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Editorial
de Transporte de Carga do Estado do Paraná para em-
presários do setor e para alunos do curso de Educação 
Executiva em Transporte & Logística em parceira com 
a PUC – Pontifícia Universidade Católica, na cidade de 
Curitiba (PR); depois no dia 31 de maio, em Santa Maria 
(RS), quando recebi clientes dessa região gaúcha num 
café da manhã, e em 9 de setembro, em Campinas, no 
interior paulista, quando ministrei uma palestra para 
convidados do SINDICAMP – Sindicato das Empresas de 
Transporte da Região de Campinas.

Nesta edição, destacamos a homenagem a outro 
grande líder do TRC – Transporte Rodoviário de Carga: o 
empresário mineiro Vander Francisco Costa, presidente 
da FETCEMG – Federação das Empresas de Transporte 
de Carga do Estado de Minas Gerais, que muitas vitórias 
já conquistou para o setor.

Nossas ações de responsabilidade social continuam, 
pois participamos ativamente de vários transportes 
solidários em campanhas de inverno, ajudando várias 
instituições, como o tradicional Hospital do Fogo Selva-
gem, a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente 
de Jales, a Associação São Paulo na Providência de Jesus 
e Lar Esperança, além de desabrigados das enchentes 
no Estado do Paraná e a Associação Rainha da Paz, que 
cuida de crianças e adolescentes deficientes.

Também apoiamos a Caravana Siga Bem, em combate 
ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, 
e, mais uma vez, o McDia Feliz, em colaboração ao GRAAC 
– Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer.

Outros importantes temas merecem destaque nes-
ta edição, como o nosso alerta à responsabilidade de di-
rigir nas estradas e avenidas; a Regional Santa Catarina; 
a Sustentabilidade que praticamos ao instituir a capta-
ção de águas de chuvas para irrigar jardins, limpar ba-
nheiros, lavar a frota, ajudar no controle da temperatura 
ambiente e diminuir a poluição com a correta conserva-
ção da frota; Nossa Gente e  nosso motorista Marcelo, 
um exemplo a ser seguido.

Boa leitura!

Urubatan Helou
Diretor-Presidente do Grupo H&P 

Com muita satisfa-
ção participamos 

pelo sexto ano con-
secutivo da FRANCAL 
– Feira Internacional 
da Moda em Calçados 
e Acessórios, expondo 
nossos diferenciais aos 
fabricantes de calçados, 
bolsas, malas, mochi-
las, cintos e artefatos 
de couro, bem como de 
acessórios e bijuterias 
que atendem ao merca-

do brasileiro, no qual fomos eleitos como o melhor for-
necedor de transporte e logística. 

Por isso, recebemos o Prêmio Destaques 2014 do 
Jornal Exclusivo, promovido pelo Grupo Sinos em par-
ceria com a organização da feira. A honraria, que repre-
senta a premiação máxima do cluster coureiro-calça-
dista, foi entregue em concorrida cerimônia realizada no 
dia 16 de julho passado, com a presença de mais de 700 
pessoas no Auditório Elis Regina, no Pavilhão de Expo-
sições do Anhembi, em São Paulo (SP).

Prestigiando os mais de 800 expositores do evento, 
mostramos também em nosso estande de 132 metros 
quadrados o simulador de direção que estamos uti-
lizando para ampliar a capacitação e a motivação de 
nossos motoristas.

O equipamento, oriundo do Canadá, auxilia a reduzir 
o consumo de combustível, os custos de manutenção e 
a emissão de gases poluentes, bem como os riscos de 
acidentes, já que alivia o estresse e o cansaço dos pro-
fissionais do volante.

Recentemente, nossa empresa foi eleita “Transpor-
tadora Modelo” do mercado em cerimônia realizada 
no dia 24 de abril passado, durante a Pneushow – Re-
caufair 2014 – 11ª. Feira Internacional da Indústria de 
Pneus, em São Paulo (SP), o que nos proporcionou mais 
orgulho ainda.

Também tive muito orgulho por participar de impor-
tantes eventos em três importantes cidades de nosso 
país: a primeira delas no dia 9 de abril, quando ministrei 
uma palestra no SETCEPAR – Sindicato das Empresas 
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Vander Costa – No aspecto 
jurídico, acho que a Lei n.º 12.619 
vai eliminar o principal ônus das 
empresas: as ações trabalhistas 
que reivindicam horas extras. Eu 
sempre falo que quem começou 
em 2012 a controlar as horas ex-
tras, pagando-as como determi-
na a lei, daqui a três anos não terá 
mais cobrança na justiça. Em três 
ou cinco anos esse passivo traba-
lhista vai desaparecer.

BRASPRESS NEWS – E as 
mudanças na lei, em tramitação 
no Congresso Nacional?

Vander Costa – Irão permitir 
maior flexibilidade nos interva-
los de descanso para atender 
às necessidades de cada tipo de 
transporte. É diferente a situa-
ção entre quem opera no regime 
de 24 horas e quem não trabalha 
à noite, como no caso da minha 
empresa. A ordenha das vacas 
não pode ser feita à noite e o 
produto precisa ser escoado no 
mesmo dia. Nossos motoristas 
trabalham 12 horas e descansam 
36. Tivemos de aumentar para 2 
a 2,5 motoristas por caminhão, 
com um custo adicional que foi 
negociado.

BRASPRESS NEWS – A
FETCEMG oferece recursos à 
Polícia para combater o roubo 
de cargas?

Vander Costa – Sim, nós ofere-
cemos uma ajuda mensal que su-
porta o aluguel de um imóvel no 
anel rodoviário. Antes, a delegacia 
de combate ao roubo de cargas fi-
cava no centro e não oferecia con-
dições de um bom atendimento; 
hoje, tem duas equipes que aten-
dem a todo o Estado, trabalhando 
com modernos recursos e com 
inteligência. 

BRASPRESS NEWS – Como 
isso foi viabilizado?

Vander Costa – A Federa-
ção firmou uma parceria com 
o governo do Estado e a Polí-
cia Civil para bancar o aluguel 
de imóvel adaptado para o bom 
funcionamento da delegacia es-
pecializada, que permite rápido 
deslocamento dos policiais em 
emergências.

BRASPRESS NEWS – E já 
teve resultados?

Vander Costa – O primeiro re-
latório mostra bons resultados, 
como a prisão de 64 pessoas, a 
dissolução de uma quadrilha de 
roubo de cigarros que agia em 
todo o Estado e a prisão de seus 
membros. A Polícia recuperou 
80% da carga roubada: remédios e 
celulares, além de veículos no va-
lor R$ 11,7 milhões. 

BRASPRESS NEWS – AFETCEMG 
pretende alugar imóveis em ou-
tras regiões do Estado para no-
vas delegacias?

Vander Costa – Apesar de os 
furtos e roubos acontecerem em 
todo o território estadual, a Polí-
cia tem condições de, trabalhando 
com inteligência, atender ao Esta-
do inteiro. Uma quadrilha que agia 

“No aspecto jurídico, acho 
que a Lei n.º 12.619 vai 

eliminar o principal ônus 
das empresas: as ações 

trabalhistas que reivindicam 
horas extras. Eu sempre falo 

que quem começou em 
2012 a controlar as horas 

extras, pagando-as como 
determina a lei, daqui a 
três anos não terá mais 
cobrança na Justiça. 
Em três ou cinco anos 

esse passivo trabalhista 
vai desaparecer.
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em São Paulo, Goiás, Minas e To-
cantins, por exemplo, foi presa no 
Triângulo Mineiro.

BRASPRESS NEWS – Como 
estão as rodovias no Estado?

Vander Costa – Minas tem a 
mais extensa malha rodoviária do 
País, a maioria formada por BRs, e 
houve muito atraso nas licitações 
para concessões, como nas BRs 

Vander Costa também dirigiu o SETCEMG

Entrevista
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Vander Francisco Costa: êxitos das parcerias

06

Além das rodovias estaduais, o Estado de Minas é 
cortado por 15 rodovias federais, tem quatro polos 

geradores de cargas e 3 mil empresas de transporte 
de cargas, além das filiais das maiores transportado-
ras do País. Em suporte ao setor, a FETCEMG – Fede-
ração das Empresas de Transporte de Carga do Esta-
do de Minas Gerais investe em ações contra roubos 
de cargas, para a redução da idade da frota e para a 
busca da sustentabilidade econômica.

Com 586,5 km2 de extensão, Minas Gerais é o quar-
to maior Estado e o primeiro em número de municípios 
(853). Sua população, de 20,6 milhões de habitantes, só 
perde para São Paulo. Estado mediterrâneo da região 
Sudeste, é passagem quase obrigatória para o Nordes-
te, o Sul, o Centro-Oeste e outros Estados da região. 

Seus polos geradores de carga – região metropoli-
tana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro (maior polo 
atacadista), Zona da Mata (mais próxima da divisa com 
o Estado do Rio de Janeiro) e sul do Estado (próximo ao 
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território paulista) – atraem as grandes transportado-
ras do País. 

O empresário Vander Francisco Costa, formado em 
Administração de Empresas e Direito, desde 2009 é 
presidente da FETCEMG. Em seu segundo mandato, 
que termina em 2016, ele também dirige a parte jurídi-
ca da VIC Transportes, empresa da qual é sócio. 

BRASPRESS NEWS – Como o senhor ingressou 
na atividade de transporte de cargas?

Vander Costa – Em 1968, meu pai, Vicente Costa, 
trouxe a família de Araxá para Belo Horizonte para 
que seus oito filhos tivessem melhor escola. Ele já 
estava no ramo e foi um dos fundadores da Minas-
-Goiás. Em 1982 deixamos a sociedade e fundamos 
a VIC (letras iniciais do nome de meu pai), com sede 
em Contagem. Atuávamos com carga geral e em 1992 
passamos a nos dedicar à área de alimentos, tendo a 
Nestlé como principal cliente. 

Com a lei em defesa do consumidor, aumentaram 
as exigências para o transporte de leite in natura, e a 
partir de 2006 passamos a fazer coleta de leite nas 
fazendas e levar às fábricas da Nestlé. Investimos 
em equipamentos adequados e hoje estamos em 
Ibiá, Sete Lagoas, Uberlândia e Poços de Caldas (MG), 
Brasília (DF), Goiânia (GO), Três Rios (RJ), Cordeirópolis e 
Americana (SP). Nossa frota tem 300 caminhões mé-
dios dotados de reboques e tanques isotérmicos com 
capacidade de 24 mil litros. Temos 700 funcionários e 
transportamos também para a Danone e a Itambé.

BRASPRESS NEWS – O senhor também presidiu 
o SETCEMG – Sindicato das Empresas de Transpor-
te de Cargas do Estado de Minas Gerais?

Vander Costa – Sim, presidi o SETCEMG por dois 
mandatos e dava expediente na empresa. Meu pai foi 
um dos fundadores do sindicato, do qual eu sempre par-
ticipei. Na presidência da Federação, deixei a empresa, 
mas continuo cuidando do Departamento Jurídico.

BRASPRESS NEWS – Quais são as principais difi-
culdades das empresas mineiras?

Valdir dos Santos

Vander Francisco Costa é Presidente da FETCEMG desde 2009



Entrevista
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381, 040 e 262. Pouco investimento tem sido feito na 
melhoria das rodovias, embora as estradas estaduais 
estejam em bom estado.

BRASPRESS NEWS – Minas começou primeiro 
o Programa de Renovação de Frota de Caminhões. 
Como funciona?

Vander Costa – O plano, do governo estadual, co-
meçou neste ano e visa retirar de circulação os ca-
minhões com mais de 30 anos. Esses veículos são 
vendidos como sucata para as siderúrgicas, e os pro-
prietários recebem um certificado que lhe assegura a 
isenção de IPVA - Imposto Sobre a Propriedade de Ve-
ículos Automotores por cinco anos na compra de um 
novo ou usado de até dez anos. O programa tem um 
apelo ecológico que as concessionárias estão sendo 
estimuladas a explorar comercialmente. Nós quere-
mos também que isso chegue às montadoras, mas 
até agora nenhuma mostrou interesse em participar 
do programa. Se as fábricas de pneus são obrigadas 
a recolher um pneu velho a cada novo que vendem, 
as montadoras também deveriam ficar com os cami-
nhões que não servem mais. 

BRASPRESS NEWS – Como o senhor vê o futuro 
das empresas em Minas?

Vander Costa – A tendência é de continuar havendo 
uma concentração de capital nacional ou internacio-
nal por meio de fusões ou incorporações. Aqui temos 
grandes empresas de capital internacional e outras de 
capital nacional.

BRASPRESS NEWS – O mercado de transportes 
em Minas tem crescido? 

Vander Costa – Pelo seu porte e pelos polos ge-
radores de carga, o Estado poderia ser melhor, mas 
sua economia não tem crescido tanto quanto a do 
Nordeste, com exceção do Sul de Minas, com maior 
expansão, como em Machado, que tem recebido di-
versas empresas de logística e se beneficiado da du-
plicação da Rodovia Fernão Dias. 

BRASPRESS NEWS – Por que só o Sul de Minas 
tem crescido?

Vander Costa – Pode ser por questões políticas. O 
transporte aéreo, por exemplo, diminuiu. A TRIP, que 
fazia voos regionais no Estado, foi vendida e descon-
tinuou os serviços. A Air Minas saiu do mercado e não 
houve substituição. O aeroporto da Pampulha não 
tem voo nem para o Triângulo Mineiro. A distância do 
Aeroporto de Confins do centro da capital desencoraja 
viagens para o interior. Com isso, a demanda caiu.

BRASPRESS NEWS – Mas as empresas de trans-
porte vão bem?

Vander Costa – Há uma insegurança jurídica a 
afetar as empresas: as ações trabalhistas. A nova lei 
(12.619) expôs um custo oculto que agora fica trans-
parente para ser cobrado. Resolvida essa questão, 
as empresas vão se capitalizar e se tornar atraentes 
para investidores ou para seguir crescendo. O frete 
precisa remunerar os custos e os investimentos. Ago-
ra, se a família crescer mais do que a empresa, há que 
se pensar em vender.

BRASPRESS NEWS – O que falta fazer até o final 
de seu mandato?

Vander Costa – Ainda falta montar um banco de 
dados sobre o setor no Estado, e pretendo montá-lo 
nos dois anos que me restam à frente da Federação.O Presidente da FETCEMG disse que a empresas vão se capitalizar
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ABraspress prestigiou novamente o setor cal-
çadista marcando presença na FRANCAL 2014 

– Feira Internacional da Moda em Calçados e Aces-
sórios deste ano, realizada entre os dias 15 e 18 de 
julho no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São 
Paulo (SP). 

No evento, a Braspress recebeu o Prêmio Desta-
ques 2014 do Jornal Exclusivo como o melhor For-
necedor de Transporte e Logística, em cerimônia 
ocorrida no dia 16 de julho passado, com a presença 
de mais de 700 pessoas no Auditório Elis Regina. Os 
Destaques foram eleitos por votação dos leitores do 
Jornal Exclusivo e da revista Lançamentos.

Giuseppe Lumare Junior representou a 
Braspress na premiação

Capa | FRANCAL 2014
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Braspress é Destaque 
2014 e mostra simulador 

de direção na FRANCAL

Diferenciais
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Uma equipe de cerca de 40 profissionais trabalhou 
no evento para explicar os diferenciais da performan-
ce da Braspress em todo o Brasil, através de suas 106 
filiais estrategicamente localizadas em grandes po-
los de consumo.

“Voltamos a prestigiar a FRANCAL porque o se-
tor calçadista representa uma parcela importante de 
nossos negócios. Pudemos notar que a chegada às 
lojas das novas coleções de calçados e acessórios de 
moda para a temporada primavera-verão 2014/2015 
animou o comércio, com a expectativa positiva para 
um segundo semestre”, afirmou Urubatan Helou, 
Diretor-Presidente da Braspress, que visitou a feira.

Oscar do setor

Reconhecida com a premiação máxima do clus-
ter coureiro-calçadista, a Braspress recebeu o troféu 
Destaque, entregue em solenidade realizada no Par-
que de Exposições do Anhembi.

A honraria é promovida pelo Grupo Sinos, por 
meio do Jornal Exclusivo e da revista Lança-
mentos, em parceria com a FRANCAL.

Segundo Abdala Jamil Abdala, presidente da 
Francal Feiras, a esperança de dias melhores para 
os negócios ganhou voz: “Esta é uma edição verda-
deiramente comemorativa, pois resgata a confiança 
em nós mesmos. O primeiro semestre teve desem-

penho diminuído, mas estamos confiantes! Somos 
bons demais para baixar a cabeça e não levar nossos 
objetivos adiante”, destacou ele durante o evento, em 

um auditório lotado.
O troféu Destaque 

prestigia as indústrias de 
calçados, bolsas e aces-
sórios, transporte e lo-
gística, matérias-primas 
e máquinas, bem como 
o melhor lojista do ano. 
Também o trabalho dos 
representantes comer-
ciais de calçados de todo 
o Brasil foi homenagea-
do na ocasião com a en-
trega do prêmio Garra de 
Ouro.

A premiação tem ca-
ráter democrático e in-
tegrador, envolvendo o 

“Voltamos a prestigiar a FRANCAL 
porque o setor calçadista 
representa uma parcela 
importante de nossos 

negócios. Pudemos notar que a 
chegada às lojas das novas 

coleções de calçados e acessórios 
de moda para a temporada 

primavera-verão 2014/2015 
animou o comércio, com a 
expectativa positiva para

 um segundo semestre”, afirmou 
Urubatan Helou, 

Diretor-Presidente da Braspress.

O Diretor Comercial reuniu a equipe de 40 profissionais para destacar os diferenciais da Braspress
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Outra novidade apresentada na feira e que cha-
mou muito a atenção dos visitantes foi o simulador 
de direção utilizado para capacitar e reciclar os moto-
ristas da Braspress.

Sexta participação

A FRANCAL foi palco oficial do lançamento das 
coleções primavera-verão 2014/2015 em calçados 

e acessórios de moda no País. Essa é a temporada 
mais rentável para o setor, pois os modelos perma-
necem nas vitrines das lojas por até nove meses, en-
tre agosto e março. 

Com mais 800 expositores, a feira apresentou 
uma enorme variedade de calçados, bolsas, malas, 
mochilas, cintos e artefatos de couro, acessórios e 
bijuterias para atender aos diferentes tipos de varejo.

Prestigiando o setor, a Braspress, que participa da 
feira pelo sexto ano consecutivo, mostrou seus dife-
renciais em um estande de 132 metros quadrados 
com imagens do SORTER – Sistema Automatizado 
de Distribuição de Encomendas e outros aspectos 
operacionais, bem como do simulador de direção.

 O equipamento, oriundo do Canadá, auxilia a re-
duzir o consumo de combustível, os custos de manu-
tenção e a emissão de gases poluentes, bem como os 
riscos de acidentes, já que alivia o estresse e o cansa-
ço dos profissionais do volante.

Importado pela Navig, o simulador exposto na 
feira funciona dentro de uma unidade móvel que é 
transportada por um caminhão. 

A feira apresentou uma enorme variedade de calçados, bolsas, malas, cintos

O simulador de direção foi uma novidade apresentada na feira
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Com a nova estrutura será ampliado a 
oportunidade de emprego na região

setor durante todo o ano. A escolha 
dos nomes para votação foi feita 
a partir de pesquisa realizada pelo 
Centro de Pesquisa e Planejamento 
(CPP), da Universidade Feevale.

Segundo Giuseppe Lumare Júnior 
(Pepe), Diretor Comercial da Bras-
press, foi muito importante receber 
essa premiação do setor calçadista, 
movido constantemente pela busca 
de novas coleções e sempre à pro-
cura de novas cores, que fogem à 
monotonia e se combinam em uma 
infinidade de possibilidades.

“Creio que o sucesso da Braspress 
e dos fabricantes de calçados seja 
fruto da comunhão do trabalho em 
equipe e da beleza – elemento que 
os fabricantes de calçados sabem 
usar muito bem e que nós homena-
geamos constantemente”, afirmou 
Pepe ao representar a Organização 
na premiação.

Diretoria reunida com a equipe da Braspress

O Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, Tayguara Helou;
o Diretor-Presidente da Braspress, Urubatan Helou e o Vice-Presidente, 
Milton Petri conversaram com os clientes

Capa | FRANCAL 2014
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ocre que seja, nenhuma obra que 
verse sobre o ócio e a acomoda-
ção. Portanto, colabore com seu 
biógrafo: faça, erre, tente, falhe, 
mas continue sempre lutando. 
Não jogue fora a oportunidade de 
ter vivido”, destacou.

No final de sua apresentação, 
sugeriu a todos que se levantas-

Urubatan Helou é o custo logísti-
co, que nos Estados Unidos é de 
10,5% do PIB, enquanto no Brasil é 
de 20%. Isso significa que nós te-
mos muito, mas muito mais para 
melhorar esses dados e, portan-
to, haverá mais oportunidades de 
trabalho no setor da logística.

“Nós temos de dobrar nossa 
eficiência logística para chegar-
mos ao patamar norte-america-
no. Por isso, as oportunidades de 
trabalho com certeza são maio-
res”, destacou.

Para encerrar, ele citou: “Não 
paute sua vida nem sua carreira 
pelo dinheiro. Ele é importante, 
mas não é tudo. Ame seu traba-
lho ou seu projeto, persista em 
fazer o melhor, seja fascinado 
por fazer e por realizar. Assim, 
o dinheiro, que é o elemento 
principal de tudo isso, virá como 
conse quência.” 

“Quero dizer ainda que já vi 
grandes filmes e li best sellers so-
bre tristeza, sobre fracasso, mas 
nunca encontrei, por mais medí-

sem da cadeira e buscassem uma 
lembrança deixada na parte de 
baixo: uma Aspirina para as dores 
de cabeça, mas que literalmente 
significa “tirar a bunda da cadeira 
para correr atrás das oportunida-
des”, com o que todos concorda-
ram, batendo muitas palmas ao 
palestrante.  

No total 60 motoristas 
da Organização 
passaram pela 

capacitação

Gilberto Antonio Cantu ao lado de Urubatan Helou

Os alunos do curso de Educação Executiva em Transporte Logística prestigiaram a palestra

Palestras
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Urubatan Helou
realiza palestra em Curitiba
AImportância do Empreendedorismo na Matriz 

Logística Brasileira foi o tema da palestra pro-
ferida por Urubatan Helou, Diretor-Presidente da 
Braspress, no SETCEPAR – Sindicato das Empresas 
de Transporte do Estado do Paraná, no dia 9 de abril 
passado, com a participação dos alunos do curso de 
Educação Executiva em Transporte & Logística em 
parceria com a PUC – Pontifícia Universidade Cató-
lica do Estado do Paraná e associados da entidade.

O evento contou ainda com a presença de Gilber-

to Antonio Cantu, presidente do SETCEPAR, e de vá-
rios colaboradores da Braspress no Estado parana-
ense: Wanderley Costa, Gerente Regional, e Valtair 
Ambrosio, Raul Victorino Zanchett Júnior e Waldemir 
José de Almeida, entre outros.

Urubatan Helou contou sua história de empreen-
dedorismo detalhando os processos da Braspress 
desde a fundação até os dias de hoje e comentan-
do a logística brasileira. “Na verdade, todas as em-
presas que conseguiram atravessar sete moedas 

diferentes e 13 planos econômicos 
são vitoriosas. O segredo é trabalhar, 
perseverar, acreditar no seu negócio, 
ter gente de absoluta confiança, com 
capacidade e competência, para que o 
negócio tenha foco e possa se conso-
lidar”, explicou.

Depois de contar a história da 
Braspress, citou os problemas da lo-
gística brasileira, dizendo aos presen-
tes que justamente nesse setor é 
que eles irão encontrar as maiores 
oportunidades de trabalho. 

“Estudem, capacitem-se ao máxi-
mo, pois não há outro caminho. O mun-
do de hoje não permite apenas a intui-
ção, pois toda decisão tem de ter base 
científica. E o profissional de logística 
será o mais valorizado do mercado. Po-
dem acreditar: é a profissão do futuro!

Vocês estão entrando num mundo 
de oportunidades, pois há muita coisa 
para fazer, para resolver, para crescer 
num setor que em 2013 teve fatura-
mento de R$ 507 bilhões e represen-
tou 11,5% do PIB – Produto Interno 
Bruto, ou seja, a logística brasileira é 
detentora de 11,5% do PIB - Produto 
Interno Bruto Nacional!”.

Outra referência destacada por Urubatan Helou em palestra no SETCEPAR
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José Alberto Panzan entregou uma 
placa para Urubatan Helou

Controller de 
Frota da Braspress, 

Urubatan Helou Junior, 
ao lado de Luciano 

Burti, da Navig

presidente do SINDICAMP.
Depois, explicou em detalhes a 

trajetória de sua vida empresarial, 
dizendo como começou o negócio 
lá atrás na década de 60, até os 
dias atuais quando a Braspress 
tornou-se um case de sucesso: 
‘’Mas nem sempre foi assim,
nós enfrentamos diversas difi-
culdades. Muita das vezes, dava 
passos maiores que as pernas, 
muito maiores daqueles que  
poderia dar, mas existe um 
dito popular que diz o seguinte: 
devagar se vai a longe, e  costumo 
dizer que devagar não se vai 
a lugar nenhum, devagar você 
fica parado, portanto, às vezes 
é necessário ousar, mas quando 
você ousa, você precisa ousar 
com planejamento’’, afirmou. 

Urubatan Helou destacou ainda  
a alta taxa tributária bra sileira: ‘’ 
56% daquilo que transportamos é 
consumido pela carga tributária 
de forma direta e indireta, 
segundo o Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário de 
Curitiba. Elevar a carga tributária 
também eleva a informalidade. 
Por sua vez, a informalidade à 
sonegação. Em um país com uma 
atividade econômica que tem 
uma alta carga tributária cria-se 
uma concorrência totalmente 
desleal. Acho que hoje o PIS/
CONFIS trazem um pouco de 
disciplinamento para esse negócio, 
e evita um pouco a sonegação e 
diminui por exemplo o seu efeito e 
melhora os nossos negócios’’.

Finalizando, mencionou que 
as nossas escolhas representam 
o nosso tempo, a vida é muito 
curta, nós temos amigos que já 
passaram e deixaram saudades, 
a maior perda que o homem 
pode ter é a perda do tempo. 

‘’Costumo dizer o seguinte:  

olha gente vamos tirar a 
bunda da cadeira, pois a maior 
perda que podemos ter é a 
perda do tempo. 

Quando você perde o tempo, o 
que você deixou? Você não deixou 
nada. Quem mata o tempo, não é 
assassino, é suicida, porque matou 
a si próprio. E não matou só a si, 
matou aqueles que o rodeiam. 

Você não deixou legado, e a 
família? E os amigos? E o seu 
pai? E aqueles que trabalham 
com você? Aqueles que dão 
o seu máximo, não precisa 
ser o ápice do Bil Gates, mas 
é o ápice de cada um, isso 
é fundamental para que as 
coisas aconteçam. Por isso,  um 
conselho que  digo: empreender 
é fundamentalmente aproveitar 
o tempo para realizar. Nós 
vamos errar, acertar, e as coisas 
vão acontecendo.

 O tempo é um negócio que 
passou, ficou nas costas, o mi-
nuto, a hora, o dia, a semana, o 
mês, o ano, décadas ficaram para 
trás, e se você não aproveitar 
esse tempo. Portanto, acho que 
empreender é saber aproveitar o 
tempo para realizar. Muito obri-
gado gente’’, afirmou. 

Em seguida, o presidente do 
SINDICAMP, José Alberto, agra-
deceu  a presença de Urubatan He -
lou, entregando a ele uma placa  
com os seguintes dizeres: ‘’Na vida, 

não existem soluções. Existem 
forças em marcha: é preciso criá-
las e, então, a elas seguem-se as 
soluções’’, de autoria do escritor 
francês, Atoine de Saint-Exupéry.

José Alberto também disse 
que Urubatan Helou  conseguiu 
em uma única noite falar um 
pouquinho de  operação eficiente 
baseada em custo, gestão  baseada 
em valores,  capacitação, equipe, os 
melhores colaboradores,  histórias 
de superação, enfim, assuntos 
que fazem parte do projeto 
desenvolvido pela entidade.

‘’Estou  muito satisfeito, acho 
que é uma grande lição de vida 
para todos nós, para a gente 
se espelhar, e como ele falou, 
gente: não interessa como está a 
economia, política, as dificuldades 
que vamos ter, precisamos ter 
capacidade para ir tirando as 
pedras e trilhar o nosso caminho, 
porque oportunidades estão aí. 
E o dinheiro com certeza virá. 
Obrigado Urubatan’’, finalizou ele.

Encerrando o evento, Uru-
batan Helou lembrou: ‘’Em  1978 
quando  fui na casa da Dona 
Elza,  vi lá um garoto, um garoto 
quieto, observador, observando 
tudo, e hoje é um dos líderes do 
nosso setor. Pois é, esse é o 
aproveitamento do tem po. Sig-
nifica dizer que você apro veitou 
muito bem o seu tempo, parabéns 
e ainda tem muito tempo pela 
frente. Muito obrigado’’, disse, 
referindo ao presidente do 
SINDICAMP, José Alberto.

Os dois auditórios do SINDICAMP ficaram 
lotados para assistir a palestra

Palestras
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Urubatan Helou rea-
lizou outra palestra

sobre ‘’A importância do
Empreendedorismo na
Matriz Logística Bra-
sileira’’ para 250 trans-
portadores e executivos reunidos em dois au-
ditórios na sede do SINDICAMP – Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas de Campinas
e Região, a convite do presidente da entidade,
José Alberto Panzan, dentro do Projeto Inovação
– Estratégia e Gestão Empresarial, no dia 9 de
setembro passado.

Também estiveram presentes José Alberto 
Pan zan (presidente do SINDICAMP);  Carlos Pan-
zan (vice-presidente da FETCESP – Federação 
das Em presas de Transporte de Carga do Estado 
de São Paulo e ex-presidente do SINDICAMP); 
Elza Lúcia Panzan (presidente  da FUNTRAN – 
Fundação Me mória do Transporte de Campinas); 
Henrique Coim bra (Gerente Regional); Gilberto 
Marassi (Gerente da Filial de Piracicaba); Manoel 
Freitas (Gerente de Vendas da filial Campinas); 

Outra palestra de Urubatan 
Helou aconteceu em Campinas

Paulo Félix (Gerente Operacional);  Pedro Paulo 
dos Santos (Chefe Administrativo-Financeiro), 
entre outros.

Inicialmente, Urubatan Helou fez questão de 
destacar o trabalho realizado pelo SINDICAMP. ‘’A 
entidade tem realizado um trabalho notável na 
federação. Aliás,  com todas as nossas dificuldades, o 
nosso negócio não permite erros. Toda vez que erramos 
comprometemos ou o ano ou a companhia, quantas 

empresas ficaram ai pela 
estrada, quantas empresas 
passaram na história do 
transporte de cargas por 
erros de planejamento ou 
erros estruturais.

Mas se não fosse hoje 
o trabalho das nossas en-
tidades, estaríamos em 
si  tuação pior. Nossas en-
tidades fazem um trabalho 
excelente, por isso dedico 
metade do meu tempo a 

minha empresa e metade para as nossas entidades, 
porque é uma forma de coletivamente en contrarmos 
solução paras nossas questões. Não há uma única 
empresa que sozinha tenha mais representação do 
que a menor entidade da classe, pois é, através das 
entidades que conseguimos resolver todos os nossos 
problemas. 

Gostaria também de estender os cumprimentos 
a uma pessoa que mora no meu coração, que  tenho 
profundo respeito, profunda admiração, e ela foi 
talvez testemunha de alguns passos que dei na vida, 
e talvez tenha sido fonte de inspiração que é a dona 
Elza Lúcia Panzan, a quem tenho profundo respeito 
e carinho, e que admiro a coragem, pela maravilha 
de mulher que é, muito obrigado  pela presença. E 
muito obrigado pela presença também da Ana Célia 
Panzan’’, destacou ele, referindo-se à mãe e irmã do 

Na segunda fila, à direita, Elza Lúcia Panzan, 
ao lado de Ana Célia Panzan

Urubatan Helou teve a
oportunidade de destacar o 

trabalho do SINDICAMP
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marítimo, químico, aeroespacial, 
entre outros. 

A empresa oferece seus servi-
ços e produtos em caráter global, 
através de mais de 130 plantas 
instaladas em aproximadamente 
70 países, revendendo o maior por-
tfólio de tintas e revestimentos do 
mundo para diversas finalidades, 
ao mesmo tempo em que produz 
novas descobertas, como o siste-
ma de pintura Base 1: Base 2 (B1: 
B2) e o uso de tinta à base de água 
ao invés dos solventes comuns. A 
PPG tem também amplo foco em 
práticas sustentáveis e ações so-
ciais dos mais variados tipos. 

Fundada em 1883, pelo Capitão 
John Baptiste Ford e pelo industrial 
norte-americano John Pitcairn, Jr., a 
PPG (à época, chamada Pittsburgh 
Plate Glass Company) fornece, além 
de tintas, especialidades químicas 
em geral, vidro e fibra de vidro, além 
de outras linhas de produto como, 
por exemplo, produtos óticos. 

Em 2013, o faturamento de 
vendas da empresa 
superou a marca de 
US$ 15 bilhões. Com 
aproximadamente 42 
mil empregados es-
palhados pelo mundo, 
a PPG tem sua matriz 
em Pittsburgh, no es-
tado da Pensilvânia, 
EUA. No Brasil, a sede 
da empresa fica lo-
calizada em Sumaré, 
São Paulo, mas suas 
ramificações podem 
ser encontradas por 
todo o Brasil, através 
das empresas que re-
presentam seus pro-

dutos localmente.
A PPG tem por objetivo condu-

zir as suas operações priorizando 
a conservação de energia, água 
e matérias-primas. A empresa 
também possui práticas de pre-
venção à poluição (dado o seu ex-
tenso trabalho com produtos quí-
micos) através de programas de 
redução de emissão de resíduos e 
gases nocivos. 

Mais além, a PPG mantém o “In-
ventário de Emissões Tóxicas”, um 
relatório que contabiliza o impacto 
ambiental em todas as unidades 
da empresa no mundo, bem como 
sugere planos de ação que mini-
mizem sua agressão ao meio am-
biente e proteja polos naturais de 
interesse global. Exemplo disso é o 
trabalho realizado pela PPG no Rio 
Caucasier, no estado da Louisiana, 
EUA. A empresa está atuando na 
criação de pantanais através do re-
direcionamento do despejo de água 
no rio citado, criando áreas verdes 
propícias para o crescimento da 
flora local, bem como a presença de 
animais silvestres.

Durante seu histórico, a PPG 
realizou diversas aquisições para 
reforçar sua presença nos setores 
em que atua. É válido destacar as 
compras da SigmaKalon Group 
(Valor: US$ 3,2 bilhões - a maior 
em toda a história da PPG), em 
2008; e da parte norte-americana 
de revestimentos arquitetônicos 
da Akzo Nobel (Valor: US$ 1,05 bi-
lhão), em 2012.

No Brasil desde 1973, a PPG 
apoia-se em seu amplo conhe-
cimento e sua sólida experiência 
para oferecer seus serviços em 
diversos setores da indústria bra-
sileira. Sempre buscando novas 
formas de se aproximar da so-
ciedade, a empresa também pro-
move diversas ações voluntárias 

e trabalhos de cunho social em 
escolas locais, bem como outros 
programas sociais.

Revestimentos para latas 
de cerveja e outros

Todos os dias, os revestimen-
tos para embalagens PPG são uti-
lizados na fabricação de mais de 
200 milhões de latas de cerveja e 
outras bebidas em torno do mun-
do. Em escala global, mais latas de 
alumínio de cerveja e outras bebi-
das são revestidas externamente 
pela PPG do que por qualquer ou-
tro fabricante de revestimentos. 
Na Europa, a empresa é líder no 
fornecimento de revestimento in-
terno e externo para latas de alu-
mínio “duas peças” de cerveja e de 
outras bebidas. Mundialmente, é 
um dos maiores fornecedores de 
revestimento interno e externo de 
latas de bebidas e cerveja.

Desde 1924, a PPG tem foca-
lizado entregar soluções inova-
doras. A primeira em introduzir 
muitos produtos de revestimen-
tos para o segmento automóvel, 
incluindo eletroforese catódica, 
vernizes em pó, sistemas de pintu-
ra compactos, aplicação por spray 
para pintura de caçambas por isso 
permanece na vanguarda da ino-
vação.  Hoje, oferece a linha com-
pleta de produtos e serviços para 
os fabricantes mundiais de auto-
móveis incluindo: pré-tratamento, 
eletroforese, primers surfacer, ba-
ses de efeito e textura, vernizes e 
demais materiais pertencentes ao 
processo de pintura.

Além da posição de lideran-
ça nos mercados em que atua, é 
uma empresa eficiente e racio-
nal, que opera na vanguarda de 
novas tecnologias e soluções. A 
sua visão é ser uma empresa lí-

A sede da empresa 
fica localizada em 
Sumaré (SP)

Série “Parcerias”
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PPG Industries do Brasil, 
parceira da Braspress

‘’Além do bom relacionamento,  e  com a qualidade 
garantida dos produtos e o prazo acordado,  confere-
-nos segurança e satisfação, na escolha de nossos 
fornecedores. A PPG, através de seu corpo técnico/
comercial, está alinhada com a Braspress, não so-
mente no fornecimento dos produtos considerados 
como padrões, mas especialmente no desenvolvi-
mento de novos produtos ou serviços que visam me-
lhorar ainda mais a apresentação de nossa frota e de 
nossos prédios/terminais, já que utilizamos vários 
produtos das linhas existentes”, destacou Lopes.

A PPG Industrial do Brasil -  filiada da PPG Indus-
tries (NYSE: PPG)  -  é a líder no mercado de produção 
e fornecimento de tintas e revestimentos, atuando 
em praticamente todos os setores da indústria, como 
nos mercados automobilístico, arquitetônico, naval/

Dando prosseguimento à série ‘’Parcerias’’, o 
Assessor Comercial da PPG Industries do Bra-

sil, Júlio César Bueno, conta como é a parceria com 
a Braspress.

‘’É muito importante para a PPG ter um cliente 
como a Braspress. Ao longo desta parceria, cons-
tantemente nos preocupamos em manter um ótimo 
relacionamento comercial e de total qualidade em 
nossos produtos e serviços para atender todas as ex-
pectativas da Braspress, uma empresa conceituada e 
líder no seu segmento de atuação. A PPG agradece a 
confiança que foi nos dada’’, afirmou ele.

O Diretor de Operações da Braspress, Luiz Carlos 
Lopes, reafirma a importância   que parcerias à exem-
plo da PPG, fortalecem as empresas, através da qua-
lidade dos produtos e serviços prestados.

Alguns produtos
fabricados pela companhia

Série “Parcerias”
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der mundial em revestimentos, produtos especiais e 
serviços, servindo clientes das áreas de construção, 
produtos de consumo, de transporte e industriais. 

A divisão de Tintas Industriais produz uma am-
pla gama de revestimentos com valor agregado para 
eletrodomésticos, equipamentos agrícolas e para 
construção, produtos eletrônicos de consumo, cami-
nhões pesados, autopeças e acessórios automotivos, 
construção residencial e comercial, pisos de madeira, 
móveis e outros produtos acabados.

Com mais de 125 anos e em 130 fábricas espa-
lhadas pela Europa, Ásia, África e Américas, a PPG 
Arquitetônica é referência global em tintas, corantes 
e especialidades para o mercado arquitetônico nos 
segmentos industrial, de manutenção e comercial 
(residencial).

 Detentora das licenças de uso das marcas Tintas 
Renner, além de proprietária das marcas Majestic, 
Pittsburgh Paints, Olympic, Porter, Monarch, Lucite 
e PPG HPC (High Performance Coatings), a PPG Ar-
quitetônica também adquiriu a SigmaKalon, uma das 
maiores fabricantes de tintas da Europa. Na América 
Latina, a PPG Arquitetônica possui unidades no Bra-
sil e Argentina, além de operações no Chile e Uruguai, 
exportando sua linha de produtos para Bolívia, Para-
guai e Suriname na América do Sul; Trinidad & Toba-
go e Honduras na América Central e Ghana, Nigéria e 
Angola na África. No Brasil desde 1997, conta com 2 
parques fabris, sendo um em Gravataí/RS e outro em 
Sumaré/SP. 

A marca Tintas Renner é líder em vendas no Sul 
do país e expande sua presença no mercado nacional 
apresentando mais de 2000 cores aos consumidores 
através do sistema tintométrico “The Voice of Color”. 
Com a marca Majestic, a PPG Arquitetônica oferece 
produtos inovadores como vernizes, stains 
e complementos com qualidade Premium 
para proteger e embelezar madeiras.

Capitalizando na posi-
ção da PPG de líder global 
na fabricação de revesti-
mentos industriais e de 
transporte, o setor de re-
pintura automotiva traz 
tecnologia de ponta para 

atender as necessi-
dades de clientes que 
atuem nos três gran-
des segmentos do 
mercado: repintura e 
reparo de automóveis, 
e transporte comercial. 

Inovações tecnológicas recentes da PPG centrali-
zam-se em produtos e processos que são mais se-
guros para o meio ambiente. Este setor auxilia clien-
tes em mais de 140 países através de uma extensa 
rede de distribuição.

 As soluções em revestimentos marítimos da PPG 
incluem os revestimentos livres de biocidas SIGMAGLI-
DE®, que impedem a incrustação. Por meio da criação 
de uma superfície extremamente lisa, esse sistema 
avançado de revestimento reduz a resistência à fricção 
do casco, diminui as emissões de CO2 e SO2, e propor-
ciona economias significativas de combustível. 

Como não contém biocidas, é útil aos proprietários 
de embarcações na obediência a programas de pro-
teção ao meio ambiente. Uma ampla possibilidade de 
aplicações e uma secagem otimizada fazem reves-
timentos ideais para programações críticas de esta-
leiros e oferece desempenho excepcional durante o 
serviço de manutenção. 

Com ampla linha de produtos de revestimentos 
especializados em aeronaves do mercado, a PPG 
Aerospace é líder na fabricação de revestimentos 
transparentes e selantes, que por serem mais leves 
reduzem significativamente o peso de cada aeronave 
– economizando combustível e dinheiro, toda vez que 
o avião voa. 

O sistema da empresa de revestimentos exterio-
res, completamente verdes e livres de cromato reduz 

o impacto ambiental, diminui o peso da 
aeronave e produz um acabamento bri-
lhante, suave e altamente durável. As 
tecnologias avançadas de revestimento 
oferecem brilho e retenção de cor com-
provados, juntamente com a habilidade 
de criar combinações de cores customi-
zadas e efeitos especiais de acabamen-
to para necessidades variadas. 

A empresa tem mais de 125 anos 
e está presente em 130 fábricas 

espalhadas pelo mundo

Desde 1924, a PPG 
direciona seu foco à oferta 
de soluções inovadoras
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*Giuseppe Lumare Júnior é Diretor-Comercial

Para nós da Braspress, que 
temos uma definição muita clara 
de especialidade, não é o caso de 
julgarmos nenhum concorrente a 
partir de nossos pontos de vista 
nem assentir que nos julguem 

a partir de pontos de vista 
estranhos a nossos valores e 

formas de pensar e gerir o nosso 
negócio. Mercado, para nós, são 

relações particulares em que 
é possível, por conhecimento 

mútuo, (do transportador e do 
cliente) aderências ajustadas.

“

estranhos a nossos valores e formas de pensar 
e gerir o nosso negócio. Mercado, para nós, são 
relações particulares em que é possível, por 
conhecimento mútuo, (do transportador e do 
cliente) aderências ajustadas.

Fato é que, para nós, mercado de transporte 
não é algo abstrato, é sim aquilo que nos permite 
atingir objetivos empresariais (resultados 
econômicos) ao prestar serviços que geram valor 
para os clientes que aderem a tais serviços, 
pois necessitam deles, em parte ou no geral, e 
acreditamos que isso ocorre diferentemente por 
encomenda, as quais serão capazes, caso a caso, 
de absorver ou não os preços que praticamos. 
Por isso será bastante razoável que, nem 
nós queiramos impor ao cliente preços para 
encomendas que carregam necessidades que 
não admitem o que cobramos nem concordemos 
com praticar preços inferiores à remuneração 
que a competitividade efetiva permite e os 
nossos serviços valem. 

Há décadas as teorias da administração 
evoluem, mas, vez ou outra, para alguns que 
não as compreendem adequadamente, chegam 
diluídas em seu conteúdo, e tornam-se lugares-
comuns utilizados por quem não as entende 
ou quer se valer delas para fins menos nobres. 
É o caso, por exemplo, do uso da expressão 
ganha-ganha. A expressão quer dizer que os 
dois lados de uma parceria precisam ganhar, e é 
absolutamente verdadeira. Seu desvirtuamento 
ocorre, porém, quando algum lado da parceria 
prefere ver todos os ganhos que o interessam 
do seu lado da balança. Jocosamente, podemos 
dizer que, para alguém ganhar um real, ele teve 
que sair do bolso de outro. Se ambos dão e 
recebem um real, o ganho é zero. Óbvio? Por isso, 
ganha-ganha não é o que ocorre quando um 
cliente quer obter, para todos os casos, o melhor 
serviço e o melhor preço. 

Na Braspress, o mercado de transporte é 
limitado não apenas pela lei de oferta e procura 
que rege a economia real, mas está diretamente 
ligado às necessidades de transporte de 
qualidade que muitas empresas têm, para 
algumas ou todas suas encomendas, e isso 
justifica nossa maneira de ver um mercado de 
transporte, o qual variará diferentemente por 
modalidade de frete (CIF – cost, insurance and 

freight e FOB – free on board), por localidade, 
pelo lote de compra, pela distância envolvida, 
pela sensibilidade, maior ou menor, a serviços e 
preços e etc.

Para a Braspress, do lado da oferta de 
serviços de transportes é possível, no mercado 
fracionado, encontrar muitas transportadoras 
que competem mas, do lado da demanda, o nosso 
mercado é imensurável, por nossa incapacidade 
de medi-lo e pelo desconhecimento de muitos 
clientes de nossa abordagem especialista, cuja 
autoconsciência de limites (de custo e eficiência 
operativa que exige foco) é fator relevante para 
entregarmos serviços diferenciados, e que nos 
faz atualmente uma empresa única, dada a 
qualidade de nossos serviços (que apesar das 
frequentes crises de demanda é um serviço 
escasso no mercado, pois muitos precisam dele 

para algumas de suas encomendas), haja vista 
nossa opção por ser a melhor transportadora 
do (nosso) mercado, e não a maior (que também 
somos). Por isso, para nós, ganha-ganha é 
entregar o melhor serviço e receber fretes que 
nos garantam rentabilidade para continuarmos 
crescendo e melhorando. 
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Opinião O que é o 
mercado de 
transporte?

*Giuseppe Lumare Júnior

Muitas abstrações povoam a mente das 
pessoas e o que é mercado de transporte 

é uma delas. Há diversas maneiras de entender 
essa pergunta. Seria o mercado de transporte 
todas as necessidades de transferência de 
porções de matéria entre pontos no espaço, 
aéreo, rodoviário e marítimo? Sim, sem dúvida 
essa é uma das maneiras de entender o mercado 
de transporte. Porém, esse sentido direto não é 
invocado nunca, pois nada acrescenta de novo 
àquilo que já é de conhecimento geral.

Noutra maneira de ver, um mercado de 
transporte refere-se às oportunidades de 
negócio que, dentro de certos padrões, são de 
interesse de um ou mais competidores que 
oferecem transporte com preços e serviços 
semelhantes. Essa vertente já definirá, por 
exemplo, uma opção por transportes fracionados 
em detrimento de outros tipos de abordagem 
comercial possíveis. Aqui, optaremos por essa 
fatia de mercado, já que é nela que a Braspress 
atua e a partir da qual, para nós, fará sentido 
pensar o que é um mercado de transporte.

O seccionamento de mercado não é regido 
por leis ou regras preestabelecidas, portanto, o 
mercado de cargas ou encomendas fracionadas 
é uma convenção que significa, para clientes e 
transportadoras, coisas que podem ser muito 
diferentes. Para nós da Braspress, que temos 
uma definição muita clara de especialidade, não 
é o caso de julgarmos nenhum concorrente a 
partir de nossos pontos de vista nem assentir 
que nos julguem a partir de pontos de vista 

Segundo Giuseppe Lumare Júnior o mercado
de transporte não é algo abstrato
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Filial de Campo Grande (MS) 
recebe alunos do SEST/SENAT

A filial de Campo Grande da Braspress recebeu a vi-
sita de 36 alunos do curso de Arrumador e Conferente 
de Cargas e Movimentação de Produtos Perigosos do 
SEST/SENAT – Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte. O grupo esta-
va acompanhado pelo professor Carlos Enrique Fenero e 
Sídney Santos, técnico de Educação Profissional, no dia 
23 de abril passado.

Na ocasião, os alunos foram recepcionados por Neu-
rivan Trindade, Gerente Regional do Mato Grosso do 
Sul. São eles: Aurely de P. Domingues, Ademilson L. de 
Oliveira, Adrielly P. da Silva, Alcides Toledo, Alessandro 
D. Xavier, Antonio Maciel, Danilo Henrique G. Rodrigues, 
Edson M. Wolle, Edson N. dos Santos, Eliezer B. Sales, 
Fermiano Chaves, Flavio T. de A. Carvalho, Francisco B. 
Pereira, George P. B. Paretsis, Glindon B. Pereira, Israel 
I. da Silva, Ivan da S. Oliveira, Jared R. S. Filho, Joselaine 
R. de Camargo, Leandro dos S. Oliveira, Luiz H. P. da Sil-
va, Mauro C. de Medeiros, Max L. de Oliveira, Michele da 
C. Silva, Orlando M. da S. Neto, Paulo H. Cardoso Vieira, 
Quirino J. B. Aguero, Ramona J. M. Chamorro, Samara de 
S. das Neves, Sidnei Bento, Thalisson N. Mira, Tiago C. 
Delgado, Umberto S. Bispo, Valdir da Silva, Wilian Alves e 
Wilson A. Chaves.

Alunos do PRONATEC assistem
a palestra da Braspress

Cento e vinte alunos do curso técnico em Logística 
do PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego assistiram a uma palestra de Odair 
Bernardi, Gerente Regional da Braspress em Santa Ca-
tarina, no dia 30 de abril passado.

Na ocasião, o palestrante relatou aos alunos a histó-
ria dos procedimentos desenvolvidos pela Organização.

“Agradeço imensamente pela palestra proferida aos 
nossos alunos. Os comentários após o evento foram os 
melhores possíveis”, comentou Jadson Alberto Borba, 
gerente da unidade de Blumenau do PRONATEC.

A filial de São José do Rio Preto 
(SP) da Braspress recebeu a visita de 
quatro instrutores do SEST/SENAT – 
Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Trans-
porte, no dia 17 de julho passado.

Na ocasião, Sandro Lourencini, 
Gerente Regional, recebeu Mário M. Almeida, Marcela de 
S. Pires, Naiara L. M. Menino e Ana L. T. Serafim. 

Instrutores do SEST/SENAT 
visitam a Braspress

Profissionais do SENAI
visitam a Braspress Logística

O braço logístico do Grupo H&P, Braspress Logística, 
recebeu a visita de quatro profissionais do SENAI – Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial, com o objeti-
vo de conhecer os processos e as operações realizados 
pela Organização, no dia 23 de abril passado.

Na ocasião, Marcelo A. Souza, Superintendente da 
Braspress Logística, recebeu José Luis Candido Leme 
Teixeira, diretor da Escola; Antonio Sérgio Fantucci, co-
ordenador de Relacionamento com a Indústria; Rogério 
Luciano de Souza, técnico em Logística, e Alexandre Dias 
Figueira Paza, especialista em Educação Profissional.

Os 120 alunos aproveitaram o evento

Os profissionais conheceram os processos 
realizados pela Braspress Logística

Neurivan Trindade, Gerente Regional, atendeu os estudantes

Instrutores estiveram 
conhecendo a filial de 
São José do Rio Preto
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Alunos de ETECs são 
recepcionados em São Paulo (SP)

A Braspress recebeu a visita de dois grupos de alu-
nos na filial e na Matriz, localizada na Vila Guilherme, na 
zona norte de São Paulo (SP), no dia 15 de março pas-
sado. Os alunos foram recebidos por Ariovaldo Minho-
to, Gerente Nacional de Operações, e Adriano A. Santos, 
Supervisor de Automação. 

O primeiro grupo da ETEC – Escola Técnica Estadual Pro-
fessor Horácio Augusto da Silveira estava acompanhado 
pelos professores Flávio Raphael dos Santos, Nilvado Troia-
no, Natália Correia Quinteiro e pela coordenadora Vanessa 
de Almeida Silva. São eles: Adriano D. Silva, Antonia R. M. de 
Oliveira, Cintia de S. Silva, Edivania G. do Nascimento, Edu-
adson C. da Cruz, Eric de J. Santos, Fabio S. Oliveira, Gabriel 
C. Neto, Ide do S. de J. Moura, Jessé C. Gonçalves, Josue B. 
Custódio, Jussara B. dos Santos, Lourdecy H. de S. Leal, Mai-
ky R. de Oliveira, Marildo D. de Oliveira, Pablo de O. Ramos, 
Paloma S. Barros, Patrícia S. Rodrigues, Renata dos S. Lima, 
Silvana A. Carvalho, Taise B. dos S. da Silva, Vaniza dos San-
tos e Viviane C. Oliveira.

O segundo grupo da ETEC Guaracy Silveira contou com 
Dennis R. Porto, Jéssica dos S. César e Renan de S. Matiussi.

Alunos da ETEC Zona Leste também
são recepcionados em São Paulo (SP)

Visitaram também a filial e a Matriz da Braspress 
na Vila Guilherme, em São Paulo (SP) os alunos do cur-
so técnico em Logística: Amanda B. Gonçalves, Amanda 
G. Rodrigues, Bárbara dos S. Moreira, Barbara S. M. de 
Oliveira, Carla M. Antunes, Diego A. Barbosa, Kainan O. 
Alonso, Karoline de O. M. Teixeira, Larissa M. de S. Cipria-
no, Leticia P. Souza, Luiz Oliveira, Rayan H. R. da Silva, 
Renan T. do Carmo, Renata K. M. da Silveira e Vanessa 
O. Chaves, acompanhados pela coordenadora Angélica 
Santos Franco, da ETEC – Escola Técnica Estadual da 
Zona Leste, no dia 5 de abril passado. 

Na ocasião, os 15 alunos foram recebidos por Gentil 
Capolupo, Gerente Nacional de Operações, e Adriano A. 
Santos, Supervisor de Automação.
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Alunos da UNIJORGE   
visitam a filial de Salvador

A filial de Salvador da Braspress recebeu a visita de 21 
alunos do curso de Engenharia da Produção da UNIJORGE 
– Centro Universitário Jorge Amado, acompanhados do pro-
fessor Salomão José de Santana, no dia 7 de junho passado.

Na ocasião, os alunos foram recebidos por Edilene Freire, 
Gerente Regional da Bahia e Sergipe. São eles: César P. da 
Silva, Cristian N. da Silva, Isadora R. C. Cerqueira, Ronaldo C. 
L. dos Santos, Wilson da C. G. e S. Neto, Alana F. Peixoto, 
Alex W. Lasse de Souza, Allan B. Bonfim, Ana C. O. da Motta, 
Caio R. Barreto, Camilla M. Santos, Claudson T. M. de S. Lo-
pes, Hebert S. de Jesus, Larissa E. G. Cavalheiro, Luiz C. N. de 
Souza, Milena da C. da Silva, Paulo F. da S. Neto, Pedro P. D. 
da Silva, Silvania S. de Andrade, Thayane J. Souto e Tiago de 
Oliveira Vieira.

“Em nome do corpo docente e discente da UNIJORGE, 
agradeço a oportunidade oferecida pela Braspress aos alu-
nos de Engenharia de Produção de conhecer a operação 
desta renomada Organização”, comentou o professor Salo-
mão José de Santana.

Câmara Municipal de Campo Grande (MS)
homenageia Urubatan Helou

Em cumprimento à proposta do vereador Airton Sa-
raiva, foi concedido a Urubatan Helou, Diretor-Presiden-
te da Braspress, o título de Visitante Ilustre da Cidade. 
A homenagem foi realizada por Mário Cesar, presidente 
da Câmara Municipal de Campo Grande (MS), no dia 11 
de fevereiro passado.

Os dois grupos tiveram a oportunidade de conhecer as
instalações da filial São Paulo

Os alunos do
curso técnico
em logística
visitaram a
Organização em
abril passado

A Gerente
Regional Edilene,
recepcionou 
os alunos da
UNIJORGE
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COMJOVEM comemora uma década
de reativação em São Paulo

A COMJOVEM – Comissão de Jovens Executivos e 
Empresários do Setor de Transporte celebrou os dez 
anos de reativação na cidade de São Paulo (SP), em 
evento realizado no SETCESP – Sindicato das Empresas 
de Transportes de Carga de São Paulo e Região, no dia 
13 de maio passado.

A Comissão foi criada nos anos 1990 por Adalber-
to Panzan, então presidente, e reativada em 2004 pela 
gestão de Urubatan Helou, presidente na época.

A COMJOVEM ganhou espaço em 2008 com a cria-
ção de seu núcleo na NTC & Logística, que possibilitou 
o aparecimento de núcleos regionais em praticamente 
todos os Estados.

“Em maio de 2004, o SETCESP iniciou um trabalho 
com 16 jovens, e eu estava presente à primeira reu-
nião. Após milhares de horas e uma década de trabalho, 
chegamos aonde estamos. Hoje, a COMJOVEM é uma 
realidade nacional, trabalhando por uma causa úni-
ca: melhorar o ambiente empresarial de um segmento 
econômico que carrega mais de 65% das riquezas na-
cionais”, relatou Tayguara Helou, Vice-Presidente do 
SETCESP e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negó-
cios da Braspress.

Juliana Petri, Diretora-Adjunta da Comissão em São 
Paulo, agradeceu pela oportunidade de fazer parte do 
grupo. “Nem tenho palavras para descrever minha sa-
tisfação por fazer parte da COMJOVEM, que mudou a 
minha vida profissional e pessoal”, acrescentou a tam-
bém Gerente de Automação da Braspress.

Filial de Três Lagoas (MS) 
recebe alunos de Logística

Acompanhados pelo professor João Carlos Silva Fer-
nandes, 34 alunos do curso de Logística da Escola Técni-
ca Estadual Centro Paula Souza – Ilha Solteira, visitaram 
a filial da Braspress de Três Lagoas (MS), no dia 29 de 
maio passado.

Recepcionados na oportunidade por Cláudio Passa-
relli, Gerente da filial, os alunos são os seguintes: Viviane 
M. Bezerra, Robson de S. Bernardo, Franciele P. Silva, 
Leila A. de Carvalho, Caroline Ribeiro, Thais M. Alves, Na-
tália Cistina, Izabela Maria, Williane C. H. Miranda, Wag-
ner Gonçalves, Maxciel L. dos Santos, Silvia C. do N. de 
Paula, Juliana França, Mirelle Cunha, Pamela S. Machado, 
Samela S. Machado, Ariana C. A. Santos, Jéssica C. de 
Oliveira, Natalia C. da Silva, Juscelina A. da Silva, Felipe 
A. Gallo, Kilvia Cordeiro, Karina B. de Barros, David S. dos 
Santos, Renan Rodrigues, Igor L. dos S. Souza, Andressa 
R. de Lima, Martim R. A. Júnior, Marcia A. K. Tatubana, 
Keler A. do N. Junior, Gustavo C. Bezerra, Leandro P. Ri-
beiro, Christiana Andrade e Murilo F. Q. Gonçalves. 

Um grupo de 18 alunos do 
curso de Logística do SENAI – 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial visitou a filial 
da Braspress em Belém (PA), no 
dia 10 de abril passado.

Cláudio Valente, Gerente 
Regional Norte, apresentou as 
instalações para os seguintes 
alunos: Vanessa S. P. Moceiro, Ca-
rolina F. dos Santos, Maria R. S. Dias, Honneclene G. L. da 
Silva, Alana de N. Marques, Renee C. do Nascimento, Helem 
C. C. Leite, Cintia S. Leonidas, Jeniffer N. Santiago Braga, Ro-
siane S. Valente, Talissa M. Mendoza, Thiago T. Lima, Lorena 
Santos, Andriely de O. Tavares, Geyllwan Rodrigues, Renato 
F. L. Neto, Ariane Pontes e Cleidson F. Ferreira

Alunos do SENAI visitam
a filial de Belém (PA)

A comemoração foi realizada no SETCESP

O Gerente Cláudio Passarelli recepcionou os 34 alunos

Dezoito alunos visitaram a
Braspress em Belém
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Urubatan Helou 
e Tayguara Helou
participam de seminário

Urubatan Helou, Diretor-Presidente, e Tayguara He-
lou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da 
Braspress, participaram do XIV Seminário Brasileiro do 
Transporte Rodoviário de Cargas, em Brasília (DF), no dia 
8 de abril passado.

Na ocasião, José Hélio Fernandez, presidente da NTC 
– Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logís-
tica, fez a moderação do seminário Raio-X da Comercia-
lização do Transporte de Cargas no Brasil.

Filial de Imperatriz (MA)
recebe novo Gerente

Antonio da Rocha tomou posse como Gerente da fi-
lial da Braspress de Imperatriz (MA), oportunidade em 
que foi recepcionado pelos funcionários locais: Camila 
O. Rodrigues, Cinara M. da Silva, Verônica S. Oliveira, 
Izaque P. da S. Oliveira, Elenilda C. de Sousa, Daiana M. 
A. Martins, Marcos Bernasconi, Nivia M. C. Lopes, Eledi 
M. de Carvalho, Tiago P. Alves, Ernandes de S. e Silva, 
Jadson L. Lopes, Paulo de A. Ribeiro, Tairo N. da Silva, 
Denis H. do N. Silva, Francisco E. G. da Silva, Ezequiel 
da S. Pereira, Nilton C. Araújo Filho e também Timóteo 

Edson Pacheco Lima, 
Gerente Regional do 
Maranhão, no dia 4 de 
agosto passado.

Alunos do SENAC visitam
a Matriz da Braspress

A Matriz e a Filial São Paulo da Braspress receberam a 
visita dos alunos do SENAC – Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial da unidade Penha: Aline M. Quirino, 
Aline R. Belonsi, Cristiano P. Soares, Fabiano F. Sousa, 
Marcelo B. Almeida, Rafael E. de Souza, Rodrigo A. D. de 
Oliveira, Rodrigo de A. Guedes, Silvana da S. Melo, Siva-
nilde da S. F. Braga, Vinicius P. de Carvalho, Alex O. M. da 
Silva e Aline G. G. Lima, acompanhados pelos professores 
Mário Ievenes, Tarcísio T. Salgado, Maria Matilde e o coor-
denador Edson Vila, no dia 16 de agosto passado.

Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Distribuição, 
recepcionou os visitantes e mostrou as instalações da 
Organização.

Matriz da Braspress
recebe vista

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da Bras-
press, recebeu a visita de Adilar L. Blanger, diretor da 
distribuidora de bebidas ACB Ltda.; Antonio Lauro Val-
divia, assessor técnico da NTC – Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logística, e Thelmo E. C. Junior, 
diretor de Operações da Cargnelutti Cia. Ltda., na Matriz, 
em São Paulo (SP), no dia 5 de agosto passado.

Na ocasião, os visitantes tiveram a oportunidade de 
assistir ao vídeo institucional e conhecer as instalações 
da Matriz e da filial São Paulo.

Alfredo Perez, Francisco Pelucio, Tayguara Helou, Deputado 
Wanderley Macris, Urubatan Helou, Vander Costa, Liemar 
José Pretti e José Hélio Fernandes, da esquerda para a direita

Adilar Luiz Blanger, Luiz Carlos Lopes, Thelmo 
Egidio Cargnelutti e Antonio Lauro Valdivia 
Neto, da esquerda para a direita

Gentil Capolupo atendeu os alunos

Os colaboradores
deram as boas vindas 
ao novo gerente
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Primeira também
em Colatina (ES)

A Braspress foi eleita tam-
bém a Melhor Transportadora 
em Colatina (ES) em pesquisa de 
recall realizada pela Realize Co-
municações.

Na pesquisa, que ocorreu de 
5 a 20 de maio passado, a Bras-
press obteve 33,75% dos votos, sendo 57% do sexo fe-
minino e 43% do masculino, nas seguintes faixas etá-
rias: de 15 a 25 anos (27%), de 26 a 35 anos (40%), de 36 
a 50 anos (26%) e mais de 51 anos (7%).

O prêmio foi recebido por Raphael Augusto, Gerente 
Regional do Espírito Santo; Wendel Pertel, Gerente da 
filial de Colatina e Patrick Dipré, vendedor, no dia 9 de 
agosto passado.

Executivos visitam a Braspress
Os executivos Eduardo Lima, Luiz Roberto Cichini e 

Ronaldo Cameschi, da Total Express, e Daniel Morgante, 
da Dematic, visitaram a Matriz e a filial da Braspress em 
São Paulo (SP), no dia 14 de agosto passado.

Na ocasião, os visitantes foram recepcionados por 
Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, que mostrou 
as instalações da Organização, inclusive detalhando o 
processo do SORTER – Sistema Automatizado de Distri-
buição de Encomendas.

Braspress é a segunda
top marca do ES

A pesquisa TOP Marcas, promovida pela revista 
ES Brasil, revelou a Braspress como a segunda top 
marca do Espírito Santo no segmento de logística, 
com 6,2% dos votos, no dia 25 de junho passado.

BRASPRESS é eleita a primeira
em Linhares (ES)

Com 28% dos votos, a Bras-
press conquistou o primeiro lugar 
em Linhares (ES) na pesquisa de 
recall promovida pela Realize Co-
municações, entre os dias 10 a 15 
de fevereiro passado.

Dos 100% dos votos válidos, 54% 
foram do sexo feminino e 46% do 
masculino, na faixa etária entre 16 
e 74 anos.

O prêmio foi recebido pelo Gerente da Filial, Arley 
Campelo, e pelo Gerente Regional do Espírito Santo 
Raphael Augusto, no dia 31 de maio passado.

Luiz Carlos Lopes, Eduardo de Freitas Lima, Luiz Roberto 
Cichini, Daniel Morgante e Ronaldo N. Cameschi, 
da esquerda para a direita

Rapahel Augusto 
e Arley Campelo 
representaram 
a Organização

Wendel Pertel, Raphael 
Augusto e Patrick 
Dipré, da esquerda 
para a direita

Filial de Brasília é campeã
do Centro Oeste

A filial da Braspress de Brasília foi campeã do Cam-
peonato de Futebol  na região Centro-Oeste, no dia 16 
de agosto passado. O evento foi realizado pelo SEST/
SENAT – Serviço Nacional do Transporte e Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Transporte. 

O time vencedor foi coordenado pelo Gerente Regio-
nal, Jorge Bittar e composto pelos seguintes colabora-
dores: Renan A. Martins, Vinicius C. Araujo, Leonardo M. 
da Silva, Francisco L. V. da Silva, Wanderson da C. Bas-
tos, Antonio da C. Santana, Jeferson da S. Nascimento, 
Marcos A. F. Santos, José R. Macedo, Gilmar A. da Silva, 
Antonio G. A. de brito, Jhonatan R. Neves, e o técnico An-
gelo M. S. Matias.

O time campeão da filial de Brasília
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Filial de Feira de Santana (BA)
é campeã invicta

A filial da Braspress de Feira de Santana (BA) ganhou 
o Campeonato de Futebol promovido pelo SEST/SENAT 
– Serviço Nacional do Transporte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte, no dia 10 de junho passado.

A filial contou com a presença de Edilene Freire, Geren-
te Regional da Bahia e Sergipe, e trouxe como técnico, o 
colaborador José Adalberto C. de M. Junior. 

O time campeão foi composto pelos seguintes cola-
boradores: Valdison B. Cerqueira, Kaique F. da Conceição, 
José G. C. Junior, Gerson S. de Jesus, Claudio R. de J. C. Ju-
nior, André dos S. Muniz, Renilson P. das Mercês, Ivan de 
J. Silva, Leandro S. da Silva, Jonailton G. dos Reis e Antonio 
S. C. Santos.

BRASPRESS participa da
Carreata do Dia do Motorista

A Braspress participou de uma carreata em come-
moração ao Dia do Motorista, em Contagem (MG), no 
último dia 26 de julho.

O evento iniciou-se na Avenida César Augusto Faria 
Simões, onde está localizada a filial da Organização, e 
estendeu-se até o Centro de Contagem.

 Os motoristas Fran-
cisco A. A. de Souza, Ma-
riana F. S. Cardoso, Rose-
lene C. da Silva, Adriana 
G. da Silva e Edith da C. 
Araújo representaram a 
Braspress na celebração.

Newspress

Ao lado da Gerente Regional, Edilene, o time campeão

Filal de Franca (SP) recebe
visitas de alunos da ETEC

Acompanhados pelo professor Luciano Gimenes, um 
grupo de 21 alunos da ETEC – Escola Técnica Estadual 
de São Paulo Dr. Júlio Cardoso visitaram as dependên-
cias da filial da Braspress de Franca (SP), no dia 10 de 
junho passado.

Na ocasião, o Gerente Manoel Messias recepcionou 
os seguintes alunos: Carina C. Martinez, Cíntia C. N. Cos-
ta, Débora L. Elias, Edmar G. Costa, Erivelton A. R. Car-
doso Borges, Erivelton Ceron, Fabrícia A. da Silva, Karine 
C. Santos, Leandro D. da Silva, Naiara C. da S. Amaral, 
Natalia de S. Teixeira, Paulo E. F. Silva, Priscila S. da Silva, 
Robson H. Afonso, Robson Z. da Silva, Rosiene R. Heitor, 
Rosimeire B. de Oliveira, Sabrina S. Soares, Shauany de 
C. Mouro, Silmara Nascimento e Talita Alves da Silva.

O Gerente Manoel atendeu os 21 alunos

Prêmio Lótus 2014
Urubatan Helou, Diretor-Presidente 

da Braspress, entregou o Prêmio Lótus 
2014 para Ricardo Barion, gerente execu-
tivo da MAN Latin America, no dia 10 de 
abril passado.

A empresa foi premiada como a Marca 
do Ano em Caminhões e foi destaque em 
mais outras seis categorias.

“A MAN fez a lição de casa. Todos os 
que estão aqui hoje são protagonistas e vencedores. É um 
desafio que precisa ser feito a quatro mãos”, declarou Uru-
batan Helou ao entregar o prêmio.

Urubatan Helou
entregando o prêmio
para Ricardo Barion

A carreata foi realizada no dia
26 de julho passado
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Urubatan Helou, Diretor-Presidente da 
Braspress, ao inaugurar o SORTER São 
Paulo em 11 de setembro de 2004

ABraspress completou dez anos 
de automação no dia 11 de 

setembro passado, ao come morar 
a instalação do primeiro SORTER – 
Sistema Auto matizado de Dis-
tribuição de Encomendas na filial 
São Paulo, um dos di ferenciais da 
Companhia sobre a concorrência, 
idealizado por Uru batan Helou, 
Diretor-Presi den te da Organização.

Ao longo desse período, a Or-
ganização manteve-se na van-

guar da da tecnologia ao pro ces-
sar os volumes de seus clien tes 
por meio de inovadoras esteiras 
de aferição com leitores auto-
máticos de barras na grande 
maioria de suas 106 filiais es pa-
lhadas pelo Brasil. 

O maior SORTER da América 
La tina, com 4,7 quilômetros de 
extensão e capacidade para 8.400 
volumes por hora, também foi 
inaugurado pela Companhia no Rio 
de Janeiro em 22 de junho de 2009.

Agora, a Diretoria realiza o pla-
nejamento dos modelos de 
SORTER a serem instalados nos 
próximos anos, mostrando que 
continuará trazendo vantagens 
competitivas ao mercado.

História do projeto: 
a busca de um sonho

 Urubatan Helou teve a ideia do 
primeiro SORTER ainda na década 
de 1980, quando conheceu o sis-
tema numa viagem aos Estados 
Unidos. Ele confessa que, na época, 
pouco entendeu do processo.

“Numa comitiva de empre sá-
rios em visita a empresas e en-
tidades norte-americanas, co-
nhe  cemos o sistema, mas não 
tínhamos noção do que repre-
sentava. No Brasil, a informática 
ainda era mal conhecida’’, relem-
brou o Diretor-Presidente.

Depois, numa outra viagem de 

empresários ao Japão, em 1999, 
notou que o SORTER era cons-
tante e que havia, sim, condições 
de trazer o sistema para o Brasil. 
Para isso, bastava acreditar no 
TRC – Transporte Rodoviário de 
Cargas e na ex pan são da eco no-
mia brasileira.

Daí, como empreendedor nato 
que é, Urubatan Helou viu que 
tinha chegado o momento de 
trazer desenvolvimento e evo-
lução para o setor e retomou o 
antigo sonho, fazendo-o chegar à 
competitiva realidade brasileira. 
Na época, o investimento tota li-
zou US$ 6 milhões.

“O rápido crescimento da 
Braspress também exigiu que fi-
zéssemos esse investimento u ti-
lizando recursos próprios e fi-
nanciamento do BNDES – Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social. Sem o SORTER, 
não teríamos como aten der ao 
crescimento da demanda. Adota-
mos essa medida assegurando 
todos os empregos e ainda pro-
piciando treinamento de infor má-
tica à equipe’’, explicou o empresário.

Cada SORTER dispõe de a pa-
relhos de leitura ótica de có digos de 
barra, balanças e di mensionadores, 
que pesam e me dem cada pacote, 
indicando a cobrança do frete pelo 
que for de maior massa. Um 
modelo próprio de código de barras 
garante o rastreamento de todos 
os volu mes, assegurando aos 
clien tes a con fiança da entrega e à 
Braspress uma rentabilidade que 
lhe permite investir em mais 
tecnologia e no crescimento das 
operações.

“Um caminhão de 17 tone ladas 
hoje transporta no máximo dez, 
porque as cargas industriais es tão 
cada vez maiores e mais le ves”, 
acrescentou Uru batan Helou. 

Marco do TRC
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Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações e Juliana Petri, Gerente de Automação

Braspress comemora
dez anos de automação 



37Braspress News

tinos/exportação, uma desti na da a 
rejeição e outra a recirculação.

SORTER em Tamboré

No CAOB – Centro de Apoio 
Ope racional Braspress Tamboré 
foram instalados dois Compact 
SORTERs, que totalizam 318 me-
tros de esteiras com 32 linhas de 
saída, sendo duas de rejeição. 
Cada equipamento tem capa ci-
dade para 45 volumes por minuto, 
de acordo com Juliana Petri, En-
genheira e Gerente de Automação 
da Braspress que acompanhou a 
instalação do sistema.

“No SORTER de Tamboré, os 
volumes são devidamente iden-
tificados com códigos de barra, co-
locados manualmente no trans  -
portador de entrada. No decorrer 
do processo, são pesados e re-
conhecidos, dinamicamente, com 
velocidade e fluxo cons tantes. 
Em seguida, são trans portados 
até as plataformas de carre ga-
mento, on de são manual mente 

retirados dos transpor tadores de 
saída e car regados em veículos 
ou con so lidados nas pla taformas 
para pos  terior car re gamento”, 
explicou ela.

A Engenheira Juliana reforçou 
os ganhos obtidos pelo sistema, 
mencionando que essa tecnologia 
propicia uma enorme redução no 
tempo das operações, sensível 
aumento da segurança e eficiente 
rastreamento das encomendas, 
além de maior precisão na IHM 
(Interface Homem–Máquina) e 
drás  tica redução das perdas com 

extravios e avarias.
“Todas as teorias são legítimas, 

mas o que importa é o que se faz 
com elas. Essa é a filosofia que a 
Braspress vem adotando, com 
pleno sucesso, desde o início de 
suas atividades. O inconformismo 
sempre foi característica genética 
da Organização, seja por meio da 
busca incessante por melhorias 
nos processos, seja pela oti mi-
zação dos recursos, seja pela bus-
ca por novas tecnologias”, acres -
cen tou Juliana.

Os resultados desses inves-

Os colaboradores do Rio de Janeiro no 
evento realizado em 22 de junho de 2009

Urubatan Helou (Diretor-Presidente); Waldir Gerardi (na época Regional Rio, e hoje 
Diretor Regional do Nordeste; Tayguara Helou (Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios); Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações); Tania Regina P. de 
Moura (Encarregada Adm.Financeira); Milton Petri (Diretor Vice-Presidente) e 
Juliana Petri (Gerente de Automação) na inauguração do SORTER Rio de Janeiro

Marco do TRC
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Por isso, onde não há SORTER foram instaladas 
balanças e di mensionadores. “No início, isso era 
tema de discussão por parte dos concorrentes, 
porém, ao lon go do tempo, algumas trans por-
tadoras também passaram a uti li zar essa fer ra-
menta de aferição de peso e cubagem.

SORTER em São Paulo

Segundo Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, 
o primeiro SORTER instalado em São Paulo tem um 
conjunto de esteiras de 2 mil metros de extensão, 
que opera 140 volumes/minuto em 11 linhas de 
entrada (abastecimento) e 36 de saída, uma de 
rejeição e outra de recirculação, gerando um 
movimento de 8.400 volumes/hora.

“Além de diminuir a manipulação das mercadorias 
e o esforço físico dos arrumadores, o SORTER 
proporcionou um transit time mais rápido, que 
aumentou a produtividade do terminal, abrindo 

folga para uma maior demanda sem exigir ampliação 
de espaço físico”, afirmou Luiz Carlos.

“Proporcionamos vantagens aos nossos usuá-
rios, que ganharam mais tempo e segurança com a 
sensível diminuição de extravios e avarias. Tanto é 
assim que os extravios e as indenizações caíram de 
1,2% para 0,8% em relação ao faturamento. Além 
disso, os caminhões de longa distância agora saem 
com três horas adiantados, chegando ao destino 
antes da concorrência”, acrescentou ele. 

A aferição de peso das encomendas também 
passou a ser realizada confron tando-se as medidas 
com as informações dos clientes. Com is so, a 
Braspress consegue controlar a frota e não oferece 
sobrepeso aos caminhões, respeitando a Lei da 
Balança e evitando, assim, atrasos decor rentes 
dessas anomalias.

SORTER no Rio de Janeiro

A filial do Rio de Janeiro, instalada em terreno de 
41.150 m² (sendo 16.500 m² de área construída), 
com 114 docas de carga/descarga, dispõe de 4,7 
quilômetros de esteiras rolantes que movimentam 
8.400 volumes por hora – ou 140 por minuto.

O tempo das operações foi drasticamente re-
duzido e a segurança aumentou, eliminando os 
extravios. Na época, a Braspress realizou investi-
mentos de R$ 35 milhões nesse terminal.

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

“O SORTER no Rio de Janeiro também nos trouxe 
as mesmas vantagens competitivas. A capa cidade 
máxima de lá é igual à de São Paulo, ou seja, de 
201.600 volumes/dia, controlados pelo mes mo 
software Controller, que, em tempo real, informa as 
quan tidades dos volumes inse ridos, dos desvios 
corretos, dos enca minhamentos a recirculação, dos 
casos rejeitados, enfim, todas as informações 
exigidas por nos so padrão de qualidade”, fi nalizou o 
Diretor de Operações.

No Rio de Janeiro, funcionam 61 rampas de saída, 
sendo 59 dedicadas às rotas de distribuição ou des-O SORTER de São Paulo foi instalado há dez anos
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No CAOB Tamboré o sistema tem capacidade 
para 45 volumes por minuto

Na filial do Rio de Janeiro está o maior SORTER da América Latina

Tayguara Helou, ao lado de Luiz Carlos 
Lopes, dando início ao funcionamento 
do SORTER do Rio de Janeiro

Marco do TRC
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timentos, na opinião da Gerente de Automação, 
fomentaram a ideia de que todos os problemas 
pelos quais as empresas do setor passavam 
continham a semente de suas próprias soluções.

Dessas sementes, citou ela, a Braspress colheu, 
sempre na vanguarda, bancos de dados cada vez mais 
capacitados, tecnologias de identificação de volumes 
por códigos de barras, sistema de comunicação on-
line com a frota, as mais avançadas tecnologias 
embarcadas, sistema de aferição de diversos portes 
(como as esteiras instaladas em várias filiais por todo 
o Brasil) e muitas outras vantagens.

Nesse sentido, ela ressaltou a importância da 
influência exercida por Urubatan Helou e Milton Do-
mingues Petri, Diretores da Organi zação, com seu 
dinamismo e a bus ca diária por soluções que pos si-
bilitem um melhor atendimento ao cliente e maior 
produtividade.

“Visitas técnicas e participações em feiras de todo 
o mundo também contam com nossa constante pre-
sença em busca de novidades. “Acredito que a 
Braspress sempre se esforçará ao máximo para ser o 
retrato do futuro para seus clientes e colaboradores”, 
finalizou a Geren te de Automação. 

Juliana Petri destaca o
vanguardismo da Braspress

“Ao longo de sua história a Braspress conquistou a posição de 
vanguarda em seu segmento através do aperfeiçoamento de suas 
operações, oferecendo atendimento ágil em uma complexa malha 
logística que abrange 100% do território nacional.

A Braspress inovou ao oferecer total rastreabilidade dos itens 
transportados através de código de barras, foi pioneira em nosso 
continente ao adotar o sorteamento automático de volumes na 
unidade de São Paulo (SP) e elevou o setor de transportes de 
encomendas ao nível industrial quando implantou seu segundo 
Sorter na unidade do Rio de Janeiro (RJ) e estruturou em mais de 75 
filiais equipamentos de automação, incluindo dois Compact Sorters.

Garantir a assertividade e a celeridade de suas operações seria 
impossível sem a constante busca por renovar e modernizar seus 
processos. Ter esses conceitos em sua cultura faz a Braspress estar 
sempre planejando e desenvolvendo novas tecnologias para 
continuar superando as expectativas de seu mercado consumidor.

Em curto prazo a Braspress terá no País o maior centro de 
processamentos de volumes, totalmente automatizado, em uma 
área de 39.000  m², com dois Sorters e uma capacidade de produção 
de 14 mil volumes/hora. Será, sem dúvida alguma, um marco para 
a história do setor.

Em médio e longo prazos, a expectativa é de criar e desenvolver 
novos centros de processamento nos principais polos geradores de 
coletas, em todas as regiões de nosso país”, destacou Juliana Petri, 
Gerente e Engenheira de Automação da Braspress.
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Participação na 
Caravana Siga Bem 

Mais uma vez a Braspress participou da 
Caravana Siga Bem, realizada em Brasília 
para apoiar o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, no dia 18 de maio passado.

O Projeto Siga Bem Criança foi criado 
em 2003 com o intuito de conscientizar 
e mobilizar a sociedade para combater a 
exploração e a violência sexual praticadas 
contra crianças e adolescentes nas estradas 
brasileiras. Desde 2006 a iniciativa conta 
com a colaboração da Organização. 

Braspress e SETCESP se unem
para ajudar três instituições

A Braspress e o SETCESP – Sindicato 
das Empresas de Transporte de Carga de 
São Paulo e Região mais uma vez se uniram 
para ajudar três instituições localizadas no 
interior de São Paulo.

Foram arrecadadas sete caixas com 
mantimentos, que a Braspress transportou 
para a Associação de Apoio à Criança e ao 
Adolescente de Jales; Associação São Paulo 
na Providência de Jesus e Lar Esperança, no 
dia 22 de maio passado.

“Em nome do SETCESP, agradeço a 
colaboração nesta ação que tanto engrandece 
o nosso setor”, comentou Manoel Sousa 
Lima Junior, presidente da entidade. 

Responsabilidade social

Campanha Childhood Brasil
A Braspress continua apoiando as campanhas da Childhood Brasil, 

que tem sempre como objetivo o combate contra a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nas estradas.

Desta vez, a Organização apoiou a campanha Brasil na Defesa da 
Infância, que teve como foco sensibilizar e alertar turistas, torcedores e 
a população brasileira para o problema durante a Copa do Mundo.

A Casa André Luiz recebe doação da Braspress

A Casa André Luiz, instituição filantrópica sem fins lucrativos 
que há mais de meio século atende deficientes intelectuais com 
ou sem deficiência física, recebeu em São Paulo (SP) a doação da 
Braspress de 11 fogões, 5 televisores, 1 geladeira e 1 micro-ondas, 
no dia 21 de agosto passado.

Na ocasião, estavam presentes Luiz Carlos Lopes, Diretor de 
Operações da Organização, e Nadilza Melo, Assistente Social.

Nadilza Melo, 
Assistente Social e 
Luiz Carlos Lopes, 
Diretor de Operações 
entregaram as 
doações
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A Organização colabora com a causa desde 2006

As sete caixas 
de mantimentos 

foram transportadas 
pela Braspress

Transportando 
solidariedade 
para Uberlândia

A Braspress doou e transportou 12 camas 
para a Casa Espírita Amor e Fraternidade, 
localizada em Uberlândia (MG), no dia 13 de 
agosto passado.

Outras duas camas foram entregues 
a Rosimeire Oliveira Santos, Auxiliar de 
Limpeza da Organização.

“Gostaria de agradecer em nome da 
entidade e em nome da nossa colaboradora. 
Espero que Deus dê em dobro toda essa 
caridade ofertada”, declarou Carla Gomes 
Mendonça, Gerente Regional do Triângulo 
Mineiro.

 

Sete  caixas de mantimentos 
foram transportadas 

pela Braspress  
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Outro prêmio

ABraspress foi eleita “Transportadora Modelo” do mer-
cado, em cerimônia realizada no dia 24 de abril pas-

sado, durante a Pneushow – Recaufair 2014 – 11ª Feira 
Internacional da Indústria de Pneus, no Expo Center Norte, 
em São Paulo (SP).

Segundo Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da 
Braspress, “o reconhecimento do próprio mercado coroa 
um trabalho feito ao longo dos últimos anos e a excelên-
cia em nosso relacionamento com as empresas do setor. 
Orgulhamo-nos de tudo o que já foi realizado e desse re-
conhecimento do mercado’’.

O Diretor Luiz Carlos representou a Organização no 

Braspress eleita 
“Transportadora Modelo” 

evento, acompanhado de Maurílio Amaral Silva, gerente 
administrativo de Frota, e Antônio da Cruz, gerente de 
Manutenção.

A Pneushow – Recaufair 2014 é realizada com o apoio 
das seguintes entidades: ARESP – Associação das Empre-
sas Reformadoras de Pneus do Estado de São Paulo; ABR 
– Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus; 
ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos ; 
ABRAPNEUS – Associação Brasileira dos Reformadores de 
Pneus; NTC – Associação Nacional do Transporte de Car-
gas e Logística e FETCESP – Federação das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. 

Da esquerda para a direita: O Gerente Administrativo de Frota, Maurilio Amaral Silva; o 
Diretor de Operações, Luiz Carlos Lopes e o Gerente de Manutenção, Antônio da Cruz
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Braspress colabora com a Associação Rainha da Paz

Solidariedade ao Paraná
O Estado do Paraná sofreu com fortes enchentes ocorridas no mês de 

junho passado, mas recebeu o apoio da Braspress, que transportou 210 
caixas com roupas e alimentos não perecíveis para a população carente. 

Cerca de 5.250 quilos foram entregues por Wanderley da Costa, Gerente 
Regional do Paraná da Braspress, e Raul V. Zanchett Jr., Gerente de Ponta 
Grossa, para Márcia Cristina de Paula Soares, coordenadora da campanha, 
no Parque Aquático de Irati, no dia 21 de julho passado.

A ação faz parte de um movimento organizado pelo Moto Clube de 
todo o Brasil com o objetivo de atender às cidades prejudicadas com as 
enchentes: Altamira do Paraná, Anahy, Barbosa Ferraz, Boa Esperança do Iguaçu, 
Bituruna; Campina do Simão; Campo Bonito; Campo Largo; Campo Mourão; 
Cantagalo; Capanema; Catanduvas; Cascavel; Chopinzinho; Cianorte; Corbélia; 
Coronel Vivida; Cruz Machado; Diamante do Sul; Dois Vizinhos, Doutor Camargo; 
Floresta; Foz do Jordão; General Carneiro; Godoy Moreira; Goioerê, Grandes Rios; 
Goioxim; Guaporema; Guaraniaçu; Guarapuava; Ibema, Imbituva e Irati, entre outras. 

Recentemente a Braspress realizou a doação de 
uma balança de pesagem para cadeira de rodas para a 
Associação Beneficente Comunidade de Amor – Rainha 
da Paz. Para agradecer o ato, a Diretoria da entidade re-
cebeu Milton Domingues Petri, Diretor Vice-Presidente 
da Organização, para um café da manhã no dia 24 de 
junho passado.

Na ocasião, Milton Petri foi recebido por Airton de 
Souza Lobo Vianna, presidente; Ricardo Coutinho, dire-
tor jurídico e as nutricionistas Anita Guimarães Calone 
e Ana Elisa Monteiro Orteza, entre outros represen-
tantes da entidade, que cuida de 300 crianças e ado-
lescentes carentes que apresentam deficiências múl-
tiplas, prestando também apoio aos familiares.

Segundo Lobo Vianna, a balança facilitou o traba-
lho dos atendentes e o controle nutricional. “As crian-
ças e adolescentes não precisam mais ser carregadas 
para terem seus pesos aferidos no controle da alimen-
tação”, explicou ele. 

A Associação Rainha da Paz está localizada em 
Santana do Parnaíba, na região da Grande São Paulo, 
e desde 2001 acolhe crianças e adolescentes que ne-
cessitam de diversas terapias para melhorar sua qua-
lidade de vida ou pelo menos não piorá-la, ou seja, não 
regredir em sua condição de saúde.

São mais de 300 atendimentos terapêuticos se-
manais e uma fila de espera de quase 50 crianças, a 
maioria com sequelas de paralisia cerebral, síndrome 
fetal alcoólica, entre outras complicações.   

É parte da missão da entidade acolher essas fa-

mílias, melhorar sua qualidade de vida e resgatar sua 
cidadania e dignidade. Para isso, são realizados tra-
tamentos e acompanhamentos em diversas áreas 
terapêuticas, como Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Musicoterapia, Psicologia, Te-
ra pia Ocupacional, Hipote-
rapia, Pet Terapia e Hidrote-
rapia, além de atendimentos 
em Serviço Social, Nutrição, 
Apoio Pedagógico, Odontolo-
gia e Enfermagem.

‘’Rafa’’ é um dos atendidos 
pela entidade. Chegou adoles-
cente e hoje é um adulto de 31 
anos que necessita de apoio, 
pois não anda nem fala e se 
comunica com dificuldade. Ele, 
que pesa 29 quilos, fica em uma 
cadeira de rodas especial para 
sua frágil musculatura. Por isso, 
necessita de muita ajuda para não 
piorar mais, pois, para aqueles que 
amam, “não piorar já é melhorar”.

A comunidade Rainha da Paz 
pode ser visitada todos os dias das 
7h00 às 17h30. Maiores informa-
ções podem ser obtidas pelos tele-
fones (11) 4154-1193 e 4154-5060, 
pelo site www.abcrainhadapaz.org.
br ou pelo e-mail contato@abcrainhadapaz.org.br. 

Raul V. Zanchett 
Jr, Marcia Cristina 
de Paula Soares, 
Wanderley Costa 
e Luiz Antonio de 
Oliveira, da esquerda 
para a direita

Rafa e as 
nutricionistas

Milton Petri, Rafa, Airton Vianna 
e Ricardo Coutinho, da direita 
para a esquerda
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Responsabilidade social

A solidariedade esteve pre-
sente novamente em um trans-
porte rea li zado pela Braspress para 
o Hospital do Fogo Sel vagem, em 
Uberaba (MG).

Entre junho e agosto pas sado, 
Luiz Alberto Abreu, Gerente da filial 
de Uberaba, entregou pa  ra Ivone 
Aparecida Vieira da Silva, presidente 
do Hospital, os seguintes itens: 
ar roz, feijão, óleo, macarrão, sal, 
achocolatado, fubá, bolachas, café, 
coco ralado, farinha, leite Ninho, leite 
integral, roupas e lixeiras, em um 
total de 2.651 quilos.

Campanha de Inverno 2014
O Lar de Caridade – Hospital do Fogo Selvagem, o Grupo 

Espírita da Prece de Chico Xavier, a Casa de Auxílio do Centro 
Espírita Aurélio Agostinho, o Centro Espírita Francisco de 
Assis e a Casa de Auxílio e Hospital do Centro Espírita Pedro 
e Paulo foram contemplados com o transporte solidário da 
Braspress na Campanha de Inverno de Entidades Assistenciais 
de Uberaba (MG), coordenada pelo Dr. Thyja David Muszkat, 
recentemente falecido. 

Na ocasião, foram transportados 500 cobertores, 10 fardos 
de feijão, 20 fardos de arroz, 12 fardos de farinha de trigo, 35 
pacotes de achocolatado, 2 caixas de leite em pó integral, 34 
caixas de leite integral, 20 caixas de extrato de tomate, 8 caixas 
de óleo de soja, 8 caixas de biscoito integral, 120 pacotes de 
macarrão, 2 fardos de macarrão parafuso, 4 fardos de macarrão 
espaguete, 25 fardos de açúcar refinado, 2 caixas de sabonete, 

10 fardos de papel higiênico, 10 caixas 
de detergente, 48 unidades de creme 
dental e 100 pacotes de café, entregues 
por Luiz Alberto Abreu, gerente da filial 
de Uberaba, no dia 2 de junho passado.

Braspress participa 
do McDia Feliz 2014

A Braspress conti nua par-
ticipando da cam panha McDia 
Feliz e novamente apoiou a loja 
do McDonald’s do Shopping Frei 
Caneca, no dia 30 de agosto 
pas sado.

Toda a verba arre cadada 
com a venda de sanduíches Big 
Mac foi destinada ao GRAAC – 
Gru po de Apoio ao Adolescente 
e à Criança com Câncer.

João Ozílio, Gerente Na cional de Re-
cursos Humanos, prestigiou o evento com 
sua filha, Isabela, de sete anos. “Pelo terceiro 
ano consecutivo participo  com minha filha, 
colaborando com essa importante causa”, 
afirmou.

Braspress participa de ação
empresarial pela cidadania

A Braspress participou do Sábado Solidário, 
realizado pelo Banco de Alimentos em Porto 
Alegre (RS), no dia 16 de agosto passado.

Com a parceria de 80 calouros e veteranos 
da UFRGS – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 300 alunos de quatro faculdades 
de Medicina e voluntários do Rotary Club, Lions, 
Escoteiros, ordens religiosas e sindicatos, fo-
ram arrecadadas 5 toneladas de alimentos.

Representando a Organização, os Moto-
ris tas Euclésio Kreitmaier Machado e Jorge 
André Ramos transportaram até o Banco de 
Alimentos as doações arrecadadas nos su-
permercados, as quais serão posteriormente 
entregues a mais de 800 entidades cadas-
tradas e beneficiadas, tais como creches, asilos 
e associações comunitárias, entre outras. 

Viviane Carla Tavares, Luiz Alberto Abreu,
Fernanda Aparecida Martins e José dos Reis
Sobrinho, da esquerda para a direita

Os motoristas Euclésio e Jorge 
André representaram a Organização

Elizete Silveira, secretária do 
Hospital; Ivone Aparecida,

presidente do Fogo 
Selvagem e Luiz Alberto, 
Gerente de Uberaba, da
esquerda para a direita

Hospital do Fogo Selvagem
recebe transporte solidário

João Ozílio ao lado 
da filha Isabela
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Os motoristas do CAOB Cantareira também foram alertados 
pelo Diretor de Operações, Luiz Carlos Lopes

impossível) missão de influen-
ciar na mudança desse cenário 
marcado por trágicas estatís-
ticas, uma triste realidade no 
Brasil.

Luiz Carlos Lopes, Diretor 
de Operações, esteve pesso-
almente em duas importantes 
unidades da Organização: CAOB 
– Centro de Apoio Operacional 
Braspress na Vila Maria e na 
Cantareira, em São Paulo (SP), 
onde se concentra um grande 
número de motoristas da Bras-
press. Ele ressaltou a impor-
tância da data e da simbologia 
da profissão no contexto no ne-
gócio, bem como a preocupação 
de todos da Diretoria com rela-
ção aos números de acidentes 

e multas. 
“Apesar da escassez de tem-

po, para mim é uma oportuni-
dade de raro prazer rever todos 
vocês numa data mais que es-
pecial, pois é neste dia 25 de ju-
lho que comemoramos a profis-
são de motorista em nosso país. 
Nossa missão de hoje vai além 
dessa simbologia, pois neste 
ano trocamos a tradicional ma-
nhã festiva e de comemoração 
com sorteios e brindes por um 
momento reservado para pon-
derações e, especialmente, re-
flexões sobre os riscos em que 
vocês, motoristas Braspress, 
estão envolvidos diariamente no 
exercício da profissão.

A relevante mensagem que 
trazemos hoje em nossa baga-
gem é de preocupação, pois as-
sistimos todos os dias, na triste 
e alarmante realidade brasilei-
ra, não somente nas estradas, 
mas também nos grandes cen-
tros urbanos, a um assustador 

número anual de vítimas fa-
tais, que ultrapassa em grande 
escala o índice de mortalidade 
em muitas guerras pelo mun-
do afora. Inseridos como atores 
dessa triste estatística, deve-
mos atuar na prevenção, cons-
cientes de que somos capazes 
de produzir resultados que ini-
bam ou diminuam esses trági-
cos efeitos, diretamente e atra-
vés de nossas próprias ações, 
pois é este o nosso desejo”, en-
fatizou o Diretor.

Na Braspress o tema e a pre-
ocupação com a qualidade dos 
profissionais – em especial, seus 
motoristas – vão além dos en-
contros em datas especiais. A 
Organização investe de forma 
concentrada na preparação des-
sa mão de obra, nos mecanis-
mos de instrução, culminando, 
inclusive, na criação de um de-
partamento específico e focado 
em formação e controle de seus 
motoristas: o CAMB – Centro de 

Dia do Motorista
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O momento é de reflexão: 
precisamos contribuir para diminuir 
os acidentes nas estradas do Brasil
Onúmero de acidentes no Brasil tem aumenta-

do a cada ano, com cerca de 35 a 40 mil mor-
tes por ano, das quais 65% envolvem caminhões. 

Preocupada com esse cenário, a Diretoria da Bras-
press iniciou uma campanha de prevenção com ações 
que visam despertar em seus motoristas um maior 
grau de preocupação e conscientização quanto aos 
números dos acidentes e multas à Companhia.

Nesse sentido, aproveitou o Dia do Motorista, 
data comumente marcada por eventos grandio-
sos, e procurou, de forma reclusa, porém inten-
sa, não somente comemorar a passagem desse 
importante dia, mas também – e especialmente 
– convocar seus profissionais motoristas a parti-
cipar de uma reflexão para diminuir o número de 
acidentes e multas de trânsito, na difícil (mas não 

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, conversou com os profissionais do CAOB Vila Maria
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riscos inerentes de uma comple-
xa e dinâmica atividade como é a 
da exposição de uma transpor-
tadora, remetendo-nos também 
à necessidade de potencializar-
mos recursos e atenção para 

que, em conjunto com os inter-
locutores, consigamos atingir os 
objetivos em todos os ângulos, 
mas especialmente no da pre-
servação de vidas, sejam elas 
dos próprios colaboradores ou 

O Gerente de Campinas Henrique Coimbra convidou os motoristas a refletirem sobre o assunto

de todos os que cruzam nossos 
caminhos, veículos e seus pro-
fissionais, nos milhares de qui-
lômetros percorridos todos os 
dias por todos os cantos deste 
nosso imenso Brasil.

A filial de Curitiba contou com a presença de Silvio Biscardo, Gerente de Tráfego, no evento

Dia do Motorista
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Apoio ao Motorista Braspress Basil de Barros*, 
dedicando equipe ao apoio, à prevenção e à saúde 
dos motoristas rodoviários da Companhia. 

A experiência adquirida com os motoristas 
rodoviários indica para seus gestores a necessi-
dade de ampliação desses controles aos moto-
ristas urbanos. Essa é a parte passível de rea-
lização, pois, além da intenção, a Braspress tem 
a consciência da necessidade dos investimentos 
e dos resultados que almeja. Na outra vertente 
– e não menos possível –, estão os resultados 
obtidos pelas atitudes, através do nível de com-
prometimento e conscientização de seus pro-
fissionais motoristas quando assumem dedica-
damente a direção dos veículos, o que vai além 
de transportar bens de terceiros, mas encontra 
na trajetória dessa complexa e desafiante pro-
fissão a tarefa de “conduzir para sustentar” o 
negócio Braspress, que é responsabilidade de 
todos nós.

*Basil de Barros, nome dado ao CAMB – Cen-
tro de Apoio ao Motorista Braspress, é uma ho-
menagem ao primeiro motorista da Organização, 
que se aposentou após 33 anos de atividade na 
Empresa.

Prejuízo material – os desafios vão além...

“A preocupação da Braspress com o tema vai 
além do que é possível mensurar. Estancar pre-
juízos materiais é parte importante de qualquer 
processo de gestão e controle, porém aponta-
mos para o intangível da responsabilidade de 
transportar a marca ou a imagem da Companhia 
e de todos os efeitos dos atos por nós pratica-
dos. Quantos desses atos efetivamente afetam 
o negócio?

Assim sendo, é lícito pensar que nossa obriga-
ção é muito maior do que simplesmente fazermos 
um alerta sobre todos os aspectos, mitigando os 

Os motoristas do Rio de Janeiro foram conscientizados sobre os acidentes nas estradas
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A filial de Belo Horizonte também alertou e conscientizou os seus motoristas

A filial de Goiânia também conversou com os motoristas

Além do café da manhã, a filial de Brasília alertou 
os seus motoristas sobre os riscos das estradas

jo de que, em nosso próximo 
encontro, marcado para a co-
memoração desta importante 
data, o Dia dos Motoristas, es-
tejamos comemorando não so-
mente mais um encontro, mas 
sim brindando os resultados ob-
tidos, conquistados por vocês. 
Com as mudanças, provocadas 
por seus próprios atos, em suas 
próprias rotinas, em busca de 
melhorarem aquilo em que acre-
ditamos e de fazerem bem, con-
vencidos pelo grau de adesão à 
imersão a partir destas infor-
mações, vocês poderão, sim, fa-
zer ainda melhor, bastando para 
isso a vontade e especialmente 
o mais correto uso dessa ferra-
menta chamada caminhão, jus-
tificando a missão da Braspress, 
que é SER O MEIO MAIS EFICAZ 
DE INTEGRAÇÃO DOS MERCA-
DOS BRASILEIROS, FACILITANDO 
A CIRCULAÇÃO DE BENS COM 
SEGURANÇA E COM MELHOR 
RELAÇÃO CUSTO/BE NEFÍCIO, 
PRE SERVANDO A GERAÇÃO DE 

Dia do Motorista
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Novo Hamburgo fez um momento de reflexão entre os seus profissionais do volante

Nesse particular, vo cê, profissional motorista, 
deve saber que, para prevenir, é preciso planejar, 
seja na alimentação, no repouso, na postura (er-
gonomia), nos aspectos físicos e psi cológicos, na 

Na filial São Paulo a Organização foi representada pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Giuseppe Coimbra

atualização quanto 
às leis, no uso cor-
reto das tecnolo-
gias, entre outros 
fatores, para es-
tar em verdadeira 
sintonia com sua 
função e o mais pre-
parado possível, já 
que essa atividade, 
transformada ao lon-
go de sua existên-
cia e cada vez mais 
desafiadora em seu 
exercício, exigirá de 
seus profissionais 

maior comprometimento e muito mais eficiência 
naquilo que produzem.

Portanto, deixo aqui registrado, em meu nome 
e da Diretoria da Braspress, nosso efetivo dese-



QUER MAIS EFICIÊNCIA PARA SUA OPERAÇÃO E
MAIS SEGURANÇA PARA SUA CARGA?

INTERFACE DE INTEGRAÇÃO

Integração com outros sistemas como:
ERP, TMS, WMS, CRM, roteirizador, etc.

INTELIGÊNCIA EMBARCADA
Reação automática, sem intervenção
humana ou comunicação

TRIPLO CANAL DE COMUNICAÇÃO

Duplo Canal Celular + Exclusivo
Canal Satelital Iridium

FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS

Alta flexibilidade e nível de
customização

DIREÇÃO SEGURA E ECONÔMICA COM OS MÓDULOS ADICIONAIS DA TELEMETRIA OMNILINK:

Utiliza a tecnologia de visão
artificial Mobileye para gerar

alertas em tempo real, em
casos de risco de colisão.

Acompanhe os dados de
emissão de carbono e
gases poluentes, por

motorista e por veículo.

Sistema Omnilink monitoramento de veículos
gerenciamento de risco

apoio à gestão logística
utilização do veículo e o modo de direção do

motorista Telemetria Omnilink

é a mais poderosa ferramenta para e
no transporte rodoviário de cargas, fornecendo dados
para .

Obtenha dados precisos sobre a
através da .

Ferramenta para controle
do tempo de jornada

de trabalho dos motoristas.
(lei 12.612/2012)

A ZATIX TEM A SOLUÇÃO CERTA PARA SUA OPERAÇÃO

(11) 4003-8006 0800 604 4016OU

ENTRE EM CONTATO:

www.zatix.com.br
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Os motoristas de Vitória refletiram sobre a atual situação das estradas
 

LUCROS PERMANENTES”, finalizou o Diretor Luiz 
Carlos, agradecendo a todos em sua mensagem.

O discurso foi o mesmo 
em outras unidades

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e 
Nov os Negócios, representou a Diretoria ao falar 
aos motoristas da unidade da Aeropress – Divisão 

Rodoaérea da Braspress instalada em Barueri, na 
região da Grande São Paulo (SP). 

Ele esteve acompanhado de João Ozílio, Geren-
te Nacional de Recursos Humanos, repetindo os 
mesmos dizeres sobre a importância de os mo-
toristas aderirem à conscientização para diminuir 
os acidentes.

“Precisamos trabalhar juntos por uma conscien-
tização coletiva entre nossos motoristas. Direção 
defensiva deve ser sempre praticada. Com isso, o 
motorista se torna mais produtivo, gerando maior 
segurança para si mesmo e para a sociedade.

A preparação psicológica, tolerância, responsa-
bilidade, atualização das leis no trânsito, aliados 
aos recursos de apoio direcionados pela Bras-
press, prepara motoristas mais conscientes e efi-
cientes para um mercado cada vez mais exigente’’, 
destacou Tayguara Helou.

O fato se repetiu em outras unidades do Grupo 
H&P, quando os gerentes das filiais abordaram o 
tema com suas equipes de motoristas, mostrando 
que gestos e atitudes simples podem fazer toda a 
diferença. Afinal, a cada viagem de trabalho espe-
ramos a volta de nossos profissionais do volante 
com vida, para retornarem aos seus lares.

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos 
Negócios, conversou com os motoristas da Aeropress
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*Giuseppe Coimbra é Diretor Administrativo-Financeiro

Vocês ligam as metas 
empresariais com as expectativas 
de mercado. Vocês são portadores 
das esperanças e dos objetivos que 

norteiam nossas relações no mundo 
dos negócios. Quando falamos que 
vocês conduzem ideais, é disso que 

falamos, das esperanças pessoais de 
cada um de vocês e sua família, das 

esperanças geradas no negócio 
e de todos que dependem dele, da 

responsabilidade social que o negócio 
representa e, portanto, de sua 
importância como parte dele!

“

aumentar ou comprometer a estrutura empresarial, e 
claro, a sua própria.

Vocês ligam as metas empresariais com as expec-
tativas de mercado. Vocês são portadores das espe-
ranças e dos objetivos que norteiam nossas relações 
no mundo dos negócios. Quando falamos que vocês 
conduzem ideais, é disso que falamos, das esperan-
ças pessoais de cada um de vocês e sua família, das 
esperanças geradas no negócio e de todos que de-
pendem dele, da responsabilidade social que o negó-
cio representa e, portanto, de sua importância como 
parte dele!

Neste contexto, no dia do motorista, os convoco 
a refletir serenamente sobre seu papel no universo 
de sua vida profissional versus o cenário empresa-
rial, enquanto corrente que o vitaliza!!!

Você leva a imagem da empresa e como disse, 
seus sonhos, ao colocar um veículo em movimento 
nas ruas e estradas de todo o Brasil. Suas atitudes  
são adotadas a partir do livre arbítrio e escolhas, mas 
todas precisam estar alinhadas com a gama de regras 
e leis de conduta que foram elaboradas pelo conjunto 
de entidades legalmente constituídas.

Sabemos que existem regras exageradas e mal 
elaboradas, mas cabe a algumas instituições que nos 
representam, apresentar a oposição, contestá-las e 
se for o caso, alterá-las. A nós, enquanto ‘motoristas’, 
cabe tão somente segui-las nos exatos termos de 
suas criações. Aliás, meus colegas ‘motoristas’, seguir 
regras também é uma forma de buscarmos a felicida-
de e a sensação do cumprimento do dever, seja execu-
tando nossa função na empresa, seja como cidadãos 
inseridos na sociedade.

Não podemos afrouxar em nossa missão de levar 
nossos ideais  pessoais e profissionais, seguindo os 
princípios que nos permite crescimento e felicidade.

As estatísticas brasileiras estão aí, comprovando 
que a esmagadora maioria dos acidentes de trânsito 
são provocados por falta de atenção, agressividade, 
imprudência ao volante e principalmente por desobe-
diência às leis de trânsito. O Brasil é um país assas-
sino nas estradas!  Por ano são 35 mil mortes e 65% 
desses acidentes têm caminhões envolvidos. 

Mas você, motorista Braspress, vai continuar a tri-
lhar fora dos números assombrosos que ceifam vidas, 
sonhos e aniquilam famílias. Seguindo regras e exibin-
do comportamento de respeito, vamos continuar a co-
memorar números que demonstrem outra realidade!

Hoje estou trazendo nossas felicitações pelo dia do 

motorista, mas principalmente, revalidando a essên-
cia de nossa responsabilidade em manter a posição de 
referência que a Braspress desfruta no mercado, pelo 
seu trabalho consciente e harmonioso!

Vamos cuidar de nossas ferramentas de trabalho! 
No caso de vocês, o caminhão que conduzem! Cuidar 
no sentido de seguir as regras como elas são, respei-
tando a si próprios, aos seus colegas de trabalho, ao 
próximo que divide espaço com você e fazendo valer 
a máxima de que o cumprimento do dever lubrifica a 
felicidade, a harmonia, o desenvolvimento pessoal e 
saúda a VIDA!

Sabendo que vocês representam este elo impor-
tantíssimo na empresa, vibro quando vejo um cami-
nhão da Braspress nas ruas ou nas estradas, vibro 
porque vejo um ponto dentro da corrente tornando-a 
mais forte do ponto de vista empresarial, vibro porque 
além de toda a tecnologia, investimento, modernidade 
e desenvolvimento que o caminhão representa, sinto 

que há um cidadão dando vida e movimento a ele, há 
um coração, emoções, sonhos, vontade de crescer, de 
ser feliz e de se sentir útil!!!

Espero nossa reunião do ano que vem para come-
morarmos novamente, a vitória do bom senso e da 
consciência de cada um!

Bom trabalho a todos!”
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Opinião

Giuseppe Coimbra: diz aos colaboradores que eles são
condutores dos próprios sonhos e não apenas motoristas

*Giuseppe Coimbra

Giuseppe Coimbra 
fala aos motoristas 
de São Paulo

“Bom dia a todos! Hoje, dia do motorista, estou 
aqui com a responsabilidade de representar o Sr. 

Urubatan, Sr. Petri, Sr. Pepe, Sr. Luiz Carlos, falando em 
nome de toda a Diretoria da Braspress e seus mais de 
seis mil colaboradores.

Todos os anos comemoramos o dia 25 de Julho, 
homenageando-os e resgatando os valores e a im-
portância daquilo que representa ser um motorista.

Em todo o Brasil neste mesmo momento está 
acontecendo um encontro assim, para homenagear a 
todos e inicio nosso encontro convidando-os a faze-
rem uma reflexão: O que é ser motorista? Qual a es-
sência de sua função?

Vocês não são só condutores de um cami-
nhão!!!! Você são, antes de tudo, condutores dos 
próprios sonhos, de seus ideais, condutores de pers-
pectivas e sonhos de outros, condutores de espe-
rança e claro, de expectativas e metas empresariais. 
Na luta diária, buscam conduzir melhor qualidade de 
vida, buscam realização pessoal e profissional. 

Em uma organização empresarial não é diferente. 
Nela se busca a constante geração de lucros, para com 
eles participar do progresso e do crescimento da so-
ciedade, bem como para permear também a realiza-
ção de sonhos e ideais e este conjunto de interesses 
articulados é o que faz o mundo girar, gerar oportuni-
dades e crescimento!

E você, nosso respeitável colega motorista, é um 
importantíssimo elo que dá força e resistência à em-
presa, como numa corrente, cuja força absoluta pode 
ser medida pelo seu elo mais frágil! Esta é a sua im-
portância ‘Motorista Braspress’ em que a participação 
nos devidos termos de sua responsabilidade pode 
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FILIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 15.022,50 m²  
b)  Área construída (área coberta+área externa): 4.320,91 m² 
c) Área do terminal+plataforma:  1.951,92 m² 
d) Número de docas: 027

2) Abrangência da filial: 180 km²
a) Número de cidades atendidas: 098

3) Número de colaboradores: 042
4) Quantidade  de frota: 12 veículos
5) Início das atividades:  12/04/1988
6) Ranking de faturamento: 20° lugar
7) População da cidade:  440.000 habitantes
8) Clientes atendidos: 2242

FILIAL DE SOBRAL (CE)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 4.350 m² 
b)  Área construída (área coberta+área externa): 1.500 m² 
c) Área do terminal+plataforma: 1.000 m² 
d) Número de docas: 10

2) Abrangência da filial: 207 km²
a) Número de cidades atendidas: 68 cidades 

3) Número de colaboradores: 13 
4) Quantidade  de frota: 9 veículos
5) Início das atividades: Abril de 2010
6) Ranking de faturamento: 62º lugar
7) População da cidade: 201.103 habitantes
8) Clientes atendidos: 499
 

54 Braspress News

Perfil

FILIAL DE SANTO ÂNGELO (RS)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 575,95 m²
b) Área construída (área coberta+área externa): 500 m²
c) Área do terminal+plataforma: 250 m²
d) Número de docas: 03 

2) Abrangência da filial: 250 km²
a) Número de cidades atendidas: 84 cidades 

3) Número de colaboradores: 11
4) Quantidade de frota: 23 veículos
5) Início das atividades: 16/05/2004
6) Ranking de faturamento: 75º lugar
7) População da cidade: 76.250 habitantes
8) Clientes atendidos: 1.102

FILIAL DE SANTOS (SP)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 3.000 m² 
b) Área construída (área coberta+área externa): 3000 m² 
c) Área do terminal+plataforma:  1.200 m² 
d) Número de docas: 12

2) Abrangência da filial: 180 km
a) Número de cidades atendidas: 27

3) Número de colaboradores: 16
4) Quantidade de frota: 07
5) Início das atividades: 30/10/2003
6) Ranking de faturamento: 56º lugar
7) População da cidade: 419.400 habitantes
8) Clientes atendidos: 1.083
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mercado da região o que se pode 
ter de melhor em logística no 
País”, acrescentou.

Em seguida, Urubatan Helou 
destacou que cada centavo dos 
cheques emitidos pelos clientes 
para a Braspress está aplicado 
no negócio: “O dinheiro é efême-
ro; serve para produzir. A gente 
tem de trabalhar com o senti-
mento de alimentar o ego, a for-
mação moral e cívica. Quando se 
faz isso, faz-se de forma tão per-
feita que se produz com qualida-
de. Assim, produzindo com quali-
dade, se ganha dinheiro, mas 
todo o nosso dinheiro é investido 
na Organização.

 Acabamos de cons-
truir a Lei n.º 11.442, que 
disciplina nosso modal e 
traz disciplinamento para 
que se possa ter respon-
sabilidade com os usuá-
rios, porque, na verdade, 
nós transportamos o di-
nheiro de nossos clientes 
em forma de produto. 
Construímos tam bém a 
Lei n.º 12.619, que regula-
menta a principal profis-
são dos nossos negócios, 
que é a de motorista,

Assim, vamos cons-
truindo um país, uma 
sociedade, um conceito 
que faça a vida efetiva-
mente ter um IDH me-
lhor para todos os nos-
sos descendentes; assim 
vamos fazendo a nossa 
parte, entregando às pró-
ximas gerações uma ci-
dade muito melhor do 
que antes. Costumo dizer 
que nada é tão bom que 
não possa ser melhorado 
– e Santa Maria é um 
bom exemplo disso.

zar a entrega para outros mu-
nicípios. Semelhantes operações 
fazemos em Bauru (SP), Gua-
rapuava (PR), Itajaí (SC) e Feira de 
Santana (BA).” 

“Imaginei o seguinte: ‘Gente, 
essa sociedade está destruída; 
essa sociedade não se recupera 
mais’, mas surpreendentemen-
te vocês enxugaram as lágri-
mas, chorando por dentro, e 
continuam fazendo com que a 
sociedade continue a progredir. 
Preciso me contagiar com vo-
cês”, afirmou ele, explicando 
que por isso fez questão de co-
nhecê-los pessoalmente.

Santa Maria se reergueu

O Diretor Presidente da 
Braspress prosseguiu sua fala, 
relembrando a tragédia que se 
abateu sobre a sociedade local, 
com o incêndio na boate Kiss, que 
vitimou muitos jovens: “O Brasil 
precisa se contagiar com vocês, 
que enxugaram as lágrimas e 
continuaram fazendo de Santa 
Maria um centro universitário 
por excelência, que emana cultu-
ra e conhecimento para todo o 
País; que fazem essa comunida-
de continuar a prosperar, a pro-
gredir, a melhorar a qualidade de 
vida de seus habitantes, já que a 
cidade continua olhando para a 
frente, seguindo em frente”. 

“Costumo dizer que a coragem 
se revela quando a gente morre 
de medo, e vocês, mesmo com 
muito medo, fizeram isso. Nossa 
Organização somente pode agra-
decer e mostrar a admiração que 
temos por vocês melhorando e 
aumentando nossa responsabili-
dade, melhorando nossa quali-
dade operacional e de nossos 
serviços, para poder oferecer ao 

Santa Maria já era uma cidade 
muito boa, mas, depois da tragé-
dia que a abalou, vocês estão 
construído uma sociedade que 
será melhor ainda, que será po-
tencializada pela luta, pelas lágri-
mas e pela maior fiscalização nas 
casas noturnas.

 Muitas vidas daqui podem ter 
ido, mas acabaram por salvar 
muitas outras pelo Brasil afora. 
Agradeço de coração a presença 
de todos vocês, que eu e Alayses 
fizemos questão de conhecê-los 
Agradeço também a todos os 
nossos funcionários de Santa 
Maria”, finalizou.

Tiago Dalla Porta, Claúdio Rosso e Alberto da 
Fonseca, da esquerda para a direita

Alayses Helou e Adriana Loureiro

Urubatan Helou e Norton Cézar

Encontro
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O dia 31 de maio foi especial na filial da Braspress 
em Santa Maria (RS): alguns dos principais clientes 
da Organização na região foram recebidos por Uru-
batan Helou, Diretor-Presidente, e Alayses Helou, 
sua esposa, para um café da manhã.

Na ocasião, Urubatan Helou apresentou a equipe 
que atua na cidade: Alcione Gonzatto, Gerente, Wal-
demar Borin e Charles Paiani, Encarregados Opera-
cionais, e Cézar Fritsch, Gerente Regional do Rio 
Grande do Sul. 

Iniciando sua fala, Uru-
batan Helou agradeceu a 
presença dos convidados, 
lembrando que era sua obri-
gação visitá-los e que preci-
sava se “contagiar com a 
energia da cidade”.

“Quero agradecer a pre-
sença de todos vocês; que-
ro dizer a vocês ‘muito obri-

gado’ por terem vindo. Na verdade, é minha 
obrigação visitá-los, pois sempre tive muita von-
tade de conhecê-los.”  

“Em Santa Maria montamos um hub que funcio-
na 24 horas, passando a ser um dos polos mais im-
portantes de nossa Organização. O município tem 
uma localização geográfica estratégica, no centro do 
Estado, próximo a Pelotas e Passo Fundo, sem estar 
distante de Caxias do Sul, Uruguaiana, Novo Ham-
burgo e Porto Alegre.”

“Por isso, montamos uma 
operação que denominamos 
de overnight, pela qual os pro-
dutos gaúchos para o próprio 
Estado passam por aqui para 
serem entregues em 24 ho-
ras. Os produtos vindos do 
Brasil inteiro para o Rio Gran-

de do Sul também passam por 
Santa Maria, de modo a agili-

Urubatan Helou recebe 
clientes em Santa Maria
Urubatan Helou recebe 
clientes em Santa Maria

Encontro

Urubatan Helou, Valdemar Borin, Charles Paiani, Alcione Gonzatto e Cézar Fritsch, da esquerda para a direita

A filial de Santa Maria é gerenciada 
por Alcione Gonzatto
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construída, consolidando ain-
da mais nossa participação na 
capital do Estado’’, destacou o 
executivo. 

Outra mudança realizada em 
parceria com todos os gerentes 
foi a implementação da filosofia 
de gestão por desempenho, cujo 
princípio consiste em adotar 
indicadores para me-
dição da per-

Odair Bernardi é Gerente Regional de Santa Catarina

formance comercial, operacional 
e administrativa das filiais, bem 
como estabelecer reuniões men-
sais para elaboração e revisão de 
um plano de ação.

“Todas as filiais do Estado 
contam com um quadro de ges-
tão à vista. Assim, envolvem as 
equipes na elaboração e na im-
plementação dos planos de ação. 
Esses conceitos têm sido muito 
bem aceitos e gerado resulta-

dos percebidos por todos os 
envolvidos, ocasionan-

do maior com-
prometi-

Regional
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Regional

Muito trabalho e bons resultados
em Santa Catarina
“O  ano de 2014 tem sido de muito trabalho e 

bons resultados em Santa Catarina. Inicia-
mos o mês de janeiro passado com mudanças 
significativas na operação overnight, primeira-
mente organizando o hub de Itajaí, no que diz 
respeito tanto às pessoas quanto aos processos, 
estabelecendo um fluxo contínuo e padronizado 
na operação da filial”. 

A análise é feita por Odair Bernardi, atual Ge-
rente Regional de Santa Catarina. Além de or-
ganizar melhor o hub de Itajaí, ele notou que era 
fundamental ajustar a forma de carregamento 
dos volumes, cumprir à risca os horários de sa-
ída/chegada nas viagens, ordenar a carga/des-
carga no local e adequar o tipo de veículo a ser 
utilizado, conforme a demanda de cada rota.

“O resultado foi a redução de aproximadamen-
te 70 viagens por mês entre as filiais e o hub, bem 

como uma perceptível melhora no nível de serviço”, 
afirmou Odair.

 Segundo o Gerente Regional, nos primeiros me-
ses do ano a Braspress implantou novos terminais 
no Estado catarinense, especificamente nas filiais 
de Chapecó (2.500 m²), Joinville (5.000 m²) e Jaraguá 
do Sul (também 5.000 m²), proporcionando maior 
capacidade operacional a essas unidades. 

“Vale lembrar que em janeiro de 2015 estare-
mos em um novo terminal em Florianópolis com 
área total de 13.000 m², sendo 4.426 m² de área 

A filial de Blumenau faz parte da Regional catarinense
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tro com todas as filiais do Esta-
do, ocasião em que cada gerente 
apresentou seus indicadores, a 
DRE – Demonstração de Resul-
tados e o plano de ação. Também 
foram debatidas ideias já imple-
mentadas em algumas filiais e 
que podem ser adotadas e adap-
tadas por outras. 

“Este workshop gerou inte-
gração entre os gerentes e fo-
mentou o intercâmbio de ideias 
entre as filiais. Foi um encontro 
muito produtivo, que esperamos 
repetir futuramente”, disse.

“Vale ressaltar também o 
trabalho da Controladoria para 
disponibilização da DRE e relató-
rios complementares, o que nos 
permite uma melhor gestão de 
custos e despesas. Com essas 
informações, é possível identi-

ficarmos oportuni-
dades de redução 

de custos pelo aumento da pro-
dutividade operacional ou dimi-
nuição das despesas, eliminando 
desperdícios nas áreas de apoio”, 
acrescentou o executivo, que co-
manda uma equipe de 293 cola-
boradores.

Finalizando, ele destacou que 
o crescimento médio da receita 
em Santa Catarina entre janeiro e 
julho foi de 13,5%, o que demons-
tra boa recuperação tarifária, 
só possível diante do bom nível 
de serviço que a Braspress vem 
apresentando em todo o Brasil. 

“Neste momento estamos 
concentrando esforços para 
melhorar a produtividade e os 
resultados de nossa força de 
vendas em todo o Estado. Com 
o apoio da Gerência Nacional de 
Vendas e a Diretoria Comercial, 

renovamos a equipe de vendas 
em algumas filiais e temos vol-
tado nosso foco na qualidade da 
gestão comercial quanto à orga-
nização das carteiras, monito-
ramento dos contatos e visitas, 
acompanhamento dos resulta-
dos de prospecções e incremen-
tos tanto no modal rodoviário 
quanto no rodoaéreo. 

No âmbito operacional, fina-
lizamos no mês de julho a im-
plantação do escaneamento de 
volumes e documentos na distri-
buição em todas as filiais, obje-
tivando a redução de falhas. Em 
paralelo, com o apoio da Gerência 
de Informações, estamos buscan-
do melhorar a performance das 
entregas através de correções no 
emprazamento, bem como em 
rotas específicas de shoppings 
que devem ser entregues com 
prioridade. O lançamento correto 
e ágil das informações no sistema 
tem sido a chave para melhorar a 
performance operacional.

João Paulo Brandão 
é o Gerente da filial de 
Chapecó, prédio acima

Regional
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mento e proporcionando uma clara visão sobre o 
desempenho e os desafios de cada filial. Elabo-
ramos também um ranking no qual todos podem 
visualizar as melhores e as piores filiais para cada 
indicador”, explicou Odair.

Resultados são buscados 
por toda a equipe

De acordo com o Gerente Regional, no último 
dia 13 de junho, em Itajaí, foi realizado um encon-

Alfredo Machado, prédio ao lado,  é Gerente da filial de Florianópolis

Paulo Amarildo
é Gerente da
filial de Itajaí, 
prédio abaixo
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o primeiro ano de vida 
residente em Jaraguá 
do Sul, ele também 
viveu por um período 
em Campinas (SP). 

“Sempre busquei 
as oportunidades onde 
estivessem. Apren-
di observando meus 
pais, que lutaram mui-
to para que eu e meu 
irmão, hoje arquiteto, 
tivéssemos oportuni-
dades melhores. Por 
isso, sempre valori-
zamos o trabalho e 
os estudos, buscando fazer tudo 
com excelência, honestidade e 
comprometimento. 

Nesse período, o apoio da mi-
nha esposa Dreyse, com quem 
sou casado há 19 anos, e da mi-
nha filha Amandha, hoje com 18 
anos, foram fundamentais para 
o sucesso profissional e, princi-
palmente, para a evolução pes-

soal em todos os sentidos. 
Este início na Braspress tem 

sido gratificante e realizador, 
desde o período de treinamen-
to, quando tive oportunidade de 
conhecer várias filiais até agora, 
quando completo um ano de 
Organização. O apoio da Dire-
toria, dos gerentes e de todos é 
excelente, assim como o com-
prometimento e o profissiona-
lismo dos gerentes das filiais. 

O mérito pelos resultados 
obtidos até o momento é das 
equipes que compõem as fi-
liais de Santa Catarina, desde o 
mais humilde colaborador até o 
gerente da filial, bem como das 
demais filiais e da Matriz. 

Trabalhar em uma empresa de 
sucesso cuja estratégia e modelo 
de negócio estão consolidados é 
gratificante! Agradeço pela opor-
tunidade e pelo apoio de todos!”, 
finalizou ele.

Adriana Gonzales é a Gerente de 
Jaraguá do Sul, prédio acima

Criciúma, foto abaixo, 
tem como Gerente 
Carlos Limonge

Regional
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A perspectiva é muito positiva para o segundo se-
mestre, pois temos certeza de que nossas vantagens 
competitivas, como abrangência nacional e especia-
lização no segmento de encomendas, nos garante 
crescimento vertical e horizontal, pois estamos pre-
parados para atender às demandas do mercado em 
qualquer região do País”, destacou o Regional.

Carreira e vida pessoal

Formado em Ciências Contábeis com especia-
lização em Gestão Logística pela FGV – Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e Gestão de Ne-
gócios pela Universidade da Califórnia/Estados 
Unidos, Odair tem 38 anos de idade e 20 de experi-
ência no segmento de logística e transportes, atu-
ando nas regiões 
Sul e Sudeste.

Natural de In-
daial (SC) e desde 

Regional

Vicente Lenckuln
é o Gerente de 
Joinville, prédio

abaixo

Blumenau tem como Gerente Marcelo Luiz da Silva
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Braspress na era 
da sustentabilidade
Nos dias de hoje, uma das palavras que mais se 

ouvem é sustentabilidade. Mas o que é, 
realmente, sustentabilidade? O que é ser sustentável? 
O termo sustentável tem origem do latim: sustentare, 
que significa “sustentar, favorecer, conservar”. 

Resumindo, a sustentabilidade de que se fala 
tanto hoje em dia se refere à capacidade de pessoas 
e empresas estarem no meio ambiente sem lhe 
causar impactos – ou seja, utilizar os recursos de 
forma inteligente, sanando as necessidades 

Meio Ambiente

presentes sem interferir nas gerações futuras.
E é exatamente isso o que a Braspress faz 

diariamente com seus recursos renováveis, utilizando-
os da forma mais sustentável e ecológica possível.

Captação de águas de chuvas

A Braspress também se preocupa com os re-
cursos naturais do planeta, motivo pelo qual aproveita 
as águas das chuvas.

Sistema de captação de águas de chuvas em Sorocaba (SP)

Regional
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Tiago Gomes é o Gerente de
Rio do Sul, prédio ao lado
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Após a captação, as águas são 
tratadas e de sin fetadas para 
utilização na lava gem da frota de 
veículos e ca minhões, em irri-
gações de áreas verdes, lava tórios 

e des cargas de bacias sani tárias, 
bem como na limpeza de pátios e 
áreas de serviço.

No Rio de Janeiro, as águas 
também são utilizadas para fa-

zer o controle de temperatura 
dentro do am biente de trabalho, 
conforme captação instalada 
no telhado da filial.

Com uma frota própria de 
1.850 veículos, a Organização en-
controu na sua principal fer ra-
menta – o caminhão – maneiras 
de reduzir a emissão de poluentes 
no meio ambiente e também de 
aproveitar os bens que possui.

Foi pensando nisso que a 
Braspress, ao longo dos anos, 
começou a adotar o projeto Eco-
Braspress, o teste de opacímetro, 
o controle móvel de poluentes e a 
recapagem dos pneus, entre ou-
tras iniciativas.

Projeto Eco-Braspress

Funcionando desde 21 de de-
zembro de 2010, o projeto Eco-
Braspress visa à gestão ambiental 
de toda a frota da Organização. 
Tem por objetivo realizar a con-
servação da frota como modo de 
controlar a emissão dos gases 
poluentes e, assim, contribuir pa
ra a preservação do meio am-
biente e da qualidade do ar que 
todos respiramos.

A partir desse projeto, outros 
foram sendo desenvolvidos com 
o mesmo objetivo.

A Organização adotou para 
toda a sua frota o controle móvel 
de emissão de poluentes. O veí-
cu lo percorre as 106 filiais es-
palhadas pelo Brasil para realizar 
testes, controles e vistorias nos 
caminhões.

A unidade móvel está equipada 
com opacímetro, balanceador e 
alinhador de rodas.

“Temos uma frota com idade 

Meio Ambiente
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Cachoeiro de Itapemirim é o 
maior polo comercial do Sul 

do Espírito Santo

Por essa iniciativa, realizada
nas filiais de Bauru (SP), Campo 
Grande (MT), Curitiba (PR),
Goiânia (GO), Novo Hamburgo
(RS), Resende (RJ), Rio de Janeiro

(RJ), Salvador (BA), Santa Maria 
(RS) e Sorocaba (SP), entre outras, 
são captados 69 milhões de litros
por ano, em média, de acordo
com os índices pluviométricos

dessas regiões. Os sistemas 
implantados cap tam todas as 
águas de chuvas des ses centros 
de distribuição e as armazenam 
em reservatórios sub terrâneos. 

O caminhão a gás natural ajuda a não emitir gases poluentes
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diesel S50, de teor de enxofre 
máximo de 50 mg/kg, apresentam 
maior índice de aprovação. 

Das 106 filiais que a Braspress 
possui, 19% utilizam o diesel S50, 
porém esse combustível ainda
não é comercializado em algu-
mas regiões. Usa-se, então, o 
diesel S500, que possui teor de 
enxofre máximo de 500 mg/kg.

“No começo dos testes, hou ve 
aprovação de 77% da frota, mas 

atualmente o índice de aprovação 
subiu para 92%”, acrescentou 
Urubatan Helou Junior.

Recapagem dos pneus

Segundo o CONAMA – Con-
selho Nacional do Meio Ambiente 
–, a recapagem “é o processo pelo 
qual um pneu usado é reformado 
pela sustrongstituição de sua 
stronganda de rodagem”. Expli-

can do melhor, trata-se de um 
processo em que se raspa o pneu 
somente na região da stronganda 
de rodagem.

Adotando essa medida, a 
Braspress ajuda a reduzir a reti-
rada do látex, matéria-prima da 
borracha, que é um dos com-
ponentes dos pneus, sem falar na 
redução de gastos propi ciada pa
ra a Organização, de R$ 147.045,48 
em 2013.

A unidade móvel está equipada com opacímetro, balanceador e alinhador de rodas

Meio Ambiente
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média de 3,5 anos e, mesmo assim, sempre adotamos 
uma política de sustentabilidade ambiental que 
controle a emissão dos gases po luentes de nossos 
caminhões, con tribuindo para a preservação do meio 
ambiente e a qualidade do ar que respiramos”, 
afirmou Urubatan Helou Junior, Controller da Frota. 

A Braspress foi a primeira empresa do setor de 
transporte de distribuição de encomendas a realizar 
o teste pelo opacímetro, equipamento eletrônico 
que permite, por meio de um feixe de luz, avaliar a 
densidade da fumaça, coletada por meio de uma 
sonda introduzida no tubo de escapamento. 

Desde o segundo semestre de 2010 a Braspress 
realiza o procedimento, através do qual foi possível 
perceber que o tipo de combustível interfere no 
resultado da ava liação. Os veículos abas te cid os com 

Favor indicar foto

As águas captadas na filial do Rio de Janeiro (RJ) são usadas 
para controle de temperatura do ambiente

Urubatan Helou Junior é o Controller de Frota
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ANÁLISE DE ECONOMIA DE RECURSOS - COMBUSTÍVEL 

75 80 85

91,2%

90 95 100

S500

S10
96,5%

CONSUMO POR TIPO DE COMBUSTÍVEL

Possui teor de enxofre
máximo de 500 mg/kg

Possui teor de enxofre
máximo de 10 mg/kg

81%
das filiais

19%
das filiais

Em dezembro de 2013, as filiais que utilizavam o diesel S1800 (20% 
das filiais faziam uso desse tipo de diesel) foram orientadas a 
utilizar o diesel S500 por não haver, até o momento, comercializa-
ção do diesel S10 na região.

Os veículos abastecidos  com diesel S10 possuem maior índice de aprovação nos testes de opacidade realizados pela Braspress.

APROVAÇÃO NO TESTE DE OPACIDADE POR TIPO DE COMBUSTÍVEL

QUANTIDADE DE VEÍCULOS POR ANO QUILOMETRAGEM PERCORRIDA LITROS CONSUMIDOS MÉDIA DE CONSUMO

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Caxias do Sul, Piracicaba, Jaraguá do Sul, Recife, Uberlândia

Araçatuba, Bauru, B. Horizonte, Blumenau, Tamboré BTB, Aeropress BTA, Cantareira, Campinas, Curitiba, 
Florianópolis, Porto Alegre, N. Hamburgo, R. Janeiro, São Paulo, S.J. Campos, Sorocaba, Salvador, Vitória,
V. Maria, Brasília, Franca, Goiânia, Campo Grande, Ribeirão Preto, S.J. Rio Preto, Uberaba.

No ano de 2013, em comparação com o ano anterior, 
houve redução de R$147.045,48 nos gastos com pneus. 
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ANÁLISE DE ECONOMIA DE RECURSOS - PNEUS

No ano de 2013, em comparação com o ano anterior, 
houve redução de R$147.045,48 nos gastos com pneus. 
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O diesel S10 trouxe maior índice de aprovação no teste do opacímetro

A recapagem dos pneus reduz a retirada do látex, matéria prima da borracha e diminui os gastos da Organização

Meio Ambiente
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ANÁLISE DE ECONOMIA DE RECURSOS - COMBUSTÍVEL 

QUILOMETRAGEM TOTAL PERCORRIDA NA REALIZAÇÃO DAS INSPEÇÕES 66.771 KM
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Aumento de 15% no índice de veículos aprovados no teste de opacidade.
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Desde o primeiro ciclo, aproximadamente 90% da frota tem sido inspecionada.

VISTORIADOS NÃO VISTORIADOS

REALIZAÇÃO DO TESTE DE OPACIDADE

SÃO PAULO

TM / CENTRO OESTE

NORDESTE

NOROESTE SP

SUDESTE SP / PARANÁ

SUDESTE

SUL

APROVAÇÃO NO TESTE DE OPACIDADE POR REGIÃO

MÉDIA DE APROVAÇÃO DE OPACIDADE

100

90

80

70

60

77%

89% 91%
88,5%

92%

757 VEÍCULOS 909 VEÍCULOS 921 VEÍCULOS 919 VEÍCULOS 974 VEÍCULOS

Um bom exemplo dos resultados desse processo 
foi a eleição da Braspress como Transportadora 
Modelo durante a Pneushow – Recaufair 2014 – 11.ª 
Feira Internacional da Indústria de Pneus.

“Essas normas que utilizamos fazem parte da 
regulamentação estabelecida pelo Conselho Nacional 
de Meio Ambiente, e ficamos com o sentimento de 
dever cumprido ao segui-las”, destacou Urubatan 
Helou Junior.

A Organização possui um veículo bicom bustível 
que utiliza o GNV – Gás Natural Veicular, que conti nua 
sendo testado na operação diariamente.

O gás natural, com baixíssimo índice de 
emissão de poluentes, durante sua combustão 
gera emissões menos contaminantes ao meio 
ambiente, atendendo aos limites estabelecidos 
pelo PROCONVE – Programa de Controle de 
Emis sões por Veículos Automotores.

Fórmula Braspress

A conservação da frota também tem grande 
importância para a Braspress. Por isso, a Or-
ganização realiza o Campeonato de Conservação 
de Frota – Fórmula Braspress para incentivar as 
filiais e os motoristas a cuidarem bem do 
caminhão.

À medida que as filiais vão marcando pontos 
em suas rotas, mais se aproximam do primeiro 
lugar. Se, porém, por algum motivo a frota tem 
uma parada não programada que compromete a 
operação ou se a filial não cumpre os prazos dos 
procedimentos, o time perde pontos.

“É conservando nosso equipamento, cuidando 
de cada detalhe, que ajudamos a não poluir o meio 
ambiente e a preservar nossa rica natureza”, 
finalizou Urubatan Helou Junior.

Os gráficos mostram a aprovação do teste de opacidade desde o primeiro ciclo até o quinto e as aprovações por região
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vam, em sua maio ria, por via 
férrea, de maria-fumaça. O 
trem foi fundamental para o 
crescimento da região, desde o 
Norte Velho (região de Cornélio 
Procópio até Londrina – então a 
Capital do Café). De Lon drina a 
Maringá, cada vez que o trem 
percorria de oito a dez qui-
lômetros, era necessário um pos-
 to de abastecimento de água e 
lenha. Por esse motivo, no ca-
mi nho de Maringá a partir de 
Lon drina foram surgindo Cam-
bé, Ro lândia, Arapongas, A pu-
carana, Cam bira, Jandaia do Sul, 
Manda guari, Marialva, Sa randi 
e Maringá.

A filial de Maringá, acima, é 
gerenciada por Ibraim Helou

Prédios de 
arquitetura 
moderna são 
construídos 
em ritmo 
frenético

Prefeito de 
Maringá,
Carlos
Roberto 
Pupin

Maringá
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A cidade que nasceu 
de uma canção

pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira, com des-
tacada área de chácaras de até cinco al queires. 
Os lotes eram vendidos aos milhares, com en-
tradas e prestações compatíveis às rendas de 
migrantes e imi grantes, notadamente japoneses, 
portugueses, italianos e liba ne ses. Eles che ga-

 *Cezar Lima

Acanção Maringá, Maringá, do inspirado com-
positor Joubert de Carvalho, foi sucesso desde o 

seu lançamento, em 1937. Dez anos depois, em 
1947, no dia 10 de maio, quando a CMNP – 
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná 
inaugurou oficialmente a cidade, a música já era 
cantada  por todos os pioneiros, vindos de todas as 
partes do Brasil, especialmente do Nordeste, Minas 
Gerais e São Paulo.

Assim surgia a nova cidade, entre matas co-
lossais, com exuberantes e centenárias perobas, 
cedros, paus-marfins e uma variedade enorme de 
outras espécies de madeira de lei, além da terra roxa 
e fértil, que, em se plantando, tudo produz.

Hoje, em Maringá, a Braspress é gerenciada 
por Ibraim Helou. A filial conta hoje com uma nova 
e moderna estrutura na Rodovia PR-317, n.º 
7.466, no Parque Industrial, na saída para Campo 
Mourão. O novo terminal, de 14.000 m², foi 
recentemente inaugurado. 

Em média, movimenta 500 toneladas men sal-
mente e abrange todos os municípios no entorno de 
Maringá e ainda as cidades de Campo Mourão, 
Cianorte, Paranavaí e Loanda. 

“Somos líderes de mercado em nossa região 
porque estamos constantemente em busca de 
resultados, oferecendo aos nossos clientes o que 
existe de melhor em tecnologia de ponta dentro 
do segmento de transporte, sempre priorizando o 
comprometimento, a segurança e a qualidade de 
atendimento”, afirmou o Gerente. 

Implantada numa filosofia de venda de lotes 
agrícolas em seu entorno, a cidade foi planejada 
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Localização privilegiada

Localizada em um dos prin ci pais entroncamentos 
rodoviá rios do Sul do Brasil, com ligações fa ci litadas 
para os principais mer cados do Mercosul, Maringá, 
si tuada no oeste do Estado do Paraná, está entre os 
municípios brasileiros que mais atraem in ves-
timentos, destacando-se ain da em gestão pública e 
qualidade de vida. A cidade também se sobressai na 
inovação do planejamento do desenvolvimento 
econômico, com participação ativa da sociedade civil 
organizada no debate com o poder público em 
defesa dos interesses da comunidade.

Com um PIB de R$ 9,7 bilhões – maior que os 
de alguns Estados brasileiros –, Maringá tem 

índices que superam os da maioria dos municípios 
do País, estando entre os 15 melhores para 
investimentos e entre os 44 em desenvolvimento 
humano, segundo levantamento da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

Tem a 12.ª melhor gestão fiscal do Brasil pelo 
Índice FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro e é o que mais gera empregos no 
interior do Paraná, ocupando a 13.ª posição nacional. 
Polo universitário com sete instituições de ensino 
superior e mais de 50 mil acadêmicos em todas as 
áreas do conhecimento, a cidade se tornou um 
importante centro de inovação tecnológica, 
figurando entre os municípios com maior produção 
de software do Brasil e atraindo significativos 

investimentos em TI.
Criou recentemente o Parque In dus-

trial Tec no lógico e está implantando o 
Tecnoparque, área reservada às empre-
sas de tecnologia e inovação que vão se 
instalar na Cidade Industrial de Maringá, 
o maior parque industrial do Sul do Brasil, 
com 87 alqueires.

Esses índices foram alcançados gra-
ças ao en volvimento de toda a co-
munidade no pla ne jamento do de sen-
volvimento, iniciativa que surgiu com o 
CODEM – Conselho de Desenvolvimento 
Econômico para reverter a apatia 
econômica da cidade na década de 1990. 
Hoje, tornou-se referência em par ti-
cipação da sociedade civil organizada na 
deci são sobre os rumos que uma cidade 
deve seguir, recebendo comitivas de todo 
o Brasil e países vizinhos para conhecer 
seu modelo de gestão.

“Os índices são aprovados também 
pelos in vestidores e – o mais importante 
– pela população. Nos últimos anos, a 
média de novas obras liberadas passa de 
1 milhão de metros quadrados ao ano, 
enquanto 65% do  IPTU – Imposto 
Territorial Urbano, lançado em 2012, e 
mais de 75% de 2013 foram pagos à vista. 
Arrecadação que garante a Maringá a 
possibilidade de manter o índice médio de Marco Tadeu é Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá
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positivo na balança comercial, 
Ma ringá tem atraído inves ti-
mentos e empreendedores, o 
que lhe rendeu a vice-liderança 
do Estado na abertura de novos 
negócios”, acrescentou o re pre-
sentante da ACIM.

A cidade, no entanto, também 
tem desafios, entre os quais 
está o planejamento para o 
cres  ci mento sustentável. Por es
se motivo, a ACIM faz parte de 
um grupo que tem discutido um 
masterplan (planejamento ur-
ba  no para os próximos anos) 
que leva em conta o crescimento 
po pulacional e os pilares da 
econo mia, entre outros fatores, 
para nortear o desenvolvimento 
da cidade. 

“Trata-se de um projeto auda-
cioso e caro, que tem demandado 

reuniões de trabalho e apre sen-
tação de propostas de alguns dos 
mais renomados escritórios de 
arquitetura do Brasil e do mundo. 

Com esse planejamento, a 
cidade deverá continuar atraindo 
investimentos e se desenvolvendo 
de forma saudável, já que o 
crescimento será norteado por 
um planejamento urbano minu-
cioso, independente de propostas 
político-partidárias. O planeja-
men to sempre foi uma marca de 
Maringá, e temos trabalhado para 
que assim continue sendo”, fina-
lizou Marco Tadeu Barbosa.

 Consagrada por sua excelente 
qualidade de vida, contando com 
grandes parques de lazer e ar-
borização invejável, a cidade tem 
130 mil árvores, 105 praças e 11 
reservas florestais. Em média, 

são 25 metros quadrados de área 
verde por habitante. O município 
tem gastronomia diversificada, 
rede hoteleira de alto nível, tea-
tros, cinemas e shoppings, desta-
cando-se também como centro 
de excelência em saúde e 
educação.

Maringá está em segundo lu-
gar no ranking paranaense dos 
municípios com a maior renda 
média domiciliar per capita: R$ 
1.159,97, perdendo apenas para a 
capital, Curitiba, de acordo com 
dados do Censo 2010. Em dez 
anos, Maringá avançou 35 posi-
ções no ranking nacional e figura 
entre as 40 cidades brasileiras 
com a maior renda média domi-
ciliar per capita.

Em pouco tempo, a cidade 
passou a ocupar a segunda posi-

Capela anexa ao Lar dos Velinhos, toda feita em alvenaria

Maringá
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inves timento das receitas orçamentárias acima 
de 20%, o maior entre todos os municípios do Sul 
do Brasil’’, destacou o prefeito  de Maringá, 
Roberto Pupin. 

A união entre empreendedorismo 
e planejamento

Segundo Marco Tadeu Barbosa, presidente da 
ACIM – Associação Comercial e Empresarial de 
Maringá, a cidade é a que mais cria vagas de 
trabalho. “No primeiro semestre deste ano, o 
município teve um saldo positivo de 3.901 empregos 
com carteira assinada, ocupando o segundo lugar 
no Paraná e a 28ª posição no ranking nacional. No 
ano passado, gerou 7.322 vagas de trabalho, ou seja, 
com crescimento de 12% em relação a 2012, índice 
superior às médias estadual (1,3%) e nacional (com 
decréscimo de 14%)”, citou ele.

O saldo na balança comercial no ano passado 
também foi recorde: US$ 2,49 bilhões, de acordo 
com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, o que representa um crescimento 
de 11,5% em relação a 2012. 

Outra boa notícia, recente mente veiculada pela 
revista Exame, informa que Maringá é o 15º melhor 
município brasileiro para os ne gócios, conforme um 
estudo feito pela Urban Systems, em presa de 
análise de tendências de mercado e cidades. 

A prefeitura também liberou, entre janeiro e 
junho deste ano, 489 mil metros quadrados para 
construção, 2% a mais do que no mesmo período 
do ano passado. Segundo as estimativas, este 
ano deve encerrar-se com mais de 1 milhão de 
metros quadra dos de área liberada para cons-
trução, marca só alcançada em 2011 e 2012.

“A dinâmica da economia local tem se mostrado 
vigorosa. Além da criação de empregos e do saldo 

Templo católico dos Ucranianos denominado São Pedro e São Paulo
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ção entre os municípios paranaenses com maior 
grau de desenvolvimento e a 23º no Brasil, com 
índice de 0,808. O estudo é realizado para 
acompanhar a evolução socioeconômica dos 5.565 
municípios brasileiros, levando em consi deração 
fatores como emprego, renda, educação e saúde. 
São consideradas cidades de alto desen vol vi men-
to aquelas com índice superior a 0,8 pontos em 
uma escala de 0 a 1. O levantamento foi feito em 
2010 (Firjan). 

Com mais de 385 mil habitantes, Maringá en-
frenta problemas de uma metrópole, mas segue 
tranquila, com um povo acolhedor, crescendo bela
e promissora.

Detalhes da malha rodoviária

Estrategicamente localizada, a cidade tem inve-
jável malha rodoviária, interligando-se com quatro 
rodovias das mais importantes. A PR liga Maringá 
ao porto de Paranaguá e também a Lon drina, no 

Norte Velho, e ao Estado de São Paulo; em sentido 
inverso, Campo Mourão e Foz do Iguaçu, a região da 
Tríplice Fronteira e o Mercosul.

 Com a BR-, via Cianorte, Maringá alcança, através 
da Ponte Ayrton Senna, após passar por Guaíra, o 
Paraguai e o Estado do Mato Grosso do Sul. Pela 
PR-, via entroncamento de Iguaraçu, chega-se a São 
Paulo, a Londrina e, ainda, à região noroeste, via 
Ângulo. Assim, polariza as mais importantes cidades 
do norte e noroeste do Estado, contribuindo para 
um agronegócio forte e diversificado. 

A UEM – Universidade Estadual de Maringá tem 
um campus localizado em área central com cursos 
superiores devidamente registrados e respeitados. 
A UNINGÁ, em belíssima sede própria, oferece 
cursos de Medicina e Odontologia, entre outros de 
uma ampla gama. A UNICESUMAR tem uma história 
interessante: no local onde está instalada, fun cio-
nava um aterro de lixo, mas hoje, entre as uni-
versidades particulares, é a mais bem estruturada e 
com a maior variedade de cursos. 
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A Vila Olímpica é composta pelo estádio de futebol, com raias de atletismo, piscinas, entre outros
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Apresentamos a Braspress Logística, uma subsidiária da Braspress Transportes,
criada para gerenciar o seu estoque de forma e�caz e com modernidade.
Oferecemos soluções de gestão na nossa estrutura ou, se preferir, IN HOUSE.
Expanda seus negócios e deixe a logística conosco.

A gente já cuida do seu transporte, agora
queremos cuidar da sua logística
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adequação de produto gestão de transporte controle de qualidade montagem de kits 
indicadores de performance (KPI’s)  acompanhamento de entrega sistema de inventário

 controles sistêmicos (WMS) controles grá�cos feedback  ativo de�nição de modal
processamento em tempo real disponibilidade de informação via web.

Maringá

80 Braspress News

A cidade conta ainda com as Faculdades Maringá, 
a UNIFAMMA e a PUC – Pontifícia Universidade 
Cató lica, o que acabou promovendo um boom de 
construções diferenciadas, entre pousadas e edifí-
cios de apartamentos em variadas áreas urbanas.

Muita área verde

Três Bosques de mata nativa funcionam como 
verdadeiros pulmões verdes na cidade: o Parque 
do Ingá, o Parque dos Pioneiros e o Horto Florestal. 
O Ingá, com ruas em paralepípedo, em meio à 
mata bem conservada, leva a um maravilhoso 
lago com águas de minas d’água no local. Há uma 
gruta e um parque japonês inaugurado por Sua 
Alteza, o príncipe Hiroito. O Parque dos Pioneiros, 
que ainda mantém a mata virgem, tem como 
atração diária macacos-prego que convivem har-
moniosamente com os transeuntes ao redor. O 

Horto é herança da CMNP – Companhia Me lho-
ramentos Norte do Paraná. Atualmente fechado 
para reformas de combate à erosão, o local é 
aprazível e possui dois lagos naturais com águas 
que brotam do solo fértil, emoldurado por 
frondosas perobas, angicos, paus-marfins, palmi-
tos e outras plantas nativas.

Em meio a natureza tão bela, avistam-se ma-
cacos, pássaros, cotias e até pacas; por toda a cidade 
e em novos loteamentos, o plantio de árvores é 
obrigatório, bem como a abertura de novos bosques. 
Convém destacar ainda a obrigatoriedade de con-
servação de fundos de vale e a proibição de se 
construir nesses locais. 

Um outro Parque, o Afredo Werner Nyffeler, 
localizado ao lado do Alvorada, bairro bem populoso, 
aos poucos vai vendo surgir o resultado da 
reestruturação: uma grande lagoa com profusão de 
tilápias aberto à pesca para a população.
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O Parque do Japão homenageia a Colônia de Nipo Brasileiros em Maringá
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Brasil - o país do futebol, ou 
melhor, o país da melhor 
Copa de todos os tempos!

*Tayguara Helou

* Tayguara Helou é Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios

Brasil, o país do futebol, cinco vezes campeão da 
Copa do Mundo, fábrica de grandes talentos, 

desde Pelé e Mané Garrincha até o irreverente 
Neymar e companhia dos dias de hoje.

São 200 milhões de brasileiros em um país 
continental, abençoado por Deus e rico em 
recursos naturais.

A Copa do Mundo faz de 2014 um importante 
ano na história do Brasil, apesar de todas as 
manifestações – algumas delas bem exercidas para 
o bem social, refletindo um país de direito e liberdade, 
exercício de cidadania e democracia; outras levadas 
por uma minoria de improdutivos como oportunidade 
de tumultuar, aparecer e denegrir a imagem de um 
Brasil capaz, competente e pujante. 

Não poderia ser diferente: a Copa do Mundo 
de 2014 do Brasil foi a Copa das Copas, com 
171 gols, número igual ao recorde de 1998, na 
França. Os turistas que vieram acompanhar seus 
países contaram com a hospitalidade brasileira 
e a infraestrutura suportou relativamente bem 
os fluxos para os jogos. Isso, combinado com 
uma série de fatores favoráveis – férias de 
meio de ano, feriados nacionais, iniciativas para 
restringir a circulação dos veículos de passeio 
nas regiões metropolitanas (veículos esses que 
são os verdadeiros vilões dos engarrafamentos), 
tornou a Copa do Mundo do Brasil um sucesso, 
a melhor de todos os tempos, agrade ou não aos 
revolucionários de plantão.

É verdade que muitos setores sentiram a retração 
econômica no período dos jogos; todavia, muitos 
segmentos tiveram grande crescimento. O Brasil 
é, sim, a joia da Coroa entre os países emergentes, 
com crescente população economicamente ativa e 
taxa de trabalhadores do setor privado em elevação: 
76,4% possuem carteira assinada, de acordo com 

a última divulgação da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE – Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística*. Isso 
acar reta maior arrecadação de impostos pelo Es-
tado e, consequentemente, maior capacidade de in-
vestimento em infraestrutura e de acesso ao crédito 
pela população, que conseguirá elevar o consumo 
familiar/doméstico, um dos grandes alavancadores 
de nossa economia.

A Copa do Mundo faz de 
2014 um importante ano na 
história do Brasil, apesar de 

todas as manifestações.“
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A grande pergunta fica por conta de quando 
retomaremos nosso crescimento econômico, 
que acontecerá, mais cedo ou mais tarde. Vive-
mos em país jovem, com grande capacidade 
empreendedora, empresários preparados, so cie-
dade ativa a pressionar por mudanças, mercado 
interno volumoso e marcos regulatórios sendo 
criados para setores estratégicos, melhorando 
o ambiente de negócios, a exemplo das Leis n.º 
11.442/07 e n.º 12.619/12, do setor de Transporte 
Rodoviário de Cargas, atividade fundamental para 
o desenvolvimento econômico brasileiro.

O Brasil tem o seu jeito de ser e assim sempre 
será. Basta você fazer como eu: acreditar, pois esta é 
nossa casa, e aqui construiremos uma das maiores 
potências mundiais – senão a maior delas.

* h t t p : / / e c o n o m i a . e s t a d a o . c o m . b r /
noticias/geral,ibge-mostra-pais-com-76-4-de-
trabalhadores-formais,175590e
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Opinião

Segundo Tayguara Helou, muitos setores sentiram a retração econômica no período da Copa
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Fabiana está na Organização há 12 anos

Fabiana Assis 
da Silva
Encarregada Administrativo-Financeira de 
São José do Rio Preto (SP)

“A Braspress é a minha segunda família, é onde 
passo a maior parte do meu dia. Aqui cresci pro-
fissionalmente e tive grandes conquistas na mi-
nha vida pessoal”, contou Fabiana Assis da Silva, 
de 34 anos.

Quando entrou na Organização, há 12 anos, Fa-
biana era Auxiliar Administrativa, depois foi atuar 
no Departamento Comercial e hoje é Encarregada 
Administrativo-Financeira.

Sua rotina envolve a leitura de e-mails, lança-
mento de notas fiscais, contratação de novos cola-
boradores, orçamentos para manutenção predial e 
suporte ao gerente.

“Um fato que marcou a nossa filial foi a implan-
tação da esteira em 30 de julho de 2007. No come-
ço, parecia algo prejudicial, mas, após a instalação, 
nossos clientes foram se adaptando à nova tecno-
logia, que trouxe muitos benefícios para a Organi-
zação. Além disso, a abertura de novos terminais 
e a renovação frequente da frota são grandes di-
ferenciais da Braspress que elevam a qualidade de 
nossos serviços”, acrescentou a Encarregada. 

Casada há cinco anos com Carlos Alberto da Sil-
va e mãe de Isabella Assis Alves, de dois anos, a 
colaboradora passa seu tempo livre com a família, 
lê bons livros e dança zumba.

Nossa gente
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Charles Karol 
Paiani Leite da Silva
Supervisor Operacional de Santa Maria (RS)

Enquanto a grande maioria da população dor-
me, o gaúcho Charles Karol Paiani Leite da Silva, de 
32 anos, está dando duro em seu trabalho. 

“Chego à filial pouco antes das 21 horas, pes-
quiso as frotas que vamos receber à noite para 
poder fazer a programação, distribuo as tarefas da 
equipe orientando ou fiscalizando se as atividades 
estão sendo cumpridas e indico melhorias ou cor-
reções para que as operações sejam feitas como o 
esperado. Após a liberação da frota, faço um rela-
tório operacional, repassando a todos os gestores 
do Rio Grande do Sul e ao regional um balanço geral 
da operação de cada noite”, relatou Charles sobre 
sua rotina de Supervisor Operacional.

Desde que entrou na Braspress como Auxiliar 
Operacional, há sete anos, até os dias de hoje, o que 
mais se destaca na memória do supervisor é o iní-
cio das operações de distribuição com os coletores 
de dados e a emissão de conhecimento eletrônico, 
que, segundo ele, foi uma catapulta que lançou a 
Organização muito à frente. 

“Em 2012, recebemos a visita de Urubatan He-
lou, Diretor-Presidente, e Luiz Carlos Lopes, Diretor 
de Operações, dizendo que haviam comprado o ter-
reno do hub do Rio Grande do Sul, a ser inaugurado 
até o final do ano. Todos esperávamos por isso; foi 
uma grande alegria”, acrescentou o supervisor, que 
atua na operação overnight em Santa Maria.

Quando não está trabalhando, Charles treina 
ciclismo e participa de competições regionais. Ca-
sado com Solange Schwengber e pai de Getúlio 
Schwengber Paiani, de dez anos, também aprovei-
ta o tempo livre para ficar com a família. 

Charles aproveita o seu tempo livre para treinar e
participar de competições de ciclismo
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Wagner 
Valter Cardoso
Assistente Operacional da filial 
de São José dos Campos (SP)

“Até o final deste ano ou no começo do próximo, 
não vou mais fazer parte da Organização, pois vou 
me aposentar, mas com toda a certeza vou levar 
dentro do meu coração muita saudade dos amigos e, 
principalmente, da Braspress, que considero a minha 
segunda casa. Aprendi muito durante esse período 
em que trabalhei aqui. Sou muito grato por tudo o 
que fizeram por mim”, relatou Wagner Valter Cardoso, 
planejando a aposentadoria.

Desde 1997 ele faz parte do quadro de colabo-
radores. Começou como Conferente, depois recebeu 
uma promoção para Conferente Líder e hoje exerce a 
função de Assistente Operacional.

Aos 57 anos, a rotina de Wagner consiste em aju-
dar em todo o procedimento do malote para a libe-
ração de notas fiscais, do carregamento de todas as 
frotas e dos agregados. Após a carga ser conferida, 
ele dá baixa nas documentações pendentes para dei-
xar tudo arrumado para o dia seguinte.

Uma mudança que fez a diferença, segundo o 
assistente operacional, foi a entrada do gerente 
regional Eduardo Minutti. “Mudou para melhor em 
todos os aspectos, desde a descarga da carreta até 
o final da operação, trazendo muito mais organiza-
ção”, acrescentou.

Santista de coração, em seu tempo livre assiste 
aos jogos do seu time e a telejornais, além de passear.

Pai de Valéria de Fátima (35 anos), Fabricio Valter 
(33 anos) e Bruno Valter (28 anos) e vovô das peque-
nas Livia (1 ano), Aline (1 ano e meio) e Bianca (8 anos), 
ele vai aproveitar a aposentadoria para ir ficar com a 
mãe, que mora em Minas Gerais.

Em breve Wagner vai se aposentar, e vai 
aproveitar o tempo livre para ficar com a mãe

Nossa gente
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Marcio Nunes 
da Silva
Encarregado Operacional da filial 
de Santo Ângelo (RS)

Marcio Nunes da Silva, de 33 anos, está na 
Braspress desde 2004. Entrou como Conferente 
e, após dois anos, foi promovido para Encarregado 
Operacional, função que ocupa até hoje.

“Uma das maiores mudanças que pude pre-
senciar durante esses dez anos em que estou na 
Braspress foi a implantação dos coletores na área 
operacional, um sistema ímpar que nos proporcio-
na agilidade e informação em tempo real”, relatou 
o profissional.

O dia de trabalho começa para Marcio às 7h30, 
quando verifica a viagem da carreta, o horário de 
chegada à filial, a quantidade de volumes e o co-
nhecimento do transporte, para poder programar 
e organizar a entrega das encomendas. Após con-
cluir toda a sua rotina, o encarregado auxilia na 
parte administrativa operacional.

Para o colaborador, um fato que o marcou muito 
foi a oportunidade de conhecer a Matriz da Bras-
press e o SORTER – Sistema Automatizado de En-
comendas. “Foi nessa visita que vi a grandiosidade 
da Organização. Graças à Braspress, pude crescer 
profissionalmente e realizar sonhos pessoais e 
materiais”, acrescentou.

Casado há 11 anos com Luciana, Marcio planeja 
aumentar a família no próximo ano. Em seu tempo 
de folga, além de ficar com a esposa, gosta de jogar 
futebol com os colegas de trabalho.

Desde 2004 na filial de Santo Ângelo,
Márcio é Encarregado Operacional
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O CAMB cuida da saúde física e mental dos motoristas 
24 horas por dia

trolada, dando-lhes visibilidade nos 
marcadores de saúde, antes de ini-
ciarem suas jornadas de trabalho. 
O CAMB, é isto, antes de viajar o 
motorista passa por uma sequen-
cia de testes e exames, incluindo o 
bafômetro,  pressão arterial,  gli-
cemia, peso e altura, temperatura 
corporal e regularmente aplicamos 
os exames toxicológicos’’, destacou 
o Diretor de Operações.

Equipe Dedicada

O Departamento, que está su-
bordinado à Gestão Nacional de 
Tráfego, sob o comando do Ge-
rente Silvio Bíscaro, conta com 
médico, psicólogo, assistente 
social, técnicos de enfermagem, 
analistas e auxiliares que apoiam 
diariamente a rotina de controle e 
qualidade das condições de tra-
balho desses profissionais.

Riscos e exigências inerentes 
à atividade, bem como a perfei-
ta disponibilização dessa mão de 
obra especializada, motivaram os 
gestores a elevar o nível de preo-
cupação e a adotar medidas estra-
tégicas e operacionais  para o con-
trole e a melhoria das condições 
de trabalho dos motoristas, acre-
ditando que tudo isto, contribuirá 
para garantir parte do sucesso da 
Companhia.

Os aspectos com portamentais, 
de saú de, alimentação e condi-
ções físicas tornam os riscos da 

atividade maiores ou 
menores, a depender 
das ações preventivas 
adotadas, por isso a 
Braspress adota essa 
política. 

 “Outro impor-
tante fator para a 

qualidade da via-
gem do motorista 
é a distribuição de 

um kit com alimentação míni-
ma e balanceada, customizado 
especialmente  para o profis-
sional do volante Braspress, 
que poderá compensar ou ba-
lancear os intervalos das ali-
mentações, inibindo o consu-
mo ou ingestão de  alimentos 
des conhecidos ou não reco-
mendáveis para um bom equi-
líbrio de sua saú de”, acrescen-
tou Luiz Carlos, 

O departamento de tráfego é 
o responsável por planejar e atu-
ar para a mais perfeita disponi-
bilização desta mão de obra às 
operações, escalando cada um 
desses motoristas, considerando 
suas experiências e perfil. Uma 
equipe de folguistas está pron-
tamente à disposição, caso por 
alguma razão o efetivo esteja 
impedido de viajar. 

“O CAMB permitiu que atra-
vés da massa de informações 
acumuladas ao longo destes 
últimos 2 anos, conhecessemos 
bem nossos motoristas e com 
isto conseguimos acompanhá-
-los me lhor, oferecendo  con-
fortáveis e seguras condições 
de trabalho”, afirma Nadilza 
Melo, Assistente Social e uma 
das principais articuladoras do 
departamento.

Luiz Carlos Lopes disse que a Braspress continuará 
investindo na qualidade de vida do motorista

RH em foco
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CAMB completa dois anos zelando pela
saúde e qualidade de vida  dos motoristas
OCAMB – Centro de Atendimento ao Motoris-

ta Braspress ‘’Basil de Barros’’, completa dois 
anos de atividades. Neste período totaliza mais 
de 30.000 atendimentos dedicados à qualidade de 
vida e saúde dos motoristas da Braspress,  24 ho-
ras por dia, sete dias por semana, ou seja, serviços 
ininterruptamente prestados de saúde preventiva, 
tanto física quanto mental, através de um corpo 
técnico direcionado.

Pioneira no modelo apresentado, a  Braspress, en-
contra na aplicação e no desenvolvimento do CAMB, 
mais uma das formas de integrar uma das suas 
maiores forças de trabalho, que é o motorista rodo-
viário e urbano.

Por isso, há dois anos, busca contribuir efeti-
vamente no enfrentamento dos riscos inerentes 

à atividade e nos alar-
mantes índices de mor-
talidade nas estradas 
brasileiras, que somam 
mais de 40 mil vidas, 
todos os anos. 

Assim, a Braspress 

realiza  exames preventivos de saúde e psicológi-
cos, incluindo também  exames toxicológicos, agora 
exigidos para as categorias C, D e E, antecipando-
-se, portanto, a Resolução 460/2013 do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN), que recentemen-
te, tornaram esses exames obrigatórios. 

O departamento, que leva o nome do primeiro 
motorista da Organização, Basil de Barros, conta-
bilizou nesse período resultados importantes, em 
consonância com os cuidados essenciais para uma 
melhor qualidade de vida nas condições de traba-
lho dos profissionais do volante.

Segundo Luiz Carlos Lopes, Diretor de Opera-
ções da Braspress, a Organização continuará in-
vestindo tempo e recursos, sempre em busca da 
melhor qualidade possível nesta atividade laboral, 
que é o maior ícone da atividade: ‘’Valorizarmos e  
preocupamo-nos de forma efetiva com todos os 
fatores ligados à  força de trabalho dedicada à con-
dução de nossos veículos que produzem o negócio 
‘transportes’, o que é sem dúvida alguma, uma das 
nossas principais preocupações, motivando-nos 
permanentemente na evolução desta relação e 

nos resultados que juntos 
produzimos. 

Assim pensamos a  Or-
ganização em seus mais de 
37 anos de existencia, onde 
o CAMB, criado em novem-
bro de 2012, vai de encon-
tro às ações de melhorias 
constantes e direcionado ao 
controle e à qualidade do de-
sempenho de nossos cola-
boradores, neste particular, 
os motoristas rodoviários e 
urbanos.

 Procuramos com esta de-
dicada infraestrutura, tornar a 
rotina de trabalho de nossos 
motoristas, planejada e con-

Outro ambiente
destinado aos

profissionais do
volante

Motoristas na sala de descanso
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Marcelo motorista da
Braspress é exemplo nota 10
Um bom exemplo de motorista focado em apri-

morar seus conhecimentos e desempenho nas 
estradas é o de Marcelo Rodrigues de Oliveira (mais 
conhecido como Marcelinho), que está há quatro 
anos na Braspress e faz a rota entre São Paulo (SP) 
e Rio de Janeiro (RJ).

O motorista carreteiro, de 40 anos, ganhou o 
primeiro lugar na modalidade de manobras da 
competição O Melhor Motorista de Caminhão do 
Brasil, promovido pela Scania em Guarulhos (SP) no 
dia 9 de agosto passado.

“Participo da competição desde 2010 e fiquei 
muito feliz com minha colocação na modalidade 
de manobras. Minha meta é ficar entre os três 
primeiros lugares na categoria principal, que é a 
de Melhor Motorista, pois o prêmio é um curso 
de 40 horas de aprimoramento para motorista. 
Neste ano fiquei em 13.º e vou continuar treinan-

do para alcançar meu objetivo”, relatou.
A competição foi criada pela Scania em 2003, na 

Suécia, chamada de Young European Truck Driver 
(Jovem Motorista de Caminhão Europeu). Em sua 
quinta edição, a competição promovida pela Sca-
nia teve recorde de inscrições, contando com 67 mil 
competidores. 

Além do grande empenho em estar sempre se 
capacitando para desenvolver seu trabalho, Mar-
celo encontra tempo para se dedicar a uma nova 
paixão: o paraquedismo.

“Sou casado há seis anos com a Fabiana, e ela 
me presenteou com um salto de paraquedas. Logo 
que saltei pela primeira vez, quando coloquei meus 
pés no chão descobri que havia nascido para aquilo 
e, desde então, me preparo para ser instrutor. Hoje 
sou atleta federado e participo das competições”, 
acrescentou.

Marcelinho ganhou o primeiro lugar na modalidade de manobras da competição
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Incentivando cada vez mais a melhoria na qualida-
de de vida de seus colaboradores, o Projeto Saúde 

da Braspress continua. 
Desta vez, foi realizada a palestra Ginástica La-

boral pela professora Kelly Cristina Sanches, coorde-
nadora do curso de Fisioterapia da UNIP – Univer-
sidade Paulista, no dia 20 de agosto passado, para 
204 colaboradores da Matriz e da filial São Paulo.

Os colaboradores que participaram do evento 
foram instruídos a como viver de forma mais sau-
dável no ambiente de trabalho, pois ficou claro que 
uma pessoa que não se sente bem fica impedida 
de produzir de acordo com sua capacidade.

A postura que os funcionários adotam confor-
me sua rotina diária também foi abordada, 
com a demonstração de formas corretas e 
erradas de realizarem as atividades.

A ginástica laboral consiste em exercí-
cios físicos orientados por um profissional 
e realizados no ambiente e horário de tra-
balho com o objetivo de melhorar a saúde 
dos funcionários. Os benefícios são dimi-

Ginástica laboral para melhorar
a qualidade de vida do colaborador

nuição tanto do estresse quanto do sedentarismo 
e aumento do desempenho profissional.

Para exemplificar como a ginástica laboral po
de ser colocada em prática no dia a dia, 36 es-
tudantes do 6.º semestre de Fisioterapia dessa 
universidade fizeram alguns exercícios com os 
colaboradores. Após o término das atividades, os 
funcionários tiveram a oportunidade de esclare-
cer suas dúvidas.

O Projeto Saúde vai continuar com a verificação 
do ambiente de trabalho de todos os colaborado-
res, para que possam praticar exercícios de acordo 
com as atividades desenvolvidas e a forma de tra-
balhar, trazendo, assim, bem-estar a todos na filial.

Trinta e seis estudantes de fisioterapia instruíram os participantes a ter uma vida mais saudável

Os colaboradores
colocaram 
em prática o
aprendizado
da palestra
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Caríssimo amigo Urubatan,

É assim que o consideramos, devido à mag nitude 
do bem que vem proporcionando ao Lar de Caridade 
– Hospital do Fogo Selvagem, durante algumas 
décadas, seja com a divulgação de nosso trabalho 
com o transporte das doações recebidas (que, se não 
fosse realizada pela Braspress, não poderíamos 
neste momento fazê-lo), seja pela doação de 
alimentos e mesmo pelo recurso recebido para a 
aquisição de mobiliário para os cinco consultórios do 
hospital.

Preces são dirigidas a Deus, que as atende através 
de seus anjos, nomeados entre aqueles que 
caminham ao nosso lado. O Pai conhece seus filhos.

As preces verdadeiras saem do coração e, se o 

verbo pronunciado não alcança a intensidade e o 
valor do sentimento que as produzem, per mitindo 
que as pessoas as conheçam segundo aquilo que 
exprimem, sua força as conduz em direção à fonte 
inesgotável de amor que verte incessante do co-
ração maior.

Ensinam as tradições espirituais que o justo será 
atendido com justiça; o compassivo, com compaixão; 
o misericordioso, com misericórdia, a todos 
concedendo o Pai segundo a condição daquele que 
pede, para que este receba em profusão o que possa 
absorver.

Torna-se, então, robusto e capaz para prosseguir, 
não segue mais só. Está agora acompanhado daquele 
que se faz cumpridor da vontade do Pai. Em suas 
preces, agora co nhecendo-o ou não, seu coração 
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você disse (inclusive no que diz respeito ao 
panorama político e econômico nacional e 
internacional).

Não há uma linha sequer a ser suprimida ou 
acrescentada. Subscrevo integralmente o que você 
disse e faço isso com alegria e certo alívio, como 
disse, pela certeza do dever cumprido e de ter lutado 
o bom combate.

Numa época em que ouço, até de pessoas 
amigas e bem-intencionadas, tanta bobagem e 
manifestação de preconceito e falta de lucidez a 
respeito do quadro político, sua manifestação 
incisiva faz bem ao espírito e, para mim, explica em 
grande parte seu êxito empresarial. À Inteligência e 
àexperiência acumulada você alia uma sensibilidade 
excepcional (o que não sabe, adivinha; o que não vê, 
intui) e uma determinação invejável. “Tela mental”, 
meu amigo; bebemos na mesma fonte...

Mais uma vez, parabéns e muito obrigado 
por tudo.

Forte abraço,

Geraldo Vianna, 
Contexto Consult

São Paulo (SP)

Caro Urubatan,

Pousaram hoje na minha mesa duas cor-
res pondências da Braspress: uma assinada 
por você, me encaminhando mais de uma 
dezena de belas fotos, lembranças da festa 
memorável do último dia 12 de junho em sua 
casa, e outra assinada pelo Sr. Pepe, enviando 
separata de sua entrevista à Tecnologistica, 
que acabei de ler.

Não sei o que lhe agradeço mais: se as 
fotos ou os conceitos precisos e contundentes 
trans mitidos naquela entrevista. Além de 
cum pri mentá-lo por todos os merecidos 
êxitos que você vem colhendo na sua vida 
empresarial. Quero lhe dizer que, ao ler as 
suas afirmações relativas à formalização e à 
segurança jurídica da atividade de transporte 
com a autoridade inconteste de quem sabe 
do que está falando e tem muito a perder 
nesse negócio, tive a confirmação de ter 
estado do lado certo na luta dos últimos 44 
anos de militância no nosso setor. Uma coisa 
é acreditar no que se está fazendo e falando; 
outra coisa é ter a prova de que aquilo estava 
certo. Você me propiciou isso. Muito 
obrigado!

Não tenho um reparo a fazer em tudo o que 

Jogos
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ABraspress continua apoiando a trans-
missão de Showbol, o evento esportivo 

que mais cresce no Brasil nos últimos anos. 
O campeonato brasileiro será transmitido 
pela Sport TV, conforme a tabela abaixo, 
até a final, no próximo dia 12 de outubro.

Com a parceria firmada com a Showbol Em-
preendimentos Esportivos, a Braspress fica res-
ponsável pela distribuição dos equipamentos do 
evento durante este ano.

Segundo Urubatan Helou, Diretor-Presidente
da Braspress, a iniciativa demostra o interesse
da Organização em apoiar eventos de marketing
esportivos para estimular a prática de
esportes, além da exposição da
marca.

“O evento é dirigido a todas as faixas etárias, 
o que sem dúvida acaba ajudando na prática de 
atividades físicas, além de nos dar a possibilidade 
de revermos grandes jogadas de ídolos de futebol”, 
afirmou ele.

De acordo com o ex-jogador Ricardo Rocha, 
um dos organizadores do evento, ao lado de 
Djalminha, outro ex-craque, também participam 
dos torneios ex-atletas profissionais conhecidos 
nacional e internacionalmente: Aldair, Juninho 
Paulista, Paulo Sérgio, Paulo Rink, Amoroso, Rin-
cón, César Sampaio, Cléber, Júnior Baiano, o goleiro 
Ronaldo e Fábio Baiano, entre tantas outras feras 
do futebol.

 “Com belas jogadas e muitos gols, voltam em 
cena o toque de bola, a classe das jogadas e a garra 
de muitos campeões do mundo, alcançando grande 
visibilidade e interesse do público”, mencionou o 
ex-jogador do São Paulo e da Seleção Brasileira. 

Também conhecido como “indoor soccer” na 
América do Norte, o Showbol tem semelhanças 
com o futebol de salão e de campo: é jogado numa 
quadra de 42x22 metros com gramado sintético. 

Os times contam com seis jogadores, sendo cinco 
na linha e um goleiro. A partida é disputada em dois 
tempos de 25 minutos, com dez de intervalo.

O Campeonato Paulista de Showbol também
será exibido ainda neste ano.

O campeonato será transmitido pelo Sport TV

Showbol
continua tendo 

o apoio da
Braspress

Braspress continua 
apoiando o Showbol
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Acredito que você deve falar mais sobre suas 
viagens. Conheço poucos lugares do Brasil e nada do 
exterior, mas consegui me transportar para a China 
através da sua narrativa. Estou agra da vel mente 
surpresa com mais essa par ticularidade sua.

Um superabraço carinhoso

Atenciosamente,  

Romilda Ramos, 
Gerente de Coleta da Braspress

Transportes Urgentes Ltda.,
Jacareí (SP)

Caro Urubatan,

O engenheiro Gomes e funcionários da HP 
parabenizam a Braspress pela inauguração da nova sede 
da filial Bauru. É um privilégio fazer parte desta linda 
Organização, que continua sendo construída dia a dia.

 Parabéns!

Atenciosamente,

Evaldo Fernandes Gomes,
São Paulo (SP)

Caro Urubatan,

Parabéns por nossa transportadora ter sido coroada 
como Transportadora Modelo!

Para mim não é novidade! Quando tive a honra de 
trabalhar na filial Rio, pude constatar a excelência da 
nossa transportadora.

Forte abraço, muitas felicidades e que Deus continue 
a iluminá-lo.

Do amigo de sempre. 

Atenciosamente,

 Antônio Carlos Dick, 
Diretor de Sinistros da Target Américas, 

Rio de Janeiro (RJ)

Caro Diretor Urubatan,

Em nome de todos os convidados que se fizeram 
presentes em nossa filial, lhe passo o agradecimento 
dos clientes.

Pediram-me para transmitir ao senhor os parabéns 
pela elaboração deste maravilhoso café, pela sua 
extrema simpatia e pelo carinho destinado a todos pelo 
senhor. Também enalteceram o seu dom com as 
palavras e foram unânimes em dizer que sua presença 
nesse dia foi um momento especial para todos.

Reitero meus votos de estima e consideração. Muito 
me orgulho de ter um diretor como o senhor e contar 
com o privilégio de fazer parte de uma companhia com 
estes moldes de excelência em administração. 

Em meu nome e de nossa equipe, obrigado por ter 
enriquecido este dia de reunião com a felicidade de sua 
presença, de sua esposa e da Denise.

Alcione Martins Gonzatto,
Gerente da filial de Santa Maria (RS)

Caríssimo Urubatan Helou,

A sua manifestação de apreço enaltece o conceito 
da família e propicia crescimento social e econômico. 
A vida é um canto eterno de beleza, sobretudo com a 
participação do eminente empresário Urubatan 
Helou.

Parabéns.

Atenciosamente,

Aníbal Fernandes de Moraes,
Consultor publicitário da Rádio América,   

Uberlândia (MG)   

Senhor Urubatan,

Particularmente, fiquei muito feliz com a promoção 
do Raphael, um profissional excepcional. Tenho muita 
admiração pelo seu trabalho e pelo respeito com que 
trata seus colegas. Promoção merecida!

A cada dia fico mais orgulhosa por fazer desta 
organização, tendo a possibilidade de vivenciar 
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aquecido no calor da fraternidade espontânea, em 
prece muda roga a Deus que o abençoe, conduzindo-o 
em felicidade e paz.

Obrigada por todo o bem que nos tem proporcionado.

Atenciosamente,

Ivone Aparecida Vieira da Silva,
Presidente do Lar da Caridade 

Hospital do Fogo Selvagem, 
Uberaba (MG)

Caríssimo amigo Urubatan,

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da 
presente para agradecer a gentileza de Vossa 
Senhoria quanto ao envio do banner de Brasília para
Belo Horizonte por essa transportadora.

Na oportunidade, aproveito para destacar os bons 
serviços prestados e a pontualidade na entrega do 
material no Diretório do PMDB – Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro.

Reforçando os agradecimentos pela atenção 
dispensada, coloco meu gabinete parlamentar à sua 
disposição e manifesto minha admiração e respeito.

Atenciosamente,

Mauro Lopes,
Deputado Federal do PMDB – 

Partido do Movimento
Democrático Brasileiro,

Brasília (DF)

Caro Guiseppe,

Acabei de ler seu artigo na Braspress News do 
último trimestre sobre suas impressões da viagem à 
China. Parabéns! Gostei muito do seu artigo, bem 
escrito e transmitindo ao leitor seu sentimento e 
admiração pela grandiosidade e crescimento daquele 
país. Interessante que, en tre as diversas informações 
que você obteve na viagem, preferiu destacar a 
importância do fator humano no desenvolvimento do 
país e das empresas. Saiba que sinto essa alegria e 
motivação nos colaboradores da Braspress quando 

tenho o prazer de visitá-los. E sei que você é um dos 
responsáveis por esse diferencial.

Abraço.

Atenciosamente,

Narciso Figueiroa,
Assessor jurídico da NTC & Logística

Associação Nacional do
Transporte de Cargas e Logística,

São Paulo (SP)

Caro Urubatan,

Agradeço o envio do exemplar da revista Braspress 
News n.° 25, da qual muito me orgulho de ter 
participado.

Aproveito para parabenizá-lo e toda a sua equipe 
pela alta qualidade dessa publicação.

Atenciosamente,

Mauricio Lourenço da Cunha, 
Diretor industrial da Caio Induscar Indústria e 

Comércio de Carrocerias Ltda,
Botucatu (SP)

Giuseppe, querido amigo,

Acabei de ler a reportagem “Negócio da China”, de 
sua autoria. Adorei.

Na verdade, me senti lá mesmo, desfilando pelos 
edifícios gigantescos de Xangai, pelas noites altamente 
iluminadas de Hong Kong, pelos templos de Pequim e 
outros lugares.

Você foi muito feliz quando criou a frase “O negócio da 
China são os próprios chineses”. Meu caro, é simplesmente 
isso; as pessoas fazem toda a diferença. Essa vibração e 
energia positiva ema nada do ser humano é tudo. Esse 
amor ao que se faz está intimamente ligado ao 
crescimento pes soal, profissional, além de propiciar um 
bem enorme para o corpo e para a alma.

Achei seu texto delicioso para leitura e com uma 
riqueza de conteúdo que, quando acabei de ler, 
simplesmente reli.
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reconhecimento a profissionais que de fato vestem a
camisa, se preparam, se formam dentro da Organização, 
se qualificam e conquistam seu espaço através de 
oportunidades e reconhecimento da Empresa.

Muito obrigada e parabéns!

Que Deus continue abençoando toda a Organização
Braspress, para que possa continuar prosperando cada 
vez mais e mais, colhendo os frutos que semeia.

Carla Gomes de Mendonça,
Gerente Regional do Triângulo Mineiro

Caríssimo aniversariante Urubatan,

Feliz aniversário natalício neste dia 12 de junho. 
Que essa data especial outorgada por Deus sob a 
responsabilidade da família, Urubatan Helou, seja 
preservada em todos os segundos da vida com saúde, 
paz e prosperidade, juntamente com os familiares e
amigos.

Parabéns!
Atenciosamente,

Aníbal Fernandes de Moraes,
Consultor e Publicitário da Rádio América,

Uberlândia (MG)

Senhor Urubatan,

Excelente reportagem, que expõe com muita clareza
ao mercado e interessados no transporte fracionado o
papel da Braspress no segmento.

Assim como para nós, que estamos diariamente 
acompanhando a evolução (rá pida) e também a consolidação 
em tal ramo de negócio, muito concorrido, o Sr. Urubatan 
Helou vem corroborar nosso papel à frente das unidades 
espalhadas por todo o Brasil com informações e opiniões 
muito sólidas.

Parabéns a todos pela reportagem.

Atenciosamente,

Raul V. Zanchett Jr.,
Gerente da filial de Ponta Grossa (PR)

Caríssimo Urubatan,

Parabéns a toda a equipe Braspress. Esse
crescimento é fruto do bom trabalho prestado em
função de excelentes profissionais da equipe Braspress.

 Conte conosco.

Atenciosamente,

Gustavo Gelamos de Moraes, 
Gestor de Transporte da

Eletromatic Controle e Proteção Ltda.,
Garça (SP)

Prezado senhores,

Antes de qualquer coisa, quero reiterar nosso 
agradecimento pelos prestimosos ser viços prestados 
pela Braspress em nossas campanhas anuais. O Sr. 
Urubatan é uma pessoa fantástica, e tenho certeza de 
que não só eu, mas todos os que são assistidos pelas 
campanhas que realizamos, somos agrade cidos a ele e a 
toda a equipe da Braspress que nos atende com tão 
especial carinho.

Infelizmente perdemos o Dr. David Muszkat no dia 5 
de julho do corrente ano, mas con tinuaremos seu 
legado, contando com o auxílio imprescindível de vocês 
em nossas futuras campanhas.

Peço gentilmente que envie ao Sr. Urubatan nosso 
carinhoso e sincero agradecimento. Co locamo-nos 
sempre à disposição.

Atenciosamente,

Carlos Borges,
da MSK Borges – Representação 

e Assessoria e Consultoria,
São Paulo (SP)

Caro Senhor Urubatan,

Bom dia.
Gostaria de parabenizá-lo pela excelente palestra 

feita ontem no SINDICAMP – Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carga de Campinas e Região, onde 
pudemos perceber claramente as diferenças entre os
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diversos modais e como cada um deles se comporta, 
assim como entender vosso ponto de vista recheado de 
otimismo diante de cenários tão adversos e 
desafiadores. Agradeço-lhe mais uma vez por semear 
ensinamentos à nova geração do transporte que ali se 
encontrava, e puderam participar de uma leitura 
contemporânea da logística no Brasil através do seu 
olhar empreendedor.

Votos de sucesso e saúde.
 
Atenciosamente,

Manoel Freitas,
Gerente de Vendas da filial de Campinas (SP)

Caros Urubatan e Petri,

Tive a oportunidade de conhecer a unidade de BTU 
de Linhares (ES).

Estão todos de parabéns: o senhor Arley e toda a equipe. 
Uma filial impecável e padrão de qualidade 100%.

Um forte abraço a todos.

Atenciosamente,       
 

Fabiano S. Rocha,
Gerente do Transporte Generoso,

Vitória (ES)

Senhor Luiz Carlos,

Muito obrigado pela recepção ontem e por nos 
mostrar as instalações da Braspress.

Sempre tive boas referências do trabalho de vocês, 
mas confesso que me surpreendi de forma muito 
positiva com o que vi. Parabéns por tudo o que 
conquistaram através do trabalho. Tenho certeza de 
que muito mais está a caminho.

Estamos à disposição para quando quiserem 
conhecer as operações da Luft.

Atenciosamente,

Lacordaire Sant`Ana,
Luft Logistcs

Prezados Adriano e Gentil,

Desde já, em nome do SETCESP – Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e 
Região, agradeço a colaboração nesta ação que tanto 
engrandece o nosso setor.

Atitudes como essa mostram por que a Braspress e 
seus colaboradores se destacam no cenário nacional do 
transporte rodoviário de cargas.

Parabéns!
Atenciosamente,

Manoel Sousa Lima Junior, 
Presidente do SETCESP  –  

Sindicato das Empresas de Transportes de Carga 
de São Paulo e Região, 

São Paulo (SP)

Prezado Senhor Urubatan Helou,
 
Neste mês, a Braspress Transportes Urgentes Ltda 

faz 37 anos que é associada ao SETCESP – Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região, 
o que demonstra a competência da direção desta 
empresa que en frentou vários planos econômicos, cri-
ses institucionais e todo o tipo de desafio durante este 
longo tempo.

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

O SETCESP se orgulha de ter a Braspress como sua 
associada, e agradece a confiança depositada neste 
longo período de parceria.

 Atenciosamente,
 

Manoel Sousa Lima Junior, 
Presidente do SETCESP –

Sindicato das Empresas de Transporte de Carga 
de São Paulo e Região, 

São Paulo (SP)

Senhor Urubatan,

Recebi o exemplar da nossa revista pelo senhor. 
Fiquei muito lisonjeado por ser escolhido e poder 
participar da matéria regional de Minas Gerais.
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Gostaria de agradecê-lo pela oportunidade e para-
benizá-lo por este exemplo de canal de comunicação. Esta 
revista já é tradicional no nosso meio.

Forte abraço.

Atenciosamente,

Marcelo Figueiredo,
Gerente Regional de Minas Gerais

Meu caro amigo Urubatan,

Recebi a edição da revista Tecnologística de 
junho/2014, que traz sua entrevista, a qual acabei de ler.

Digo que você escreveu uma verdadeira bíblia do 
empresário que acredita em seu negócio e assim, 
como indiscutível exemplo, fortalece um setor e o 
Brasil.

Dar parabéns é pouco.
Meu respeito e admiração.

Forte abraço,

Eduardo F. Rebuzzi,
Presidente da FETRNSCARGA –

 Federação do Transporte de 
Cargas do Estado do Rio de Janeiro,

Rio de Janeiro (RJ)

Prezados Senhores Urubatan e Milton,
 
Parabéns pela colocação da Braspress em 168 

no Guia 360, Época Negócios 2014, 250 melhores do 
País.

 Acredito  que  este  resultado deve-se ao empenho 
e objetividade que os senhores transmitem a seus
colaboradores, o que muito me engrandece poder fazer
parte, mesmo que pequena, desta instituição.

Mais uma vez meus parabéns pelo foco no negócio,
independente dos contratempos da economia.

Atenciosamente,

Américo Soares de Lima,
Gerente do Centro de Apoio

Operacional Braspress Tamboré,
Barueri (SP)

Bom dia Senhor Urubatan,

Tenho participado de várias palestras no SINDICAMP 
– Sindicato das Empresas de Trans porte de Carga de 
Campinas e Região, mas a ministrada pelo senhor foi a 
mais concorrida. O auditório interno e o externo 
estavam lotados.

Todos saíram satisfeitos.

 Abraço,

Pedro Paulo, 
Encarregado Administrativo-Financeiro,

Campinas (SP)

Caro Urubatan,
Quero parabenizá-lo pela excelente repercussão em 

nosso segmento, pela palestra que você realizou no 
Sindicamp, infelizmente por motivos pessoais não pude 
comparecer para cumprimentá-lo.

 
Forte Abraço,

André Perri, 
Gerente da Transportadora Plimor,

Campinas (SP)

Prezados,

Quero novamente agradecer pela opor tu nidade 
dada ao SENAC Penha – Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial na visita realizada no último 
sábado, dia 16 de agosto. O pessoal adorou, e isso 
certamente contribuiu com o aprendizado iniciado em 
sala de aula.

Espero que possamos ter novas oportu nidades e 
proporcionar também a outros alunos.

Senhor Gentil, agradeço sua disponibilidade e 
recepção, bem como ao Adriano e à Andressa.

Muito obrigado.

Edson Vila,
SENAC – Serviço Nacional de

 Aprendizagem Comercial Penha,
São Paulo (SP)


