deu a oportu-
nidade de eu mostrar meu trabalho.

Quero agradecer muito a oportunidade que a
Braspress me proporcionou.

Esse tempo foi muito intenso para minha carreira
profissional. Levo comigo grandes aprendizados e óti-
mas lembranças.

Parabenizo pelo sucesso da Braspress.

Saiba que o senhor é umexemplo de vida, de umgran-
de empreendedor que hoje possui um império bem estru-
turadoequedáa chancede trabalhoàmilharesdepessoas.

Muitíssimo obrigada!

Camila Guimarães,
São Paulo (SP)
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Olá, Urubatan.

Obrigado pelo envio da Braspress News nº 23. É
quase impossível acreditar que a empresa iniciou
com uma Kombi, um Ford F-350 e duas linhas telefô-
nicas. Essa história vale uma reportagem!

Abraços,

Carlos Emílio Jung,
Carlos Jung Advogados,

Brasília (DF)

Grande amigo

Urubatan Helou,

Fico feliz, em saber que estás bem ....
Minha sincera homenagem à você e aos ..... demais

colegas do passado, que fincaram as raízes sólidas no
segmento do Transporte Rodoviário de Cargas .... numa
luta pesada e contínua, a qual eu tive o privilégio de par-
ticipar e assistir.

Um fraternal abraço do Velho Almeida

Silvio de Almeida,
São Paulo (SP)

Urubatan

Tudo bem com você?
Tenho certeza que sim. Domingo passado estava

retornando de Gramado e conheci o prédio novo de
Novo Hamburgo que está em final de construção, para-
béns ficou ótimo.

Quando for a PortoAlegre avisa para nos encontrarmos.

Saúde

Paulo Roberto Purper da Cunha,
Presidente do Grupo Apisul,

Porto Alegre (RS)

Prezados Senhores, boa tarde,

Agradecemos o atendimento ao convite para par-
ticipar do nosso "Workshop de Transporte e Logís-
tica". Sua apresentação, veio somar para o en-
grandecimento do evento.
Muito obrigado pela participação.

Atenciosamente,

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

Prezado Urubatan Helou, boa noite.

Muito obrigado pelo espaço concedido a mim na edição nº
23 da revista Braspress News, em que pudemos falar um
pouco sobre o início da nossa gestão à frente do SETCESP –
Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo
e Região.

Aproveito o ensejo para cumprimentá-lo pela qualidade da
revista, pelas excelentes matérias que registram a sua já famo-
sa capacidade empreendedora e que muito orgulha o TRC –
Transporte Rodoviário de Cargas.

Um abraço,

Manoel Sousa Lima Júnior,
Presidente do SETCESP – Sindicato das
Empresas de Transportes de Carga de

São Paulo e Região




