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Comercial São Paulo: (11) 2188-9000

Rua Coronel Marques Ribeiro, 225 - CEP: 02068-050
Vila Guilherme - São Paulo - SP

ACRE
Rio Branco............................(11) 2188-9000

ALAGOAS
Maceió..................................(82) 4009-9300

AMAPÁ
Macapá.................................(92) 2125-2700

AMAZONAS
Manaus.................................(92) 2125-2700

BAHIA
Barreiras...............................(77) 3614-3800
Feira de Santana...................(75) 3603-1350
Salvador................................(71) 3291-6700
Vitória da Conquista..............(77) 3420-6000

CEARÁ
Fortaleza...............................(85) 3499-6300
Juazeiro do Norte...................(88) 3572-8600
Sobral ...................................(88) 3677-5700

DISTRITO FEDERAL
Brasília..................................(61) 3403-5900

ESPÍRITO SANTO
Cachoeiro do Itapemirim........(28) 3037-7000
Colatina.................................(27) 3722-9300
Vitória....................................(27) 3298-2200

GOIÁS
Goiânia .................................(62) 4005-9400
Porangatu .............................(62) 3363-9200
Rio Verde ..............................(64) 2101-2400

MARANHÃO
Imperatriz..............................(99) 2101-5500
São Luís................................(98) 2106-6700

MATO GROSSO
Cuiabá...................................(65) 2121-5500
Rondonópolis........................(66) 2101-6000

MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande .....................(67) 2107-6100
Três Lagoas ..........................(67) 3509-5900

MINAS GERAIS
Contagem .............................(31) 2129-0450

Divinópolis ............................(37) 2101-1800
Governador Valadares..........(33) 2101-7100
Ipatinga.................................(31) 2109-3100
Juiz de Fora ..........................(32) 3690-9900
Montes Claros.......................(38) 2101-4100
Paracatu................................(38) 3311-4300
Patos de Minas......................(34) 2106-8200
Pouso Alegre.........................(35) 3429-5500
Uberaba ................................(34) 2104-7400
Uberlândia.............................(34) 2101-7100
Varginha................................(35) 2105-6000

PARÁ
Belém....................................(91) 3214-4450

PARAÍBA
Campina Grande...................(83) 3311-6000
João Pessoa .........................(83) 2107-5800

PARANÁ
Cascavel ...............................(45) 2101-8400
Curitiba..................................(41) 3239-8200
Guarapuava ..........................(42) 3303-1500
Londrina ................................(43) 3373-6300
Maringá .................................(44) 2101-0700
Pato Branco ..........................(46) 2101-9000
Ponta Grossa ........................(42) 2101-2000
Umuarama ............................(44) 3621-0200

PERNAMBUCO
Caruaru .................................(81) 3046-0100
Petrolina ................................(87) 2101-9700
Recife ....................................(81) 2119-9200

PIAUÍ
Teresina.................................(86) 3217-1550

RIO DE JANEIRO
Campos dos Goytacazes....... (22) 2101-2200
Macaé ...................................(22) 2757-6100
Nova Friburgo.........................(22) 2529-3502
Resende................................(24) 3354-9350
Rio de Janeiro........................(21) 3668-3500

RIO GRANDE DO NORTE
Natal .....................................(84) 4005-4600

RIO GRANDE DO SUL
Caxias do Sul........................ (54) 3204-3600
Novo Hamburgo ...................(51) 2123-6100

Passo Fundo ........................(54) 3317-5300
Pelotas.................................(53) 2123-3300
Porto Alegre..........................(51) 2104-3000
Santa Cruz do Sul.................(51) 3713-7250
Santa Maria ..........................(55) 2101-5100
Santo Ângelo ........................(55) 3201-4000
Uruguaiana...........................(55) 3414-5100

RONDÔNIA
Porto Velho ...........................(11) 2188-9000

RORAIMA
Boa Vista ..............................(92) 2125-2700

SANTA CATARINA
Blumenau .............................(47) 3144-9300
Chapecó ...............................(49) 3319-8700
Criciúma ...............................(48) 2101-8200
Florianópolis .........................(48) 2106-4600
Itajaí......................................(47) 2103-6330
Jaraguá do Sul...................... (47) 3274-5700
Joinville.................................(47) 2101-3700
Rio do Sul..............................(47) 3531-0600

SÃO PAULO
Araçatuba .............................(18) 2103-4777
Araraquara............................(16) 3334-7272
Barueri - CAOB......................(11) 4197-9150
Bauru....................................(14) 3321-5800
Campinas .............................(19) 2115-0100
Cantareira - CAOB.................(11) 3312-5100
Franca ..................................(16) 3111-8000
Piracicaba ............................(19) 3301-6700
Presidente Prudente.............(18) 3918-4000
Ribeirão Preto.......................(16) 2111-1700
Santos...................................(13) 3131-2500
São José do Rio Preto............(17) 2139-6300
São José dos Campos...........(12) 2136-9400
São Paulo..............................(11) 2188-9000
Sorocaba...............................(15) 3228-9000
Matriz - SP..............................(11) 3429-3333
Vila Maria - CAOB..................(11) 3469-4730

SERGIPE
Aracaju .................................(79) 3251-9000

TOCANTINS
Palmas..................................(63) 2111-6300
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Equipes AEROPRESS especializadas
atuam nos aeroportos de todo o país,

garantindo agilidade e rapidez no
processo de embarque e desembarque

de sua encomenda.

A AEROPRESS é uma empresa de
encomendas urgentes via Rodo-Aéreo

para todo o território nacional.
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Editorial
sito Gentil, mostrando que a imprudência e o mau com-
portamento causam muitos acidentes que poderiam ser 
evitados com mais atenção de todos.

Mais uma vez, inovamos no mercado com o lança-
mento do livro Braspress, Responsabilidade Social e Sus-
tentabilidade, mostrando as ações que desenvolvemos 
nesse sentido e deixando claro que a principal susten-
tabilidade está umbilicalmente ligada ao nosso lucro. O 
lucro é a mola mestra que aciona os mais eficazes meios 
de sustentabilidade, incluindo empregos.

Mais uma vitória foi conquistada em Colatina (ES), 
onde nos destacamos com a primeira colocação na pes-
quisa de recall, com 30% dos votos obtidos.

Não deixe de ler a entrevista das Páginas Amarelas 
com Cilineu José Perez Nunes, presidente da Zatix e um 
parceiro do setor de muitos anos que vem desenvol-
vendo softwares para Rastreamento, Monitoramento e 
Telemetria.

Nossas ações de responsabilidade social são outros 
tópicos que merecem destaque, como o apoio ao Centro 
de Acolhida Casa Verde, numa parceria com o SETCESP 
(Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São 
Paulo e Região) na Campanha do Agasalho; o apoio à 
Associação Cristã de Moços na Campanha do Agasalho 
realizada em parceria com o Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado de São Paulo; os transportes solidários 
para Xanxerê (SC), para Brasília (DF) e Petrópolis (RJ), bem 
como nossa participação no McDia Feliz 2015, para an-
gariar contribuições para o GRAACC (Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com Câncer).

Outros importantes temas também merecem des-
taque, como a homenagem que prestamos aos nossos 
profissionais do volante; o monitoramento eficaz da 
Central de Inteligência Integrada de Guarulhos, que tor-
nou o trânsito na cidade mais ágil e seguro; o jeito baiano 
de ser, mostrando nossa importante presença em Sal-
vador; Nossa Gente; Programa de Desenvolvimento de 
Líderes e nosso Gerente Regional no Espírito Santo, Ra-
phael Augusto Silva.

Boa leitura!

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P

Mesmo em época de 
desaquecimento 

econômico a atingir for-
temente os volumes de 
negócios das empresas 
de transportes, não fica-
mos paralisados e reali-
zamos o lançamento de 
dois produtos, oferecen-
do ao mercado as ope-
rações do INTER NOR-
DESTE e da AEROPRESS 
PERSONNALITÉ.

Através de nossas 
18 filiais distribuídas na região Nordeste do Brasil e com 
operações de transbordo em três grandes hubs situados 
em Feira de Santana (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE), 
iniciamos, no dia 3 de agosto passado, as operações de 
transporte de encomendas no INTER NORDESTE, com 
origem e destino em todas as cidades dessa região e 
prazos de entrega jamais vistos.

Já com a AEROPRESS PERSONNALITÉ interligamos 
os principais shoppings centers de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, especialmente para atender ao crescente 
mercado de luxo entre essas duas maiores cidades 
brasileiras.

As operações da AEROPRESS PERSONNALITÉ de/
para São Paulo e Rio de Janeiro ocorrem num prazo de 
até 14 horas da coleta até a entrega final do produto.

Também temos muito o que comemorar, pois, após 
um ano da implementação da Telemetria, já registramos 
os primeiros ganhos com o sistema, ao apontarmos uma 
diminuição de 6,28% no custo com as viagens rodoviárias 
– e o mais importante: sem o registro de acidentes gra-
ves causados por profissionais da Organização.

A Telemetria foi o sistema mais importante implan-
tado no último ano, quando os motoristas carreteiros fo-
ram orientados a corrigir irregularidades, gerando ainda 
um aumento da quilometragem média percorrida com 
menos combustível.

O simulador de direção foi outra ferramenta incorpo-
rada ao nosso dia, e desta vez iniciamos a capacitação 
de nossos motoristas urbanos com a campanha Trân-
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Cilineu José Perez Nunes: 
parceiro do transporte

06

Desde pequeno ele gostava de eletrônica e, aos 14 anos, 
saiu de Monte Alto (SP) para fazer curso técnico de Ele-

trônica em São José dos Campos (SP). Aos 17 anos foi es-
tagiário do Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA) na área 
de Telemetria do foguete Sonda II. Depois, fez cursinho e in-
gressou em Engenharia Eletrônica na Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (Poli-USP). Achou o curso fraco 
e resolveu fazer também o de Administração, na mesma 
universidade. Anos depois se transformou num dos mais 
importantes parceiros do setor de transportes, desenvol-
vendo software para rastreamento, monitoramento e te-
lemetria através da Zatix.
BRASPRESS NEWS – Estudava dia e noite?
Cilineu Nunes – Sim, das 8 às 23 horas. Passava o dia intei-
ro na Poli, à noite mudava o carro de estacionamento e ia 
para a Faculdade de Economia e Administração (FEA).
 
BRASPRESS NEWS – Na Administração o senhor desco-
briu a vocação para empreender?
Cilineu Nunes – Eu botei na cabeça que aos 30 anos te-
ria minha empresa; queria ser um engenheiro de gravata. 
Comecei na Scopus, referência no setor, incorporada depois 
pelo Bradesco. Foi minha melhor escola, e lá fiquei por sete 

Braspress News

anos. Nessa época desenvolvemos o primeiro PC brasilei-
ro. A Scopus era uma empresa à frente de seu tempo: tinha 
coach quando essa função ainda nem existia e oferecia aos 
empregados participação nos lucros.
 
BRASPRESS NEWS – E por que saiu?
Cilineu Nunes – Foi num período de downsizing. Eu estava 
com 30 anos, casado e tinha um filho de dois meses. Fui 
com a família para o Rio de Janeiro e abri a Amplos, em-
presa de tecnologia de ethernet (transmissão de dados e 
interconexões para redes locais), onde permaneci por cinco 
anos. Aí, então, veio o Plano Collor. Vendi minha parte na 
empresa e voltei para São Paulo. Entrei no negócio de pa-
ging (envio de mensagens) com a Skylink em 1993. Foi uma 
boa solução até chegar o celular pré-pago, mas eu vendi a 
empresa antes, em 1997. 
 
BRASPRESS NEWS – Como o senhor chegou ao setor ro-
doviário de cargas?
Cilineu Nunes – Dois amigos que se formaram comigo na Poli, 
Eduardo e Gilson, tinham uma empresa de averbação eletrô-
nica de seguro de carga, a Omnidata. Naquela época, as cor-
retoras de seguro tinham dificuldade em controlar a averba-
ção pelo transportador, o que deveria ser feito a cada viagem. 
Meus amigos me apresentaram o protótipo de um rastreador 
como solução para evitar perdas das seguradoras com roubo 
de carga. Eu estava disponível e, em 1998, montamos a Om-
nilink. O rastreador era um pequeno PC para os veículos de 
carga urbana, e os rastreadores por satélite atendiam aos de 
longa distância, custando o dobro do nosso. 
 
BRASPRESS NEWS – E como foi a aceitação pelas trans-
portadoras?
Cilineu Nunes –  A Braspress, que sempre foi muito curio-
sa por novas tecnologias, foi uma das primeiras a se in-
teressar pelo Omnilink, mas utilizava sistema de radioco-
municação VHF em sua frota. Por isso, desenvolvemos 
um rastreador adaptado à rede já instalada. A Omnilink 
decolou porque adaptávamos o sistema às necessidades 
dos clientes, com regras para os motoristas obedecerem à 
sequência de coleta e entrega. 

Valdir dos Santos

Cilineu Nunes retomou a presidência da Zatix em 2012
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BRASPRESS NEWS – O produto con-
tinuou o mesmo?
Cilineu Nunes –  Fizemos novas ge-
rações, menores, mais potentes e de 
maior complexidade. A privatização 
das comunicações trouxe a Vivo e a 
BCP (Claro) em 2001/2002, e passa-
mos a utilizar a banda B. Em 2003 
veio a TIM com tecnologia GPRS e co-
bertura maior, inclusive nas estradas. 
No mesmo ano, fizemos o rastreador 
TIM GPRS e passamos a atender às 
frotas de médias distâncias e a usar 
internet de banda larga, com melho-
rias nas bases dos clientes. Fomos 
os primeiros a lançar rastreador com 
dois chips.
 
BRASPRESS NEWS – Quais as estra-
tégias para crescer nesse mercado?
Cilineu Nunes – Tínhamos como clien-
tes as grandes transportadoras, cujos 
empresários eram dirigentes das as-
sociações da classe, e sempre traba-
lhamos junto às entidades. Quando 
o Urubatan Helou, Diretor Pre-
sidente da Braspress foi eleito 
presidente do SETCESP (Sindicato 
das Empresas de Transporte de Carga 
de São Paulo e Região), chamou os for-
necedores e criou os sócios mantene-
dores, dos quais fui um dos primeiros. 
Do nosso lado, ele era convidado para 
nossos lançamentos e dava testemu-
nhal dos nossos produtos.
 
BRASPRESS NEWS – Assim aumen-
tou a clientela?
Cilineu Nunes –  Na verdade, nossos 
clientes cresceram, e nós crescemos 
com eles. Chegou um momento em 
que todos os diretores dos sindicatos 
de São Paulo e de Campinas eram 
meus clientes. Acho que o transporte 
rodoviário de cargas é um dos mais 
organizados e tem entidades que 
trabalham em prol dos associados. 
Sempre sou convidado a acompa-
nhar os empresários nas visitas téc-
nicas ao exterior.

 
BRASPRESS NEWS – Os clientes fa-
zem muitas solicitações?
Cilineu Nunes – No final de 2004 
eu quis ouvir meus clientes. Fiz um 
evento de três dias num hotel, com 
seguradoras, gerenciadores de risco 
e transportadores. Levei toda a equi-
pe de vendas, diretores e gerentes. Os 
clientes foram ouvidos pela equipe e 
se seguiram os debates. Foi nesse en-
contro que a Ramos Transportes me 
pediu um rastreador híbrido (com ce-
lular e satélite), que em quatro meses 
ficou pronto. Para atender em longa 
distância tivemos de montar uma in-
fraestrutura com mais filiais e a rede 
de assistência técnica. 
 
BRASPRESS NEWS – Qual é o tama-
nho desse mercado e qual a fatia da 
Zatix?
Cilineu Nunes –  Quando fundamos 
a Agristec (Associação das Empre-
sas de Tecnologia de Gerenciamento 
de Risco e de Tecnologia de Rastre-
amento), tentamos montar um pa-
norama do mercado e chegamos à 
conclusão de que ocupávamos o se-
gundo lugar, mas muito longe, com 
algo como 14% do primeiro. 
 
BRASPRESS NEWS – E qual foi a saída 
para aumentar o market share?
Cilineu Nunes – Fui em busca de ala-
vancagem e nos aproximamos do 
Pátria, fundo de investimento de pri-
vate equity que vinha de experiências 
de sucesso. A receita é a seguinte: 
eles investem, a empresa cresce com 
aquisições e incorporações, depois 
vendem a parte deles na bolsa e re-
muneram os investidores. No final de 
2007 o Pátria ficou sócio da Omnilink, 
que comprou a Controloc, Teletrim, 
Rodosys e Hel-9000 e se associou à 
Graber. Em seis meses dobramos de 
tamanho. 

BRASPRESS NEWS – Com a entrada 
da Graber o senhor deixou a Zatix?

“Se eu oferecer telemetria que 
vai economizar de 7% a 8% no 

consumo de combustível numa 
viagem de longa distância 
e demonstrar que em três 
meses a economia paga o 

equipamento, posso 
convencê-lo. Isso significa 

R$ 1 mil por mês.

07Braspress News

Cilineu Nunes – Com as incorpora-
ções, a Omnilink ficou minoritária, e fui 
afastado da presidência em 2009. A 
Graber tinha a MobSat, focada em pe-
quenas frotas e caminhoneiros com 
aparelhos dotados de botão de pâni-
co, e a Teletrim, que trabalhava para 
as seguradoras e frotas corporativas, 
usando o recurso de aviso sonoro. Ti-
vemos algumas dificuldades de ajus-
tes das empresas. Era necessário 
preservar os clientes; perdemos fun-
cionários, enxugamos a empresa para 
torná-la mais rentável e ganhar em 
economia de escala. Voltei em 2012 
dentro de uma nova proposta com os 
três grupos: Omnilink, Graber e Patria. 
 
BRASPRESS NEWS – O que o senhor 
fez quando deixou a Zatix?
Cilineu Nunes – Continuei como 
membro do Conselho e resolvi criar 
a Opaya, uma empresa de desen-
volvimento de recursos humanos 
(sou pós-graduado em Psicolo-
gia). Pensei em ser útil em fusões 
e aquisições, nas quais costumam 
ocorrer choques de cultura. Sempre 
gostei de recursos humanos e va-
lorizo muito essa área. Na Omnilink 
trouxe coach, mantinha duas psi-
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cólogas, fiz curso de Coach. Realizei duas consultorias e 
palestras, mas no momento a Opaya está parada.
 
BRASPRESS NEWS – Essa experiência o tem ajudado na 
presidência da Zatix?
Cilineu Nunes – Em janeiro de 2013, quando completei um 
ano na presidência, trabalhei muito em pesquisa de clima. 
Contratamos uma empresa independente para fazer esse 
levantamento. Todos os funcionários responderam a um 
longo questionário absolutamente confidencial que reve-
lou muita coisa e ofereceu feedback. 
 
BRASPRESS NEWS – Como é o perfil da equipe?
Cilineu Nunes – Temos 600 colaboradores, e nosso mercado 
exige que todos vistam a camisa. O roubo de carga persiste, 
os custos do transporte são muito altos e os índices de aci-
dentes são elevados. Então, a todo instante somos desafia-
dos a buscar soluções tecnológicas e melhorar com um sis-
tema mais avançado. Aprendemos com nosso investidor a 
medir tudo. Temos muita governança, números para tudo e 
gestão por indicadores. Na fábrica em Santa Rita do Sapucaí, 
no sul de Minas Gerais, trabalham 35 pessoas na produção 
e no laboratório de reparo. São produzidos de 20 a 50 itens e 
de 2 mil a 3 mil rastreadores por mês. 
 
BRASPRESS NEWS – Na área de produtos, há novidades?
Cilineu Nunes – Temos uma solução para rastrear carre-
tas em viagens de longa distância desenvolvida a pedido 
da Braspress. É um backup do rastreador do cavalo que 

funciona desengatada do cavalo mecânico. Para outra 
empresa, por exemplo, fizemos o rastreamento da carreta 
para cavalo de autônomo sem rastreador com controle do 
tempo de abertura das portas. O painel solar fotovoltaico 
carrega durante o dia um grupo de baterias que abastece o 
rastreador com carga a noite toda. Foram 700 rastreado-
res híbridos vendidos. 

BRASPRESS NEWS – Como convencer um transportador 
a investir em seus produtos se o frete remunera mal e o 
período é de crise?
Cilineu Nunes – Se eu oferecer telemetria que vai econo-
mizar de 7% a 8% no consumo de combustível numa via-
gem de longa distância e demonstrar que em três meses 
a economia paga o equipamento, posso convencê-lo. Isso 
significa R$ 1 mil por mês. O equipamento também evita 
acidente. Quanto custa um acidente?
 
BRASPRESS NEWS – Algumas marcas já oferecem rastre-
adores de fábrica?
Cilineu Nunes – Os caminhões pesados Volkswagen e 
MAN são dotados do Volksnet, desenvolvido pela Contro-
loc, incorporada pela Zatix, com rastreador e telemetria. 
Mais recentemente, a Mercedes-Benz lançou o Fleetboard, 
que recebeu nosso software de rastreador Linker com tec-
nologia celular. É uma parceria com as duas maiores mon-
tadoras, que representam 52% do mercado de caminhões. 
 
BRASPRESS NEWS – Vêm mais novidades por aí? 
Cilineu Nunes – Estamos cheios de produtos para lançar 
além da telemetria. Somos uma empresa de tecnologia 
que contribui para evitar roubo, diminuir acidentes e salvar 
o planeta. Por exemplo, o Green Drive serve as empresas 
que transportam para quem tem programas de sustenta-
bilidade para produzir relatórios de controle de emissões. 
Já o Topdrive foi desenvolvido para documentar as empre-
sas no cumprimento da Lei do Motorista. 
 
BRASPRESS NEWS – E como está o mercado neste ano?
Cilineu Nunes – No ano passado, a Zatix faturou R$ 150 mi-
lhões e deve obter igual resultado neste ano. Não vamos ter 
crescimento, mas estamos revisando processos, desenvol-
vendo projetos e investindo na capacitação de supergesto-
res. Quando vier o crescimento, vamos estar preparados. 
Nossos Departamentos de Sustentação e de Projetos estão 
buscando saber como vai ser o veículo daqui a cinco anos.Cilineu é um dos mais importantes parceiros do setor de transporte
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Após a inserção 
da telemetria 
nenhum acidente 
grave foi causado 
por profissionais 
da Braspress

Importante
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Braspress 
obtém ganhos com 

a Telemetria

Capa | Telemetria
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Após um ano da implementação da Telemetria, 
a Braspress já obteve os primeiros ganhos 

com o sistema e começa a contabilizar alguns 
resultados, como a diminuição do custo com as 
viagens rodoviárias em 6,28%, motoristas orien-
tados a corrigir irregularidades, gerando aumento 
de média de quilometragem percorrida por litro, 
e – o mais importante – nenhum acidente grave 
causado por profissional da Organização.

Segundo Urubatan Helou Junior, Controller de 
Frota da Braspress, a Telemetria foi o sistema 
mais importante implantado na Organização no 
último ano. “Após as orientações que transmiti-
mos aos nossos profissionais, eles mudaram a 
forma de condução dos veículos. Por isso, já co-
meçamos a registrar os primeiros ganhos”, afir-
mou Urubatan Junior.

De acordo com o Controller de Frota, com o 

“A Telemetria é uma grande aliada 
para nossa análise, pois as 

informações relativas à condução 
dos veídulos são transmitidas para 

a base de monitoramento. Com isso, 
é possível identificar situações que 
podem expor o veículo, a carga e o 

próprio condutor a riscos e otimizar 
o desempenho de cada um”,
disse Urubatan Helou Junior, 

Controller de Frota da Braspress.

Urubatan 
Helou Junior, 
Controller de 

Frota da 
Braspress
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sistema foi possível identificar e corrigir hábitos 
dos motoristas – tudo para evitar a ocorrência de 
acidentes graves. “Nossa meta é acidente zero. 
Por esse motivo, nossa atuação nesse sentido é 
constante, e a Telemetria somente veio ajudar, já 
que mudou a forma de os profissionais conduzi-
rem os veículos”, destacou ele.

“Nossos registros apontam diminuição de 
6,28% no custo rodoviário em pouco tempo: os 
gastos com combustível nos primeiros sete me-
ses de 2014 foram de R$ 8.185.537,29 sem a Te-
lemetria, enquanto no mesmo período de 2015, 
com a Telemetria, essas despesas foram de R$ 
7.095.605,85, com redução de R$ 1.089.931,44 
apesar do aumento do preço do combustível.

Além disso, comparando-se a quilometragem 
por litro de julho de 2014 com a de julho de 2015, 
registramos aumento de 6,35%, isto é, rodamos 

“A Telemetria foi o sistema 
mais importante implantado 

na Organização no último ano.
Após as orientações que 
transmitimos aos nossos 

colaboradores, houve uma melhora 
na forma de conduzir os 

veículos e isto já registrou 
os primeiros ganhos”,

afirmou Urubatan Helou Junior, 
Controller de Frota da Braspress.
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mais com menos combustível, conforme mos-
tram os gráficos que publicamos nesta reporta-
gem”, acrescentou o Diretor da Braspress.

Controle completo

A Telemetria é uma tecnologia que permite 
receber, medir, repassar e avaliar dados que es-
tão disponíveis ao condutor do veículo no pai-
nel de instrumentos 
e determinadas infor-
mações somente no 
módulo controlador 
do veículo. O siste-
ma, que tem diversas 
aplicações, é muito 
utilizado nas corridas 
de Fórmula 1 e outros 
tipos de competição 
automobilística.

“O sistema é um 
grande aliado para 
nossa análise, pois 
as informações rela-
tivas à condução dos 
veículos são trans-
mitidas para a base 
de monitoramento. 
Com isso, é possível 
identificar e corrigir 
hábitos dos motoris-
tas, identificar situa-
ções que podem ex-
por o veículo, a carga 
e o próprio condutor 
a riscos e otimizar o 
desempenho de cada 
um”, explicou o Con-
troller de Frota.

As principais in-
formações oferecidas 
pela Telemetria são: 
distância percorrida, 
velocidade em pis-

ta seca ou molhada, tempo de acionamento da 
embreagem, freadas e acelerações bruscas, tem-
po de uso do veículo parado, em marcha lenta e 
em movimento, rotações do motor, combustível, 
temperatura do motor, falha na pressão de óleo e 
uso do freio motor.

“Assim, com a utilização dessa tecnologia po-
deremos obter um melhor desempenho dentro 
dos padrões estabelecidos pela Organização e 

ABRIL / 2015 MAIO / 2015 JUNHO / 2015 JULHO / 2015

QUANTIDADE DE HORAS OCIOSAS

LITROS CONSUMIDOS

CUSTO DA OCIOSIDADE (R$)

TELEMETRIA OCIOSIDADE DOS VEÍCULOS DE TRANSFERÊNCIA

871

808

733

688

ABRIL / 2015 MAIO / 2015 JUNHO / 2015 JULHO / 2015

1.585,22

1.470,56

1.334,06

1.252,16

ABRIL / 2015 MAIO / 2015 JUNHO / 2015 JULHO / 2015

3.756,97

3.485,23

3.135,04

2.942,58
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pela lei que rege o transporte rodoviário, espe-
cialmente no que tange à responsabilidade do 
motorista. Identificando as iminentes falhas 
mecânicas, temos a possibilidade de efetuar a 
correção, cujo custo se torna muito menor em 
comparação à troca da mesma peça pós-pane – 
isso sem citar a possibilidade real de um aciden-
te grave. 

Enfim, com o aumento da vida útil de pe-
ças estratégicas nos veículos, como sistema de 
freios e embreagens, contribuímos para a segu-
rança de nossos motoristas, e para uma gestão 
aprimorada, aumentando o grau de confiança de 
nossas operações e gerando um diferencial no 
mercado, totalmente transparente aos clientes 
da Braspress”, finalizou Urubatan Junior.  

“Nossos registros apontam 
diminuição de 6,28% no custo 

rodoviário em pouco tempo: os gas-
tos com combustível nos 

primeiros sete meses de 2014 
foram de R$ 8.185.537,29 sem 

a Telemetria, enquanto no mesmo 
período de 2015, com a Telemetria, 

essas despesas tiveram uma 
redução de R$ 1.089.931,44 apesar do 

aumento do preço do combustível”, 
destacou Urubatan Junior.

PG_10_15_M Capa.indd   6 9/22/15   12:37 PM



Novas operações

16 Braspress News

Braspress INTER NORDESTE
na contramão da crise
Num movimento anticíclico, a Braspress en-

frenta o momento de instabilidades políticas e 
econômicas aportando investimentos de R$ 3 mi-
lhões na ampliação de seu portfólio de produtos/
serviços com novas operações, entre elas o projeto 
INTER NORDESTE, que integra os Estados nordes-
tinos com prazos de entrega jamais vistos nessa 
importante região do Brasil. 

Assim, a Organização afina sua sinergia com os 
polos industriais e com o comércio varejista das re-

giões – especialmente nas áreas de confecção, cal-
çados, autopeças, materiais médico-hospitalares, 
medicamentos e insumos, livros, informática e pe-
riféricos e ferramentas, entre outras –, em busca da 
aproximação e dos interesses convergentes com es-
ses mercados, na otimização e no desenvolvimento 
de mão de obra local, além, é claro, do componente 
logístico de transporte e distribuição, diante dos de-
safios das distâncias em comparação aos centros 
de abastecimento e distribuição comumente locali-

A Central de Inteligência 
Integrada de Guarulhos 
funciona desde 2012O Hub de Fortaleza faz parte da nova 
operação Inter Nordeste
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zados nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste do Brasil.

Em face dos desafios apre-
sentados, tanto pelas distâncias, 
demandas, barreiras fiscais ou 
riscos, o desenho das operações 
do INTER NORDESTE baseou-
-se em estudos de viabilidade 
para traçar o “caminho ótimo” a 
partir da rede instalada, capaz 
de interligar suas 18 filiais, dis-
tribuídas estrategicamente em 
todas as regiões do Nordeste 
brasileiro, consolidando-se em 
seus principais eixos e levando 
em consideração os pontos de 

maior convergência de 
fluxos e distâncias, cujas 
operações de transbordo 
e escalas foram distri-
buídas em três grandes 
hubs: Feira de Santana 
(BA), Recife (PE) e Forta-
leza (CE), pontos de par-
tida para a redistribuição 
às demais filiais e suas 
macrorregiões, de modo 
a resultar em um im-
portante ganho logístico 
para todos os que parti-
cipam do processo.

 
Mercado retraído, 

momento de oportunidades

“A Braspress é uma empre-
sa que desperta criação e mo-
mentos incomuns, atuando com 
ações e movimentos diante das  
atipicidades: quando muitos 
veem problemas, vislumbra-

mos oportunidades e reais 

condições de crescimento”, de-
fendeu Luiz Carlos Lopes, Dire-
tor de Operações. “Esta é nossa 
contribuição aos clientes e mer-
cados, com especialidades sinér-
gicas aos perfis das encomendas 
que transportamos. Inovamos 
nas operações, criamos alterna-
tivas e alteramos os cursos co-
muns, intencionando livrar-nos 
do momento impiedoso vivido 
por boa parte das empresas bra-

sileiras, marcado pela 
crise de confiança e ins-
tabilidades tanto políti-
cas quanto econômicas. 
Criamos barreiras como 
fator de proteção à con-
taminação do caos e das 
dificuldades geradas pela 
baixa demanda de produ-
ção e consumo, afetando a 
maioria dos mercados em 
que atuamos, e agindo for-
temente com reais ações, 
projetos e investimentos”. 

“Agimos na contramão 
desse fluxo, rumamos na di-
reção de novos projetos em 
busca do equilíbrio e da sus-

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da Braspress
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tentação do negócio. Com o projeto INTER NOR-
DESTE, não foi diferente, pois desde o início do mês 
de agosto demos um importante e decisivo passo 
em direção a essa crescente região do País, dando-
-lhe independência logística, desvinculando-a das já 
existentes linhas de interligação com o Sul, o Sudes-
te e o Centro-Oeste do Brasil. Além das vantagens 
operacionais, criamos cerca de 200 postos de em-
prego e elevamos significativamente as chances na 
realização de novos negócios, além de potencializar-
mos os já existentes”, acrescentou com otimismo o 
executivo de Operações da Braspress.

Operando o INTER NORDESTE

Segundo o Diretor Luiz Carlos, o INTER NOR-
DESTE foi desenhado por algumas vezes, com vá-
rios exercícios que resultassem no equilíbrio das 
possíveis demandas e receitas, quando projetadas 
em seus efetivos custos. “Essa foi uma das prin-
cipais dificuldades, pois, apesar das demandas em 
crescimento nesta região do País, foi preciso con-
siderar as encomendas convergentes com aquelas 
que transportamos, já que, em dado momento, se 
juntarão às demais operações de coleta e entrega, 
criando o efeito positivo de ocupação e/ou comple-
mentação aos fluxos já existentes”, explicou ele. 

Outro ponto importante do projeto se deu na 
construção de um modelo misto de transferências, 
alternando-se na composição das linhas: carrega-
mentos das encomendas com tratamento opera-
cional nas chamadas escalas (paradas programa-
das) e transbordos, cujo processamento ocorre nos 
hubs, realimentando outras linhas e fluxos. “O efeito 
gerado nesse modelo operacional trouxe-nos opor-
tunidades e ganhos reais, sejam eles na velocidade 
dos prazos logísticos, no aproveitamento dos espa-
ços das carretas e terminais, na diminuição no ma-
nuseio das encomendas e, especialmente, na cadeia 
de riscos”, enfatizou o Diretor Luiz Carlos.

Para se ter ideia de sua complexidade, as ope-
rações do INTER NORDESTE, somente na fase de 
transferência, geram o equivalente a 240 mil km a 
cada mês de operação, juntando-se aos fluxos nas 
demais fases operacionais existentes, potenciali-
zando rotas e diminuindo prazos. 

“O resultado desse trabalho, transformado em 
estatísticas e performances, permite atingirmos 
índices excepcionais do ponto de vista prático, 
diante do que se oferece ao mercado e especial-
mente daquilo que esperam e necessitam os clien-
tes em relação aos serviços prestados em toda a 
sua cadeia logística, particularmente no trans-
porte e na distribuição de seus produtos, pois 88% 
das encomendas confiadas à Braspress no INTER 
NORDESTE são entregues até o terceiro dia útil de 
seu embarque, sendo mais de 42% no primeiro e no 
segundo dia após a coleta. 

Nossas unidades estão presentes em 100% 
das capitais do Nordeste brasileiro e em outras 
cidades, seja no nível de geração de negócios ou 
de consumo, pois buscamos unir ambos os fato-
res, que são importantes para a consolidação de 
nossos fluxos operacionais e consequentes recei-
tas. Definimos de forma estratégica que Recife 
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(1), Fortaleza (2) e Feira de San-
tana (3) atuarão como filiais/
hubs de trasbordo na interliga-
ção das demais filiais e regiões 
do Nordeste, contemplando em 
suas operações diárias a inte-
gração com Salvador, Vitória da 
Conquista e Barreiras (BA), Ara-
caju (SE), Maceió (AL), Caruaru 
e Petrolina (PE), João Pessoa e 
Campina Grande (PB), Natal (RN), 
Sobral e Juazeiro do Norte (CE), 
Teresina (PI), São Luís e Impera-
triz (MA) e todas as regiões que 
cada um desses polos atende, 
de modo a atrair negócios im-
portantes para o equilíbrio e o 
crescimento da Braspress”, con-
cluiu o Diretor Luiz Carlos Lopes. Feira de Santana também faz parte do Inter Nordeste

Recife vai atuar  como filial/hub
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setores, mas essa realidade é diferente no merca-
do de luxo. 

Os bens de luxo são produtos e serviços de 
comportamento muito particular no mercado, mo-
vimentando valores consideráveis de dinheiro e já 
configurados como uma notável fonte de atividade 
econômica, capaz de gerar emprego e renda. 

Segundo Jacinto Júnior, Superintendente da 

14 HORAS

14 HORAS

Aeropress Personnalité
para o mercado de luxo

A Aeropress, Divisão Rodoaérea da Braspress, 
lançou, no dia 3 de agosto passado, o Aeropress 

Personnalité, para atender ao crescente mercado 
de luxo existente nas cidades de São Paulo (SP) e 
Rio de Janeiro (RJ). O novo produto é uma criação de 
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress. 

A queda de confiança do consumidor brasileiro 
em relação à economia vem impactando diversos 
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Aeropress, o novo serviço foi ini-
ciado com uma linha regular no 
eixo São Paulo–Rio de Janeiro, 
oferecendo perspectivas de bre-
ve ampliação para outras praças, 
como Belo Horizonte (MG), Curi-
tiba (PR) e outras cidades.

 “Os principais shoppings cen-
ters dessas cidades, que concen-
tram itens de grifes famosas, são 
atendidos no prazo máximo de 14 
horas entre a coleta e a entrega. 

Neste início de trabalho estão 
sendo atendidos, em São Paulo, 
o Shopping Morumbi, o Shop-
ping Market Place, o Shopping 
Iguatemi Faria Lima, o Shopping 
JK Iguatemi, o Shopping Iguate-
mi Alphaville, o Shopping Cidade 
Jardim, o Shopping Pátio Higie-
nópolis e também o Bairro dos 
Jardins, com um grande número 
de lojas de grife; no Rio de Janei-
ro, o serviço está sendo oferecido 
para o Shopping Village Mall. 

As encomendas são coleta-
das até às 20h00 e entregues 
ao destino até às 10h00 do dia 
seguinte à coleta, tudo feito de 
forma personalizada e com alto 
grau de sofisticação”, explicou o 
executivo. 

Os consumidores desse seg-
mento, além de leais, são verda-
deiros adoradores das marcas, 
pelas quais estão dispostos a 
pagar altos valores. Sua toma-
da de decisão, no momento da 
compra, é movida pelo desejo, 
pelo sonho e pela necessida-
de de pertencer a determinada 
classe social ou melhorar a au-
toestima. 

O público desse segmento é 
formado por pessoas de maior 

poder aquisitivo, que sofrem me-
nos com as questões econômi-
cas, o que de certa forma explica 
porque, ao contrário dos demais 
setores, o mercado de luxo con-
tinua em franco crescimento, 
mesmo em um ano recessivo. 

Tendo em mente esse ce-
nário foi criado o novo produ-
to, voltado ao transporte das 
marcas de luxo e que tem na 
essência a mesma preocupação 
de qualidade e distinção que 
deram origem ao produto a ser 
transportado. 

“Um planejamento meticulo-
so foi feito para que o novo pro-
duto pudesse causar nas marcas 
transportadas a mesma sensa-
ção que seus produtos causam 
nos consumidores. 

Os equipamentos que estamos 
utilizando, o treinamento dado ao 
colaborador que faz as entregas 
aos lojistas e também os rigoro-
sos e inigualáveis prazos de en-
trega que estamos praticando são 
a base para a Aeropress Person-
nalité apresentar-se ao mercado 

14 HORAS

14 HORAS

“O público desse segmento é formado por 
pessoas de maior poder aquisitivo, que sofrem 

menos com as questões econômicas, o que 
de certa forma explica porque, ao contrário 

dos demais setores, o mercado de luxo continua em 
franco crescimento, mesmo em um ano recessivo”. 

Jacinto Júnior
Superintendente da Aeropress

como uma solução completa e 
ainda não existente para um pú-
blico tão especial e exigente. 

O Aeropress Personnalité, cria-
do com foco no luxo, irá propor-
cionar aos nossos clientes uma 
experiência única na logística na-
cional. Não estamos em busca de 
usuários; queremos, da mesma 
forma que as marcas que trans-
portamos, admiradores”, finalizou 
o Superintendente.

Superintendente da Aeropress, 
Jacinto Júnior
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Carga do ABC), em São Caetano do Sul (SP), no dia 17 
de agosto passado.

Com a presença de 120 participantes, entre eles 
associados, representantes de mantenedores e 
diretores da entidade, como Tiojium Metolina, pre-
sidente do SETRANS-ABC, Urubatan Helou abriu o 
evento, mencionando que não é palestrante, e sim 
empresário. 

“Não sou palestrante, e sim empresário. Por isso 
vim trocar algumas experiências com vocês sobre 
a logística nacional, o nosso negócio de transporte 
de cargas, a matriz do modal, e contar um pouco de 
minha própria história de empreendedorismo e dos 
nossos negócios”, afirmou ele.

Em seguida, citou números que mostram o fa-
turamento do setor logístico no Brasil de R$ 566,3 
bilhões, equivalendo a 11,5% do PIB (Produto Interno 
Bruto), e o custo logístico brasileiro de 20%, enquan-
to o norte-americano é de 10,5%.

“As pessoas costumam jogar pedra, falar que 
nossa logística é deficiente, e tem gente que com-
para a logística brasileira com um pato, que faz tudo, 
mas anda mal, nada mal, ouve mal… Ainda assim, 
entendo que esse panorama é altamente positivo, 
porque acaba se transformando em uma oportuni-
dade de negócios.

O custo logístico nos Estados Unidos é inferior 
ao brasileiro, e a matriz de transporte lá é muito 
similar à do Brasil. Isso significa que nós estamos 
muito inferiorizados, mas há grandes oportunida-
des de negócios. Basta a gente colocar um pouco 
a cabeça para funcionar para encontrar um espaço 
para trabalhar e ganhar mais dinheiro”, destacou.

Problemas demais no TRC

Prosseguindo, mencionou que o principal pro-
blema do TRC (Transporte Rodoviário de Carga) é a 
ausência de barreira de entrada. “Qualquer cidadão 
hoje, com um ou dois caminhões, monta uma empre-

Urubatan Helou troca experiência
com os associados do SETRANS-ABC

A importância da participação do empresário 
para a construção de uma nova era no setor de 

transportes de carga no Brasil foi o tema da pales-
tra proferida por Urubatan Helou, Diretor Presidente 
da Braspress, no “Ação ABC Empresarial – Negócios 
e Debates no TRC”, realizada no sede do SETRANS-
-ABC (Sindicato das Empresas de Transporte de 

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress
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sa e começa a fazer concorrência 
com uma transportadora organi-
zada, operando de qualquer jeito 
para o Brasil inteiro e sobretudo 
aviltando os fretes e prejudicando 
todos os transportadores”.

Urubatan Helou fez referência 
ainda a outros problemas do se-
tor: a alta carga tributária, o roubo 
de cargas, as restrições urbanas 
e a frota envelhecida: “Problemas 
nós temos demais, como o rou-
bo de cargas, que é da sociedade. 
Ninguém rouba a camisa ou o ce-
lular para ficar com ele; o ladrão 
rouba isso para virar maconha, 
cocaína, fuzil – tudo isso compra-
do com carga roubada.

Nós precisamos das entidades 
de classe para que nos ajudem a 
superar a infinidade de problemas 
que afetam nossa atividade, mui-

tas vezes causados pelo próprio 
Estado, que no Brasil é padrasto 
do empreendedorismo, padras-
to da iniciativa privada. Portan-
to, muitas vezes precisamos das 
entidades de classe para poder 

combater aquilo que o Estado faz 
contra o empreendedorismo.

Somente para citar um des-
ses problemas: a carga tributá-
ria de 56% sobre o nosso setor, 
extremamente pulverizado, faz 

Urubatan Helou iniciou o evento mencionando que não é palestrante, e sim empresário

“Não sou palestrante, e sim empresário. 
Por isso vim trocar algumas experiências 

com vocês sobre a logística nacional, o 
nosso negócio de transporte de cargas, a 
matriz do modal, e contar um pouco de 

minha própria história de empreendedorismo 
e dos nossos negócios”. 

Urubatan Helou
Diretor Presidente da Braspress
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com que muitas vezes não consigamos repassar 
aos nossos fretes toda a despesa que temos, e 
somos obrigados a fazer um verdadeiro mala-
barismo para sobrevivermos como empresários. 
Por isso, temos de nos unir em torno das enti-
dades de classes, como procuro fazer desde o 
início da década de 1980, lá no século passado, 
logo depois que fundei a Braspress, em 1977”, 
recordou ele.

Finalizando, o Diretor Presidente da Bras-
press deixou uma mensagem: “Não paute sua 
vida nem sua carreira por dinheiro; ame o traba-
lho ou o projeto, persista em fazer o melhor, seja 
fascinado em realizar, porque o dinheiro, que é o 
elemento principal de tudo isso, virá como con-
sequência.

Eu já vi grandes filmes, já li best sellers sobre 
tristeza. Todo mundo já viu sobre tristeza, tragédia, 
fracasso, mas nenhum de nós nunca leu nenhuma 
literatura, por mais medíocre que seja, sobre o ócio e 
sobre a preguiça. Portanto, acho que temos de cola-
borar com o nosso biógrafo. Por isso, a gente tem de 
errar; eu errei com outras atividades, a gente tem de 
tentar, falhar, mas continuar persistindo, continuar 
fazendo.

Eu acho que todo empresário, quando morre, 
deve pensar o seguinte: “Cumpri minha missão, dei-
xei o meu legado” – legado de verdade, de amizade, 
de tudo’’, encerrou ele.

A palestra contou com 120 participantes

O evento foi realizado na sede do SETRANS-ABC 
em São Caetano do Sul (SP)

Tiojium Metolina, Presidente do SETRANS-ABC 
e Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress
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Representantes da 
Transportadora Americana e Zatix

Alunos da Unijorge visitam
a Filial de Salvador

Procissão em Osasco tem 
participação da Braspress

Urubatan Helou Junior, Controller de Frota da 
Braspress, recebeu a visita de Cláudio Seregatti, En-
genheiro de Manutenção, e Dalton Vecchini, Gerente de 
Sistemas, ambos da Tranportadora Americana, e de Da-
niela Aguiar, Gerente Comercial da Zatix, em São Paulo 
(SP), no dia 10 de junho passado.

Na ocasião, os visitantes tiveram a oportunidade de 
conhecer as dependências da Matriz e da Filial São Paulo.

Acompanhados de Salomão J. de Santana, Coorde-
nador da Universidade Jorge Amado (Unijorge), os alunos 
Bruno D. de L. Araújo, Leonardo G. Lima, Deise A. dos 
Santos, Tauan dos S. Carmo e Tâmiles F. dos Santos vi-
sitaram a filial da Braspress em Salvador (BA), no dia 20 
de junho passado.

Recepcionados por Edilene Freire, Gerente Regional 
da Bahia e Sergipe, o grupo teve a oportunidade de co-
nhecer as instalações da filial e tirar dúvidas sobre o se-
tor de transportes.

A Braspress participou da procissão motorizada de 
São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, promovida 
pelo Simtratecor (Sindicato dos Motoristas e Trabalha-
dores do Ramo de Transportes de Empresas de Cargas 
Secas e Molhadas e Diferenciados do Comércio, Indús-
tria, Gás, Estabelecimentos Bancários e Financeiros de 
Osasco e Região).

Raimundo Ferrei-
ra Ma tos, Gerente do 
CAOB (Centro de Apoio 
Operacional Braspress) 
Tamboré, e Rosange-
la da Costa Martins, 
Motorista, representa-
ram a Organização no 
evento realizado em 
Osasco (SP) no dia 26 
de julho passado.

Alunos da Faculdade 
Sumaré visitam a Organização

Os alunos Alessandro L. Ferreira, Amanda R. de Souza, 
Chandlher F. S. Oliveira, Gabriela de S. Silva, Gildeci S. S. Lima, 
Jaqueline L. Andrade, Joyce de S. Castão, Lucia H. da Silva, 
Marta M. Stavik, Robert W. de Souza, Vinícius Q. de Moraes 
e Levi Nunes Toledo, da Faculdade Sumaré, acompanhados 
pelo professor Mário L. Tavares Ievenes, visitaram a Matriz 
e a Filial São Paulo no dia 13 de junho passado.

Recepcionandos por José Gentil Capolupo, Gerente 
Nacional de Operações, o grupo teve a oportunidade de 
conhecer as instalações da Braspress. 

Urubatan Helou recebeu os visitantes no dia 10 de junho passado

Os alunos 
visitaram a 
Braspress no 
dia 20 de junho 
passado

Alunos 
visitaram 
a Matriz 
e a filial 
São Paulo

A procissão foi realizada no dia 
26 de junho passado
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Alunos do SENAC conhecem 
a Filial de Porto Alegre

A filial da Braspress de Porto Alegre (RS) recepcionou 
os alunos do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial), no dia 2 de julho passado.

Daniel Martin, Gerente da Filial Porto Alegre, apre-
sentou as instalações da Organização para os alunos 
Alexsandro Voigt, Allan da Silva, Assis Roberto, Carol 
Lopes, Cassius Marcelo, Cláudia Angélico, Douglas Pe-
reira, Gilson Sidnei, Gilson Soares, Itamara Vaz, Lilian 
Machado, Luis Gustavo, Maicon Rufino, Queli Martins, 
Rafael de Oliveira, Rafael Nunes, Ricardo Rangel, Rodri-
go Cruz, Suelen Velho, Tatiana Medeiros, Valmor Couti-
nho, Vera Regina, Vinícius Garcia, Volmir Leiria, Alcemir 
Pianet, Alex S. Sigal, Angélica Anes, Daiana Martins, Ele-
nice Moura, Emerson Roberto, Felipe Farias, Fernando 
Lopes, Jaqueline Belloli, Jorge Luiz de Aguirra, José Luis 
de Araujo, Lahires Dias, Luis F. Salerno, Marcelo Barelos, 
Marcio de Lima, Naira Lidiane, Natalia Martin, Rodrigo 
Medeiros, Roni Peterson, Suelen Coelho, Thais Pereira, 
Thiago Marques, Vladenir Oliveira e os professores Ro-
drigo Freitas e Gabriela Zortea.

Representantes da Leroy Merlin 
visitam a Braspress

Filial de Brasília é tricampeã
da copa SEST SENAT

Com o intuito de conhecer as instalações da 
Braspress, oito representantes da Leroy Merlin es-
tiveram na Organização. São eles: Marcos Lima, Re-
nato Ribeiro, Willy Hideki, Ricardo Andrade, Marcelle 
Costa, Elaine Colares, Juliana Menegassi e Thiago 
Garcia, que visitaram a Matriz e a Filial São Paulo 
acompanhados por Flávio Piccinin, representante da 
empresa Isma, no dia 23 de julho passado.

José Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Ope-
rações, e Américo Soares de Lima, Gerente da Filial 
São Paulo, recepcionaram e acompanharam o grupo 
na visita.

A filial da Braspress de Brasília ganhou o 
campeonato de futebol do SEST SENAT (Ser-
viço Social do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte), alcançando 
o tricampeonato no dia 14 de junho passado.

Além disso, o colaborador Rafael M. da 
Silva ganhou como melhor goleiro do cam-
peonato, e o colaborador Gilmar Alves venceu 
como artilheiro.

José Gentil Capolupo e Américo S. de Lima (à direita) e 
os representantes da Leroy Merlin

Time campeão da copa SEST SENAT de Brasília

Grupo de alunos do SENAC na 
Filial de Porto Alegre
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Filial Belo Horizonte
recepciona Café Palestra

A filial da Braspress de Belo Horizonte (MG) recebeu 
um Café Palestra a pedido de Cláudio Ney, Presidente da 
Plena Alimentos.

Com o tema “Rastreamento: uma forma eficaz de 
gerir a logística e a segurança”, o evento foi voltado ao 
segmento de transportes e contou com 60 participan-
tes – associados ou não ao Núcleo Industrial do Jardim 
Riacho das Pedras – além de representantes das Polí-
cias Militar, Civil e Federal, no dia 15 de julho passado.

Motoristas da 
Transportadora Americana

A Braspress recebeu a visita dos motoristas Alex 
Domiciano, Railto Martins dos Anjos, Mário Sérgio Li-
corini e Marco Antonio de Carvalho, da Transportadora 
Americana, para um treinamento de Condução Eficiente 
no simulador da Braspress, instalado na Matriz da Orga-
nização, em São Paulo (SP), no dia 20 de julho passado.

Auxiliados pelo instrutor Márcio José Alexandre, da 
Navig, os motoristas tiveram a oportunidade de se reci-
clar com o treinamento.

O Café Palestra contou com 60 participantes

Quatro motoristas da Transportadora 
Americana receberam 

treinamento no simulador

Participação na IX Feira de 
Material Escolar do Espírito Santo

A Braspress contribuiu com a IX Feira de Material 
Escolar do Espírito Santo, realizada entre os dias 4 e 6 
de agosto em Vila Velha (ES).

Durante o evento, Marcos A. C. de Souza, Supervisor 
Comercial da Filial de Vitória (ES), entregou o prêmio de 
melhor lojista de material escolar do Espírito Santo para 
a empresa Comercial Livraria e Papelaria e o de melhor 
representante da região para a empresa Jandaia.

Também estiveram presentes Adriana N. de J. Silva, 
Lucelia L. Jadjeschi, Marcela Braga e Moriane M. Alves, 
Vendedoras da Organização.

Marcos Aurélio Carvalho de Souza, Supervisor 
Comercial e Lucélia  Lamas, Vendedora
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Da esquerda para a direita: Fábio Fávoro, 
Urubatan Helou e Denise de Paiva

Diretor Presidente 
da Braspress
recebe visita

Lídia Correia, Vice-Presidente da Confederação das 
Mulheres do Brasil, visitou a Matriz da Braspress em 
São Paulo (SP) acompanhada por Luzineide B. Ramos, 
Diretora de Habitação e Urbanismo da Confederação 
das Mulheres do Brasil; Vilma Amaro, jornalista da re-
vista Brasil Mulher, e Moacyr Firmino, Presidente do 
SINDLOG (Sindicato dos Empregados em Escritórios de 
Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas e 
Molhadas, Cargas Pesadas e Logísticas em Transportes 
de São Paulo e Itapecerica), no dia 28 de julho passado.

Recepcionados por Urubatan Helou, Diretor Presi-
dente da Braspress, os visitantes tiveram a oportunida-
de de conhecer um pouco mais da história da Organiza-
ção, bem como suas instalações.

Moacyr Firmino, Urubatan Helou, Lídia Correia, 
Luzineide B. Ramos e Vilma Amaro

Representante da Escola 
de Samba Vila Maria
visita a Braspress

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
recebeu a visita de Fábio Fávoro, um dos respon-
sáveis pelo Departamento de Comunicação da Es-
cola de Samba Vila Maria, em São Paulo (SP), no dia 
10 de agosto passado.

Na ocasião, Fávoro presenteou o Diretor Presi-
dente da Organização com uma camiseta da Esco-
la de Samba.

Braspress é eleita a 
primeira em Colatina (ES)

Com 30% dos votos, 
a Braspress conquistou 
o primeiro lugar em Co-
latina (ES) na pesquisa 
de recall promovida pela 
Realize Comunicações, 
entre os dias 13 de abril 
a 10 de junho passado.

Em segundo lugar 
no ranking ficou a Fio-
rot (16,36%), seguida 
pelas empresas Cola-
tinense (14,55%), Águia 
Branca (12,73%) e Pretti Cargas (10%).

Dos 100% dos votos válidos, 57% foram do sexo femi-
nino e 43% do sexo masculino, na faixa etária entre 15 e 
81 anos.

O prêmio foi recebido por Raphael Augusto Silva, Ge-
rente Regional do Espírito Santo; Wendel Pertel, Gerente 
da filial de Colatina; Mirian C. H. dos Santos, vendedora da 
filial de Colatina, e Marcos A. C. de Souza, Supervisor de 
Vendas da filial de Vitória, no dia 8 de agosto passado.

Da esquerda para a direita: Raphael 
Augusto SIlva, Wendel Pertel, Mirian C. H. 
dos Santos e Marcos A. C. de Souza
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Braspress recebe visita  
dos alunos do SENAC

Acompanhados pelo professor Dorival de B. 
Lopes, os alunos Ana A. Felipe, Claudete P. dos 
Santos, Gabriel S. Menezes, Luana de S. Silva, 
Michelle da S. Santos, Patrícia A. da Luz, Roberto 
G. de F. Souza e Tiago B. da Silva, do SENAC 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
– Nações Unidas), visitaram as ins talações da 
Matriz e Filial São Paulo da Braspress, recebidos 
por Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Ope-
rações da Organização, no dia 22 de agosto 
passado.

Reencontro com o início
No dia 19 de agosto de 1969, oito anos antes de 

abrir a Braspress, o uberlandense Urubatan Helou 
chegou a São Paulo (SP) para trabalhar em uma 
empresa de malotes chamada Aero Rápido. 

Com sua experiência e vontade de crescer, 
Urubatan decidiu atuar por conta própria. Como 
já havia feito uma rede de relacionamentos com 
as empresas cinematográficas, usou isso como 
base para abrir a Transfilm, ficando responsável 
por transportar filmes entre São Paulo e o Rio de 
Janeiro. Entre as empresas que contratavam esses 
serviços estava a Paris Filmes.

“Naquela época as coisas em São Paulo andavam. 
As empresas de malotes utilizavam triciclos. Eu 
também comprei um e comecei a transportar filmes 
para a Paris Filmes, tendo contato com Alexandre 
Adamiu, filho do fundador da empresa. Fazia a coleta 
nos estúdios, ia até a rodoviária e despachava a carga 
para o Rio de Janeiro, por meio das empresas de ônibus”, 
relatou o Diretor Presidente da Braspress.

Depois de mais de 40 anos de história, ocorreu 
uma visita de reaproximação entre Sandi Adamiu, filho 
de Alexandre Adamiu, e Tayguara Helou, Diretor de 
Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, e 

com Urubatan Helou Junior, Controller de Frota, ambos 
filhos de Urubatan Helou, na Matriz da Organização, em 
São Paulo (SP), no dia 12 de agosto passado.

“Como meu pai tinha contato direto com o pai do Sandi, 
é uma reaproximação na nossa geração, sendo de extrema 
importância refazer esses laços”, comentou Tayguara Helou.

Na ocasião, Sandi esteve acompanhado de Vanessa 
Bardac, Diretora de Negócios da Propagandagem, 
empresa do Grupo Paris Filmes, e tiveram a oportunidade 
de conhecer as instalações da Braspress.

Da direita para a esquerda: Vanessa Bardac, Sandi Adamiu, 
Tayguara Helou e Urubatan Helou Junior

Os alunos visitaram a Braspress no dia 22 de agosto passado
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Filial de Itajaí recebe visita 
do Gerente do SEST SENAT

A filial da Braspress de Itajaí (SC) recebeu a visita de 
Eduardo M. Marin, Gerente do SEST SENAT (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem), no 
dia 19 de agosto passado.

Na ocasião, Marin divulgou e disponibilizou os be-
nefícios da entidade na região de Santa Catarina. Es-
tavam presentes Odair Bernardi, Gerente Regional, e 
May co L. Vieira, Gerente da Filial.

“Agradeço a ótima recepção que tive na Braspress. As 
portas do SEST SENAT estão abertas aos colaboradores 
da Organização”, relatou Marin. 

O SEST SENAT é uma entidade civil sem fins lucrativos 
que tem como objetivo valorizar os trabalhadores do 
setor de transporte em todo o Brasil.

A entidade gerencia, desenvolve e apoia programas 
que valorizam o bem-estar do trabalhador nas áreas de 
saúde, cultura, lazer, educação e segurança no trabalho.

Em Santa Catarina, está presente com 11 unidades: 
Itajaí, Blumenau, Chapecó, Catanduvas, Concórdia, Cris-
ciúma, Florianópolis, Lages, Rio Negrinho, Videira e Três 
Barras. Cada unidade atende os usuários disponibilizando 
seus serviços da melhor maneira possível.

O SEST SENAT também realiza desenvolvimento 
profissional com o objetivo de capacitar os profissionais 
do transporte nos seguintes cursos: MOPP (Movi men-
tação Operacional de Produtos Perigosos); Condutor de 
Transporte Coletivo, Escolar, Emergência; Carga In di vi-
sível; Operador de Empilhadeira, Guincho Munck, Re  tro-
escavadeira, Escavadeira Hidráulica; Conferente; Lo gís tica; 
Direção Defensiva e outros.

“É muito importante que todos conheçam os serviços 
prestados pelo SEST SENAT, pois é uma entidade mara-
vilhosa que atende em todo o País”, relatou Odair Ber-
nardi, Gerente Regional.

Da esquerda para a direita: Odair Bernardi, Eduardo M. Marin, Everaldo J. Rosa e Mayco L. Vieira
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Alunos da ETEC Horácio Augusto 
da Silveira visitam a Braspress

Rafael G. Angelo, José Ribeiro da Silva, Mara C. de 
Jesus Ferreira, Tatiane A. Hora, Thais M. Fernandez e 
Thyago F. de Oliveira, acompanhados pelos professores 
Flávio Raphael, Mauricio T. da Silva, Vanessa de A. Silva 
e Natalia C. Quinteiro, visitaram as dependência da Ma-
triz e filial São Paulo, no dia 19 de setembro passado.

Na ocasião, Ariovaldo Minhoto, Gerente Nacional 
de Operações, recepcionou os alunos da ETEC (Es-
cola Técnica Estadual) Horácio Augusto da Silveira.

Filial de Londrina recebe
visita de alunos do SENAI

Acompanhados pelo professor Cláudio Tesser, os 
alunos do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) visitaram a filial de Londrina (PR), no dia 4 
de setembro passado. São eles: Eduardo S. de Souza, 
Ezequiel L. P. da Silva, Igor A. da C. Santos, Maria Eduar-
da da S. S. Jorge, Matheus da S. Oliveira e Milena M. 
Panato.

Na ocasião, Letícia Barbosa, Gerente da Filial, apre-
sentou ao grupo as dependências da Organização.

Colatina recebe alunos de Logística
Um grupo de alunos do Curso Técnico em Logística 

do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial) teve a oportunidade de conhecer as 
instalações da Braspress em Colatina (ES) no 
dia 12 de setembro passado.

Acompanhados pelo Analista de Edu-
cação Danilo B. Calzi, os alunos são: Maria 
V. R. Alves, Marcelo G. Mattos, Manoela 
D. P. Pina, Marilene de S. Martins, Juarez 
de Jesus, José D. do Nascimento Junior, 
Mônia A. Guidoni, Rayane R. B. Magalhães, 
Rodrigo F. de Oliveira, Tamires F. Pedra, , 
Alisson A. A. Silva, Anderson C. de Souza, 
Bárbara de O. Vicente, Camila S. Candido, 
Joel N. Gomes,  Aline F. Mendes, Fernanda 

F. de Oliveira e Graciele S. Rogero.
Na ocasião, o Gerente Wendel Pertel recepcionou o 

grupo e apresentou as dependências da Organização. 
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Os alunos visitaram a filial no dia 12 de setembro passado
Ariovaldo Minhoto mostrou as dependências 
da Organização aos alunos

O Gerente de Colatina, Wendel Pertel acompanhou os alunos na visita
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Estudantes são recepcionados na 
filial de Cachoeiro do Itapemirim (ES)

A filial Cachoeiro do Itapemirim da Braspress recebeu, 
no dia 26 de agosto passado, a visita de um grupo de 
alunos do Curso Técnico de Logística da Escola Estadual 
Presidente Getúlio Vargas, que foram recepcionados por 
Ligiany Neves, Gerente da Filial.

Na ocasião, a professora 
Jane Silva veio à Organização 
acompanhada dos estudantes 
Adriele de A. C. Faria, Ana Júlia L. 
Roberto, André P. Oliveira, Andrizia 
M. P. Catani, Caio R. de Aguiar, 
Cristiane A. Almeida, David I. de J. 
D. F. Carvalho, Ester de A. Gomes, 
Esther N. L. de O. Paiva, Gabriel V. 
da S. Santos, Jean K. Henrik L. F. 
Carvalho, Jéssica V. Ferreira, Jhulia 
A. de Faria, Joana B. Rozaes, João 
V. S. Pedroni, Johnnattan K. P. L. 
F. Carvalho, Lais B. dos S. Campos, 
Larissa S. Gonçalves, Lívia M. dos 
S. Supeleto, Lorrayne F. Alves, 
Luan C. C. Francisco, Manoela 
C. Miranda, Mariana C. da Silva, 

Mariana T. Rocha, Marina M. dos S. da Silva, Matheus S. 
Miranda, Silvana B. Rozaes, Thainá da R. Breciane, Victor 
F. Cardozo e Vitor B. Cecotti, que tiveram a oportunidade 
de conhecer as instalações da Braspress.

Alunos de Engenharia da
Produção conhecem a Braspress

A filial de Guarapuava (PR) da Braspress recebeu 
a visita dos alunos do curso de Engenharia da 
Produção da Faculdade Campo Real no dia 2 de 
setembro passado.

Na oportunidade, o grupo foi atendido pelo Gerente 
José Carlos Brunet. São eles: Cristiano C. do Nascimento, 
Evandro Lobachinski, José L. Kloster, Daniel Alves, 
Mateus M. Rabbers, Denner R. Tratz, Joel Pires, Juliano 
Carvalho, Elizandra D. Ramos, André Swinar, Aguinaldo 
Ruths, Roberto Carlos, Tiago A. Luiz, José O. F. Oliveira, 
Joel R. Vaz, Marilis Moreira, Jéssica B. de Macedo, Sandra 
J. Pimentel, Alcimar Smuczek, Gerson N. de Souza, Luiz 
F. Nisgoski, Rubens Rocha Loures e Bruno Maron.

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as dependências da filial de Cachoeiro

Grupo de alunos da Faculdade Campo Real 
na filial de Guarapuava
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DL Green, parceira 
da Braspress

Cleves da Silva Lins é 
Sócio Diretor da DL Green 
Terceirização
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Roberto Campos (CCO) à direita, e sede da LCS, à esquerda

Ao prosseguirmos com a série 
“Parcerias”, entrevistamos Cle-

ves da Silva Lins, Sócio Diretor da 
DL Green Terceirização, destacan-
do esse importante relacionamen-
to, que dura há um ano e meio.

“Não oferecemos à Bras-
press apenas mão de obra para 
limpeza; estamos executando o 
serviço como um todo, buscan-
do qualidade dos colaboradores, 
investimento em treinamentos, 
equipamentos de ponta e pro-
dutos de qualidade. São muitos 
processos, e as necessidades dos 
clientes são atendidas e, mais 
ainda, superadas”,  afirmou Lins.

Segundo o Sócio Diretor da DL 
Green, isso acontece porque a em-
presa e seus colaboradores traba-
lham tendo em vista o crescimento 
sustentável, objetivando sempre a 
melhor qualidade e soluções criati-
vas aos clientes, algo diariamente 
comprovado no serviço que presta. 

 “Todos os colaboradores são 
treinados e reciclados, além de 

receberem capacitação, com for-
talecimento do lado psicológico e 
consciência quanto à importância 
do trabalho em equipe”, comple-
mentou o representante da DL.

Giuseppe Coimbra, Diretor Ad-
ministrativo-Financeiro da Bras-

“Não oferecemos à Braspress apenas 
mão de obra para limpeza; estamos executando 

o serviço como um todo, buscando qualidade 
dos colaboradores, investimento em treinamentos, 
equipamentos de ponta e produtos de qualidade. 

São muitos processos, e as necessidades 
dos clientes são atendidas e, mais 

ainda, superadas”,

Cleves da Silva Lins, 
Sócio Diretor da DL Green Terceirização

press, concorda e aprova a parceria: 
“Mantemos um bom relaciona-
mento e sempre fomos atendidos 
conforme nossas expectativas e a 
qualidade necessária”.

A DL Green oferece serviços 
terceirizados de limpeza para a 
Braspress nas filiais de Campinas 
(SP), CAOB (Centro de Apoio Opera-
cional Braspress) – Cantareira (SP), 
Piracicaba (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
São José dos Campos (SP), CAOB 
Tamboré (SP), CAOB Vila Maria (SP), 
Resende (RJ), Nova Friburgo (RJ) e 
Ribeirão Preto (SP), bem como na 

O serviço de portaria conta com equipamentos de alta tecnologia

Os condomínios são monitorados 
24 horas por dia
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Matriz e na Braspress Logística, localizadas em São 
Paulo (SP), e na Aeropress, em Guarulhos (SP).

“Nosso objetivo é alcançar novas filiais da Braspress 
e atender à nova Matriz da Organização, o Planeta Azul 
em Guarulhos (SP). Recentemente investimos em uma 
varredeira a bateria que limpa 2.800 m² por hora, Con-
tinuamos a buscar novos processos e investimentos 
em tecnologia e qualidade, para que continuemos for-
talecendo a parceria”, acrescentou o Diretor.

Soluções modernas

Entre os serviços oferecidos pela DL Green estão 
Limpeza Sustentável, Portaria, Zeladoria, Manutenção 
e Jardinagem.

A Limpeza Sustentável, que pode ser feita em pré-
dios comerciais, condomínios, indústrias, transporta-
doras, universidades e escolas, entre outros estabe-
lecimentos, consiste na limpeza de pisos, paredes e 
vidros, além de varrição de vias e logradouros.

Na parte de Jardinagem, o profissional é capacitado 
a efetuar poda, plantio e conservação do jardim.

O serviço de Manutenção é oferecido aos con-
domínios nas partes elétrica, hidráulica, de alvena-
ria e pintura. 

Os serviços de Zeladoria oferecidos aos condomí-
nios são prestados por profissionais treinados e capa-
citados a executar todos os tipos de serviços em um 
condomínio e liderar sua equipe.

A DL Green também oferece os serviços de Porta-
ria, Controle de Acesso e Ronda, contando com equi-
pamentos de alta tecnologia aliados aos mais exigen-

tes padrões de confiabilidade. A empresa está apta a 
oferecer soluções completas em controle de acesso, 
portas eletrônicas, biometria e software, com rela-
tórios detalhados, cadastro de ocorrência, monitora-
mento 24 horas do condomínio diretamente a partir 
da empresa, bastão de ronda, controle de visitantes e 
de estacionamento, bem como manuseio dos equipa-
mentos feito por profissionais capacitados.

Além desses serviços, a empresa oferece Limpeza 
Sustentável, que consiste em:

• economia de água;
• coleta seletiva, fornecendo equipamentos e pro-

fissionais para orientar os clientes na separação ade-
quada do lixo;

• processo de limpeza com o mínimo descarte de 
água e produtos que não prejudicam o meio ambien-
te (em um dos seus equipamentos, a empresa utiliza 
uma solução com peróxido de hidrogênio, produto que 
se evapora no meio ambiente sem deixar resíduos).

Segundo Cleves, a DL Green tem como diferencial o 
investimento contínuo em tecnologia e treinamento.

“Estamos substituindo pano, rodo, vassoura e bal-
de por um único equipamento, que é o Pulse – ou seja, 
trata-se de um investimento em inovação que, ao 
mesmo tempo, não deixa o funcionário se desgastar, 
abaixando-se para molhar e torcer o pano ou carre-
gando um balde pesado”, relatou o Sócio Diretor.

Além do equipamento Pulse, a empresa investe 
em autolavadoras e varredeiras a bateria, bem como 
carros de limpeza 100% fechados, que têm como van-
tagem a leveza, de modo a reduzir o esforço do opera-
dor, além de mais resistência e durabilidade.

Varredeira 
S9 a bateria

A DL Green oferece excelência em seus serviços
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Braspress homenageia 
seus motoristas
No Dia do Motorista – tradicio-

nalmente comemorado em 
25 de julho –, a Braspress, mais 
uma vez, prestou homenagem 
aos seus profissionais do volan-
te. Neste ano, a Diretoria enviou 
uma carta a cada motorista e 
outra ao marido ou à esposa do 
colaborador ou colaboradora.

Nas filiais de Araraquara, Ara-
çatuba, Bauru, Divisão Aeropress, 
Campinas, CAOBs (Centros de 
Apoio Operacional da Braspress) 
de Tamboré, Cantareira, Vila Ma-
ria e Franca, além de Piracicaba 
e São Paulo (SP), bem como Belo 
Horizonte, Uberaba e Uberlândia 
(MG); Brasília (DF); Curitiba e Ma-
ringá (PR); Florianópolis e Jaraguá 
do Sul (SC); Goiânia (GO); Campo 
Grande (MT); Novo Hamburgo 
(RS); Recife (PE); Rio de Janeiro 
(RS); Salvador (BA) e Vitória (ES), a 
data foi festejada com a presen-
ça dos motoristas. 

Na mensagem que recebe-
ram, Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress, lem-
brou que continuam sendo rea-
lizados investimentos de tempo 
e recursos em busca da melhor 
qualidade possível de vida do 
motorista (o maior ícone da ati-
vidade), citando o uso do simu-
lador e da telemetria para va-
lorizar todos os fatores ligados 
à força de trabalho dedicada à No CAOB Vila Maria os motoristas se reuniram para festejar

Motoristas da filial de Curitiba

Importante
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condução dos veículos da Organização.
A carta, também assinada pelo Diretor de Ope-

rações, Luiz Carlos Lopes, e pelo Controller de Frota, 
Urubatan Helou Junior, fez menção ainda ao funcio-
namento do CAMB (Centro de Apoio ao Motorista 
Braspress) “Basil de Barros”, que continua funcio-
nando normalmente com o objetivo de prevenir 
acidentes, orientar e oferecer aos motoristas da 
Braspress as melhores condições para sua saúde 
e trabalho.

É através do CAMB que a Organização leva ao 
motorista a conscientização sobre importância de 
todos os exames médicos, com palestras, boletins 
informativos e orientação psicológica, além de kits 
de alimentação e outras ações, para que todos os 
profissionais estejam 100% preparados para en-
frentar as viagens e os riscos inerentes à atividade. 

Motoristas da filial Rio de Janeiro no dia 25 de julho passado

Henrique Coimbra, Gerente da filial de Campinas, junto com 
os profissionais do volante Na filial de Jaraguá do Sul os motoristas comemoraram juntos

Os motoristas do CAOB Tamboré também se reuniram

A Gerente Carla dos Santos da filial de Novo Hamburgo 
junto com os motoristas
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O clima foi de comemoração na filial de Bauru

No CAOB Cantareira os motoristas se uniram para festejar

Seis profissionais do volante da filial de Araçatuba celebraram 
a importância do dia

Quatro motoristas na filial de Piracicaba 
festejaram o dia do motorista

Em Brasília o dia 25 de julho passado também foi celebrado

A Gerente Carla Gomes e os motoristas de Uberlândia
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Os motoristas de Florianópolis comemoraram o dia

Os motoristas juntaram-se em Vitória no dia 25 de julho passado Na filial de Recife o dia foi comemorado também

O clima foi de celebração na filial de Franca

Os motoristas se reuniram em Campo Grande 
junto com o Gerente Neurivan Ferreira

Flavio Damásio, Gerente da filial de Belo Horizonte e os 
motoristas comemoraram o dia 25 de julho passado

Os motoristas da filial São Paulo e o Gerente 
Américo de Lima

O Diretor de Operações Luiz Carlos Lopes e os 
motoristas da filial São Paulo
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Jacinto Souza, Superintendente da Aeropress e Rodinei 
Oliveira, Gerente Operacional com os motoristas

Em Goiânia o clima foi de descontração entre os motoristas

O Gerente de Uberaba, Luiz Alberto com os motoristas da filialOs motoristas de Florianópolis comemoraram o dia

Gerente Antonio Eduardo da filial de 
Araraquara e o motorista José Genivaldo

Em Salvador o clima também foi de 
celebração entre os motoristas

O motorista da filial de Maringá 
Valdenir Maria Ferreira
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Monitoramento eficaz torna
trânsito mais ágil e seguro
Guarulhos conta com uma central de moni

toramento totalmente equipada, contando 
com 50 câmeras nos principais cruzamentos 
da cidade. A CIIG (Central de Inteligência Inte
grada de Guarulhos) funciona desde 2012. Na 
época, a Braspress colaborou com a execução 
do projeto.

Passados três anos da inauguração, Atí
lio André Pereira, Secretário de Transportes e 
Trânsito de Guarulhos, faz um balanço e diz que 

A Central de Inteligência 
Integrada de Guarulhos 
funciona desde 2012

Atílio André Pereira é Secretário de 
Transportes e Trânsito de Guarulhos
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Problemas Semafóricos

748

1098

478

Trânsito

6070

13130

5825

Estacionamento Irregular

2314

4444

1672

Central de Inteligência
Integrada de Guarulhos (CIIG)

*números referentes a julho de 2015

a Central de Monitoramento 
possibilitou maior fluidez do 
tráfego, com atendimento mais 
rápido das ocorrências – desde 
as mais corriqueiras, como se
máforos quebrados e lâmpa
das queimadas, até acidentes 
graves, que envolvem o aciona
mento das equipes de resgate: 
Corpo de Bombeiros e SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência).

“O acionamento dos agentes 
mais próximos do local da ocor
rência é feita imediatamente, 
em comunicação por radiofre
quência e palms. Além disso, a 
CIIG é pioneira no projeto Ra
dar, que faz a leitura de placas 
dos veículos, com 190 equipa
mentos instalados na cidade, 
em uma parceria com a Polícia 
Militar, para identificar carros 

roubados ou furtados”, 
explicou ele, mencio
nando ainda que, para 
o futuro, será neces
sário um software de 
integração entre câ
meras públicas e pri
vadas. 

No sistema atual, 
que identifica veículos, 
a Polícia Militar é avi
sada em três segundos. 
Mais de 200 veículos já 
foram recuperados, e 
dezenas de pessoas fo
ram presas desde maio 
do ano passado, quan
do o sistema começou a 
funcionar de forma efe
tiva no município.

Mesmo os casos 
que não resultam em 

apreensão são utilizados para 
a elaboração de relatórios ana
líticos de mapeamento da rota 
entre o ponto de 
desaparecimento 
e o último local de 
avistamento.

A fiscalização tam
bém conta com um sis
tema móvel: a van 
de monitoramento 
remoto, equipado com 
uma câmera 360° 
com alcance de 400 
metros a partir do 
ponto de origem, para 
auxiliar no controle 
de veículos em mo
vimento.

O Projeto Radar 
vem dando tão cer
to que foi um dos 
vencedores do 6.º 

Prêmio Polícia Cidadã da ONG 
Sou da Paz e vem sendo expan
dido para outros municípios. 

Painéis de mensagens e 
semáforos inteligentes

Mais uma inovação tecnológica 
está em funcionamento desde o 
início deste ano em Guarulhos. Tra
tase dos PMVs (Painéis de Mensa
gem Variável), que apresentam em 
tempo real a duração do percurso 
para determinados pontos da cida
de, como a região central.

Diversos equipamentos, como 
radares, sensores nas vias, câ
meras de monitoramento e sof
twares específicos, informam a 
CIIG sobre as condições do fluxo 
nas vias do município e, através 
de várias operações que envol
vem tecnologia, matemática e 
aprimoramento, podem apre
sentar ao motorista uma esti

Henrique Bekis, Diretor de Trânsito
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mativa de tempo para os percursos.
Os PMVs também integram o plano de moni

toramento do trânsito, divulgando todos os tipos 
de mensagens, desde educativas até informações 
em tempo real sobre congestionamentos, aciden
tes, melhores vias para trafegar e tempo de deslo
camento de um ponto a outro da cidade, de modo 
a diminuir o nível de estresse dos motoristas.

Os painéis estão instalados na avenida Paulo 
Faccini, na avenida Aniello Pratici, no começo da 
avenida Tiradentes, na rua Alberto Ferreira Lopes 
e na Vila Galvão, além dos trevos de Bonsucesso e 
Pimentas, na avenida Juscelino Kubitschek – pró
ximo ao shopping.

 Outra novidade recente, segundo Henrique 
Bekis, Diretor de Trânsito, é o Plano de Semáforos 

Inteligentes para controle pela Central. “Iremos 
controlar o tempo de abertura dos semáforos, 
tudo para evitar congestionamentos, como o re
centemente instalado na rua Kida, local de grande 
aglomeração de pessoas, pois ali está instalado 
o Poupa Tempo”, destacou ele, mencionando que, 
a princípio, a rede irá englobar 80 equipamentos 
para que o trânsito flua mais rápido. 

Plano de Mobilidade 
ultrapassa R$ 1 bilhão

 
O Plano de Mobilidade de Guarulhos conta com di

versas ações, que, quando finalizadas, mudarão com
pletamente o panorama da cidade. Grandes empreen
dimentos, como o Trevo de Bonsucesso – que inclui o 

Terminal Bonsucesso e o Corredor Jus
celino Kubitschek –, estão com obras 

Trevo de Bonsucesso e o Corredor Juscelino Kubitschek

O Terminal Pimentas conta com 15 linhas de microônibus 
e sete de ônibus, todas municipais
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em andamento. No total, o Plano 
de Mobilidade já ultrapassou R$ 1,2 
bilhão em liberações e aprovações.

Os recursos aprovados para o 
empreendimento de Bonsucesso 
giram em torno de R$ 248 milhões. 
A maior parte, entretanto, refere
se aos corredores do PAC, cujos 
recursos foram anunciados pela 
própria presidente Dilma Rousseff, 
no final de 2013. Na ocasião, foram 
anunciados recursos de R$ 645 
milhões para sete corredores que 
mudarão o cenário do município. 

Com duas frentes de tra
balho, o Trevo de Bonsucesso 
mantém em ritmo acelerado as 
obras, sendo uma delas a cana

lização do córrego Água Chata. 
Iniciado em maio, esse minu
cioso trabalho passa por baixo 
das duas pistas da rodovia Pre
sidente Dutra. 

Tratase de uma armação 
metálica de 95 metros de com
primento por 2,8 metros de diâ
metro denominado “túnel line”. A 
outra parte, do lado de fora, é uma 
galeria de concreto que vai canali
zar todo o córrego Água Chata.

O Trevo Bonsucesso é conside
rado uma prioridade, e o projeto, 
entre outras obras, prevê alças de 
acesso que facilitarão o movimento 
de veículos em direção a São Pau
lo e ao Rio de Janeiro, destravando 

o trecho também em direção aos 
bairros, especialmente nas regiões 
Pimentas, Bonsucesso, Cumbica e 
Presidente Dutra, onde se concen
tram cerca de 600 mil pessoas.

Atualmente, mais de 150 mil 
veículos passam diariamente pelo 
local, em mais de 1.730 viagens de 
ônibus municipais, que beneficiam 
mais de 110 mil passageiros.

O projeto está planejado para 
dez anos – ou seja, no mínimo 
uma década sem os transtor
nos de um intenso tráfego, lento 
e, por vezes, congestionado. As 
obras foram pensadas e plane
jadas para atender à cidade nos 
próximos 20 a 30 anos. 

Guarulhos possui 
a ciclovia para os 
cidadãos usarem 

a bicicleta como 
transporte alternativo
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Responsabilidade social

Ajuda ao Centro de 
Acolhida Casa Verde

A Braspress, em parceria com o SETCESP (Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região), par-
ticipou da Campanha do Agasalho do Estado de São Paulo 2015 
e arrecadou 15 caixas com doações de roupas. 

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negó-
cios da Braspress, e Juliana Petri, Gerente de Automação, entre-
garam as doações ao Centro de Acolhida Casa Verde para Pes-
soas Adultas em Situação de Rua, estabelecimento conveniado 
à Prefeitura de São Paulo, desde o dia 13 de julho passado.

“Nós, como transportadores, temos esse dever com a socie-
dade e tentamos ajudar o máximo possível, principalmente no 
inverno”, contou Juliana.

Localizado no bairro da Casa Verde, em São Paulo (SP), e 
atendendo pessoas a partir dos 18 anos, em dias de tempera-
tura não tão baixa o Centro acolhe 80 homens e 20 mulheres; 
no inverno, esses números passam para 95 homens e 25 mu-
lheres, dos quais 10% são pessoas com necessidades especiais.

O local oferece abrigo, higiene pessoal, três refeições diárias, 
assistência psicológica e social, que tem como foco reinserir no 
mercado de trabalho as pessoas que estão no abrigo e tam-
bém encontrar suas famílias.

 “Notamos que as pessoas vão ajudando mais ao percebe-
rem que outros estão ajudando também, o que acaba forman-
do uma rede de solidariedade”, relatou Tayguara Helou. 

Segundo Andreza Godoy, Coordenadora do Centro, todas as 
doações que chegam no centro passam por uma triagem para 
verificar se todas estão em bom estado e depois são entregues 
aos abrigados.

“Todas as doações são bem-vindas, e estamos sempre 
precisando. Agradeço a 
Braspress e o SETCESP 
por esse gesto”, con-
cluiu Andreza.

Transporte solidário de
cobertores para 
Brasília e Petrópolis

A Braspress realizou dois transportes 
solidários a pedido do proprietário das lojas 
AD e Enjoy, Marcelo Vivas. As doações foram 
transportadas de São Paulo (SP) para Brasí-
lia (DF), onde foram entregues no dia 16 de 
junho passado, e para Petrópolis (RJ), no úl-
timo dia 20 de junho.

Em Brasília, a entrega de 300 cobertores 
à Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cris-
tã contou com a presença de Nívea Nasser, 
Presidente da entidade; Natália Bernardo, 
Supervisora Comercial; Mozaniel Martins, 
Motorista, e Luiz da C. Lima, Conferente. 

Na segunda entrega, em Petrópolis, 700 
cobertores chegaram ao Centro Espírita 
Missionários da Caridade pelas mãos de Pa-
trícia Jorge Brandão, Gerente da filial do Rio 
de Janeiro, acompanhada por Danilo C. S. da 
Silva, ajudante; Sérgio O. dos Santos, Mo-
torista, e Marcone A. dos Santos, Ajudante, 
recepcionados por Antônio J. P. Monteiro e 
Sebastião F. Rodrigues, representantes da 
entidade.

Da esquerda para a direita: Nívea Nasser, Luiz 
da C. Lima, Natália Bernardo e Mozaniel Martins

Da esquerda para a direita: 
Danilo C. S. da Silva, Sérgio 

O. dos Santos, Patrícia 
Brandão, Marcone 

A. dos Santos, Antônio J. P. 
Monteiro e Sebastião 

F. Rodrigues 

Da direita para a 
esquerda: Juliana 
Petri, Andreza Godoy, 
Tayguara Helou, Maria 
Aparecida Brito, Luiz A. 
de Almeida e Alessandro 
N. Celestino
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Da esquerda para a direita: Wendel Pertel, Gerente 
da filial de Colatina da Braspress;  Giane P. Guerra, 
Diretora da loja Presidium e Rellyson M. P. Guerra, 
Gerente de marketing  da loja Presidium

Campanha de Arrecadação de Agasalhos

Mais um transporte  
solidário para Xanxerê (SC)

A Braspress participou da Caminhada de Ar-
recadação da Campanha do Agasalho, promovida 
pela Associação Cristã de Moços (ACM) São Paulo 
em parceria com o Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo, no dia 4 de julho passado.

A caminhada foi realizada na região central de 
São Paulo (SP) entre as Ruas Gravataí, Caio Prado, 
Augusta, Bela Cintra e Matias Aires.

Foram arrecadadas 3.200 peças novas ou em 
boas condições, a serem doadas para quem pre-
cisa se aquecer no inverno.

Em apoio à cidade de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, re-
gião atingida em abril passado por um tornado que deixou mais de 4 
mil pessoas desabrigadas e sem a maior parte dos seus pertences, 
a Braspress transportou 24 volumes com 1.186 calças jeans.

A arrecadação das calças foi feita pela loja Presidium, que reali-
zou uma campanha do dia 20 ao 24 de maio passado.

As doações foram retiradas pelo Gerente da Filial de Colatina, 
Wendel Pertel, e entregues no dia 22 de junho passado pela filial de 
Chapecó (SC) ao Lions Clube de Xanxerê, que as repassou à popula-
ção conforme a necessidade.

A campanha foi 
realizada no dia 4 
de julho passado

3.200 peças foram arrecadadas
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Responsabilidade social

Mais uma vez, a Braspress esteve presente no 
McDia Feliz, realizado no dia 29 de agosto passado, 
apoiando a loja do Shopping Center Norte, localizado 
em São Paulo (SP).

Toda a renda arrecadada com a venda dos sanduí-
ches Big Mac foi destinada ao GRAACC (Grupo de Apoio 
ao Adolescente e à Criança com Câncer).

Diego Duarte, Gerente Nacional de Recursos Huma-
nos, representou a Braspress no evento.

“É de extrema importância participar de uma causa 
tão nobre como essa. Apoiar o evento não é uma obri-
gação, e sim um prazer, pois temos plena consciência de 
que estamos ajudando muitas crianças”, relatou Diego.

A ação, já tradicional, colabora todos os anos com 
o GRAACC, que, graças a essas doações, continua de-
senvolvendo seu trabalho diferenciado na luta contra o 
câncer infantil.

O GRAACC é uma instituição sem fins lucrativos cria-
da para assegurar a crianças e adolescentes com câncer, 
dentro do mais avançado padrão científico, o direito de 
alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida.

A instituição, atuante desde 1991, realiza cerca de 
3 mil atendimentos anualmente, entre sessões de qui-
mioterapia, consultas, procedimentos ambulatoriais, 
cirurgias e transplantes de medula óssea, entre outros.

Braspress participa do  McDia Feliz 2015

Doação ao Núcleo Cristão Cidadania e Vida

Da esquerda para a direita: Mariana 
B. Andrade, Ariovaldo Minhoto e 
Leonardo Cheffer

O Gerente de Recursos Humanos da Braspress, 
Diego Duarte representou a Organização

A Braspress, mais uma vez, colaborou com o Nú-
cleo Cristão Cidadania e Vida – SAICA (Serviço de 
Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescen-
tes) Nova Geração II – antigo Abrigo Edel Quinn, lo-
calizado nas imediações da Matriz do bairro da Vila 
Guilherme, na Zona Norte de São Paulo (SP), no dia 
10 de setembro passado.

 A Organização coletou dinheiro com um ba-
zar de roupas e venda de material reciclável. O valor 
arrecadado foi doado para o abrigo, que atende 22 
crianças, de dois meses a 17 anos e 11 meses.

 O Núcleo, que assumiu o abrigo em abril de 
2014, tem como meta resgatar crianças e adoles-
centes, restaurar suas famílias e reintegrá-las à 
sociedade. Para isso conta com uma equipe de 15 
educadores sociais, bem como psicóloga e assisten-
te social.

As crianças e jo-
vens da entidade são 
encaminhadas à es-
cola e cursos de acor-
do com a faixa etária, 
além da convivência 
cotidiana e do atendi-
mento às suas neces-
sidades básicas.

Na ocasião, Ario-
valdo Minhoto, Ge-
rente Nacional de Operações da Braspress, entregou 
a doação para Leonardo Cheffer, Diretor do Núcleo, e 
Mariana B. Andrade, Psicóloga. 

“É de imensa importância a ajuda que a Bras-
press está nos dando. Agradecemos em nome das 
nossas crianças e adolescentes”, declarou Cheffer.
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Perfil

UBERABA (MG)
1) Dimensões da filial:
a) Área total : 2.619,77 m²
b) Área construída: 928,68 m²
c) Área do terminal: 600 m²
d) Número de docas: 09 
2) Abrangência da filial: 120 Km²
3) Número de cidades atendidas: 20 
4) Número de colaboradores:  20
5) Quantidade de frota: 7 veículos
6) Início das atividades: 19/11/2007
7) Ranking de faturamento: 59°. lugar
8) População da cidade: 310.813 habitantes
9) Clientes atendidos: 724 clientes

UMUARAMA (PR)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 2. 200 m²
b) Área construída: 800 m²
c) Área do terminal: 630 m²
d) Número de docas: 5
2) Abrangência da filial: 100 km²
3) Número de cidades atendidas: 67
4) Número de colaboradores: 8
5) Quantidade de frota: 3 veículos
6) Início das atividades: 01/09/2009
7) Ranking de faturamento: 74º. lugar
8) População da cidade: 107.319 habitantes
9) Clientes atendidos: 307
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URUGUAIANA (RS)
1) Dimensões da filial:
a) Área total  1.200 m²
b) Área construída: 550 m²
c) Área do terminal:  400 m²
d) Número de docas:  6
2) Abrangência da filial:  200 km²
3) Número de cidades atendidas:  23
4) Número de colaboradores:  6
5) Quantidade de frota:  5 veículos
6) Início das atividades:  2010
7) Ranking de faturamento: 82º. lugar
8) População da cidade: 130.000 habitantes
9) Clientes atendidos: 596

VARGINHA (MG)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 5.050 m²
b) Área construída: 1.421,42 m²
c) Área do terminal: 1.194,62 m²
d) Número de docas:18
2) Abrangência da filial: 170 km²
3) Número de cidades atendidas: 82
4) Número de colaboradores: 17
5) Quantidade de frota: 11 veículos
6) Início das atividades: 2001
7) Ranking de faturamento: 44º. lugar
8) População da cidade: 119.061 habitantes
9) Clientes atendidos:1.229 
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Braspress incorpora simulador de
direção no dia a dia de seus motoristas
Para enfrentar a dura realidade da infraestrutura 

rodoviária e urbana, que mata gente inocente a 
cada minuto, a Braspress incorporou um simulador 
de direção no dia a dia de seus motoristas, mos-
trando que oferece ao mercado mais uma vanta-
gem competitiva. 

Segundo Urubatan Helou Junior, Controller de 
Frota da Braspress, somente a cultura da anteci-
pação vai contribuir para diminuir os acidentes de 
trânsito na sociedade brasileira.

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

Na fase de testes realizados na Matriz da Or-
ganização, na Vila Guilherme, em São Paulo (SP), no 
final do ano passado 60 motoristas receberam ins-
truções e treinaram durante o horário de trabalho. 
Depois, ao voltarem para suas funções, já reduziram 
o consumo de combustível no dia a dia. Como forma 

Urubatan Helou Junior, Controller de Frota da Braspress, no simulador de direção
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de comprovação e estímulo, rece-
beram um certificado do curso de 
Direção Econômica – Motorista 
Eficiente. 

Agora, no mês de julho, os de-
mais motoristas da Organização 
foram iniciados nos treinamen-
tos no simulador, para incorpora-
rem essa cultura. Como incentivo 
a esses profissionais, a Braspress 
começou a campanha Trânsito 
Gentil, Treinamento de Direção 
Consciente.

Cartazes e faixas foram afi-
xadas na Matriz e na Filial São 
Paulo da Organização com os 

seguintes dizeres: “A imprudên-
cia e o mau comportamento 
cau sam muitos acidentes que 
poderiam ser evitados com mais 
atenção de todos. É preciso pra-
ticar o respeito ao próximo com 
tolerância e gentileza no trânsi-
to. Não se esqueça: são gestos 
simples que fazem toda a dife-
rença. Motorista consciente, di-
reção mais segura”.

A campanha tem também 
como objetivo conscientizar os 
colaboradores de que a segu-
rança do ser humano vem em 
primeiro lugar, deixando evidente 

que dentro do caminhão o bem 
mais importante é a vida.

Equipamento sofisticado

O simulador de direção ad-
quirido pela Braspress foi pro-
duzido pela Virage Simulation, 
empresa canadense que utiliza 
em seu processo de desenvol-
vimento o mesmo conceito de 
simulação aérea. 

O equipamento auxilia a redu-
zir o consumo de combustível, os 
custos de manutenção e a emis-
são de gases poluentes, bem 

Os motoristas receberam o treinamento durante o horário de trabalho
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como riscos de acidentes, já que avalia o estresse e 
o cansaço dos profissionais no volante. 

De acordo com Urubatan Helou Junior, o moto-
rista enfrentará o trânsito com percepção expandi-
da após o treinamento virtual no simulador. 

Desde junho do ano passado, o Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran) decidiu que será obrigató-
rio o uso do simulador de direção veicular em todos 
os centros de formação de condutores (autoesco-
las) do País. 

O objetivo é utilizar a tecnologia para quali-
ficar a formação de novos condutores e conferir 

Desde o ano passado os motoristas estão recebendo aulas no simulador

Treinamento de Direção Consciente

Motorista consciente, Direção mais segura.

A imprudência e o mau comportamento 
causam muitos acidentes que poderiam ser 
evitados com mais atenção de todos.
É preciso praticar o respeito ao próximo com 
tolerância e gentileza no trânsito. 
Não se esqueça: são gestos simples que fazem 
toda a diferença.
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mais segurança ao trânsito.
 “Os futuros condutores pode-

rão passar por situações que irão 
permitir o domínio do veículo e a 
atenção necessária e indispen-
sável à segurança no trânsito”, 
acrescentou o Controller de Frota. 

Uma pesquisa realizada pelo 
National Center Injury, instituto 
do governo americano, compro-
va que o uso do simulador pode 
reduzir pela metade o número 
de acidentes nos 24 primeiros 
meses após a aprovação da ha-
bilitação. 

Os estudos mostram que 
o equipamento desenvolve as 
habilidades sensoriais e moto-
ras do condutor, assim como 
reforça os conhecimentos teó-
ricos das regras de trânsito e o 

autocontrole emocional.
Com a determinação de sem-

pre prevenir acidentes, a Bras-
press orienta seus motoristas 
mostrando a importância da 
conscientização e da prevenção. 
Antes de cada viagem, a Orga-
nização realiza exames médicos 
e toxicológicos nos motoristas, 
através do Centro de Atendimen-
to ao Motorista Braspress “Basil 
de Barros”.

“Para tornar-se um motorista 
eficiente, não basta apenas par-
ticipar das simulações; é neces-
sário saber também as leis de 
trânsito, conhecer o veículo e ter 
consciência das condi-
ções adequadas e ideais 
para conduzir”, finalizou 
Urubatan Helou Junior.

Opinião de quem participou

A melhor maneira de avaliar se 
o treinamento do simulador está 
surtindo efeito é saber a opinião 
dos mais interessados, ou seja, 
os motoristas que estão partici-
pando dessa capacitação.

O motorista urbano José Teo-
dorico dos Santos, com 33 anos 
de profissão e 20 de Braspress, 
considera a reciclagem de extre-
ma importância.

“Se todos os motoristas pas-
sassem por esse treinamento e 
se conscientizassem da impor-
tância de fazê-lo, as ruas e as 

Os motoristas que acabam o curso recebem um certificado do curso Motorista Eficiente

  O equipamento foi produzido pela Virage Simulation
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estradas estariam muito melhores; ajudaria muito”, 
relatou José Teodorico.

Para Danilo Almeida dos Santos, de 27 anos, a 
capacitação tem outro sentido.

“Estou há sete anos na Organização, mas faz ape-
nas um mês que me tornei motorista. Então, para 
mim é muito mais que um curso; é um ensinamen-
to que vou levar por toda esta profissão que escolhi”, 
contou ele.

Colaborador há nove anos e com quase 20 de pro-
fissão, Francisco de Assis Ma-
noel, de 41 anos, reconhece 
que receber um bom treina-
mento faz diferença.

“A maioria de nós já tem 
anos de estrada, mas isso 
não quer dizer que fazemos 
tudo 100% certo. Por isso é 
sempre bom aprender; um 
detalhe já faz toda a diferen-
ça”, falou Francisco.

Luiz Claudio dos Reis, de 
51 anos, é motorista da Divi-
são Aeropress há três meses 
e já percebeu que a Organiza-
ção leva a sério o colaborador.

“Sou motorista há mais 
de 20 anos e nunca vi uma 
empresa ter tanto cuidado 
com o colaborador. Além de 
contente com a Organização, 
estou feliz com o curso”, con-
tou Luiz Claudio.

Já para Emicelio Correia, 
de 41 anos, também há três 
meses na Aeropress, o trei-
namento no simulador o fez 
enxergar melhor alguns pro-
cedimentos.

“Como somos motoris-
tas há muito tempo, pe-
gamos certos hábitos e 
manias que nem notamos 
mais, mas, quando alguém 
vem de fora e nos instrui 

para procedimentos que vão nos ajudar, nós abri-
mos os olhos”, falou Emicelio.

De acordo com Ricardo Dantas, Encarregado de Trá-
fego, os motoristas estão gostando bastante das aulas.

“Estamos tendo um retorno muito positivo dos 
motoristas. No começo eles acham que não vão 
aprender nada, pois já sabem tudo, mas, depois que 
saem da aula, percebem que sempre existe algo que 
pode ser melhorado”, finalizou o Encarregado, que 
também é Instrutor no simulador.

 Da direita para a esquerda: Terezinha Muramatsu, Marineide de L. Alves, Maria R. Simões, 
motoristas do CAOB Cantareira e Márcio José Alexandre, Instrutor da Navig

As motoristas tiveram a oportunidade de se reciclar
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Braspress lança livro mostrando
ações de Responsabilidade Social 
e de Sustentabilidade
Mais uma vez, a Braspress 

inova no setor de trans
portes e lança um livro que 
mostra suas ações de Respon
sabilidade Social e de Susten
tabilidade. O projeto foi reali
zado pela editora Escritório de 
Histórias.

Segundo Osias Ribeiro Neves, 
Sócio Diretor do Escritório de His
tórias, foi um privilé
gio ser contratado 
pela Braspress 
para desen

Lançamento
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volver mais este projeto, com o li
vro Braspress, Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade. 

“Desta vez, focamos na traje
tória da empresa, considerando a 
sustentabilidade e os programas 
sociais que promove, demons
trando o quanto é comprometida 
não apenas no meio em que atua, 
mas também no que envolve 
seus colaboradores, as comuni

dades do seu entorno e, ain
da, o desenvolvimento 

sustentável em 
suas ativi

dades com 
ações que re

du zem o consumo de água e a 
poluição e que aumentam a se
gurança, entre outros aspectos”, 
afirmou ele.

A frase do líder Urubatan He
lou, criador da Braspress e seu 
Diretor Presidente, na opinião do 
editor, serve para desmistificar 
o que se entende por sustenta
bilidade de maneira pragmática, 
pois nos dá a dimensão do seu 
pensamento: “A principal susten
tabilidade está umbilicalmente 
ligada ao lucro. O lucro é a mola 
mestra que aciona os mais efi
cazes meios de sustentabilidade, 
incluindo empregos”. 

Braspress inova ao lançar livro de 
Responsabilidade Social e 

de Sustentabilidade
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“Sem lucro não 
há sustentabilidade”

 
“Assim, ele corrobora a tese de que, sem lucra

tividade, qualquer empresa 
que seja não pode fazer 
nada. Em todo empreen
dimento privado é preciso 
buscar o lucro, porque é com 
ele que empresários como 
Urubatan Helou criam ca
pacidades para suprir seus 
negócios, gerar empregos, 
impostos e ações nas mais 
diversas áreas, que extra
polam as fronteiras dos 
seus negócios”, destacou.

 “A sustentabilidade de uma empresa pode ser 
entendida como os compromissos que assume 
perante a sociedade de se manter saudável, gerar 
lucros, empregos e impostos, além de preservar o 

Através do livro o leitor vai poder 
fazer uma longa viagem

O livro tem como foco a trajetória da empresa com base 
na sustentabilidade e programas sociais
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meio ambiente, para que as pró
ximas gerações não sejam preju
dicadas, e ainda contribuir para 
uma sociedade mais fraterna”, 
complementou Urubatan Helou.

De acordo com o editor Ri
beiro Neves, para pesquisar e 
escrever este livro foi funda
mental a participação da jor
nalista Denise Paiva e seus co
laboradores. 

“Eles nos alimentaram com 
informações sobre a atuação 
da Braspress e com imagens e 
nos balizaram à medida que os 
textos iam sendo produzidos. 
Por esse livro o leitor poderá 
entrar na cabine de uns dos 
mais novos caminhões da fro
ta da Organização e fazer uma 
longa viagem de conhecimento, 
se enfronhando em assuntos 
tão caros para a empresa, en
tre os quais mulheres dirigin
do caminhões, programas de 
saúde voltados ao bemestar 
dos motoristas, relatos sobre 
as estradas brasileiras, recicla

gem de material, utilização da 
água de chuva e o caminhão 
funcionando permanentemen
te como outdoor ambulante 
em muitas campanhas de inte
resse público”.  

O editor finalizou dizendo: “O 
trabalho de ajuste e fechamen
to do livro foi mais um desafio 
que nos encheu de orgulho não 
só pelo lado profissional, mas 
principalmente pela relação, que 
já consideramos de longa data, 
porque a Braspress é um cliente 
que confiou em nós na condução 
de mais este trabalho. Sincera
mente esperamos a realização de 

novos projetos, que certamente 
virão, e não mediremos esforços 
para fazêlos com a competência 
e a dedicação de sempre.

Saiba mais sobre o 
Escritório de Histórias

Criado em 5 de abril de 1999 
em Belo Horizonte pelo sociólo
go e escritor Osias Ribeiro Ne
ves, o Escritório de Histórias já 
está fazendo história Brasil afo
ra. Trabalhando com memória, já 
escreveu mais de 60 livros para 
empresas, instituições e pessoas 
físicas, tendo organizado memo

Para pesquisar e escrever o livro foi 
fundamental a ajuda dos colaboradores da Organização
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riais, exposições comemorativas, museus virtuais e 
centros de memória. 

Conta com profissionais da área de História, 
Sociologia, Comunicação, Psicologia e Design Grá
fico, além de parceiros nas áreas de Tecnologia, 
Arquivologia, Fotografia, Vídeo, Arquitetura e De
sign de Ambientes. 

Conheça os trabalhos acessando o site www.
escritoriodehistorias.com.br. Entre os livros des
sa categoria, além do livro Braspress: 35 anos, 
destacamse: Tecendo memórias: a história da 
estamparia; Conduzindo o progresso – a história 
do transporte e os 20 anos da NTU; Capemisa: 50 
anos de vidas; Alma Brasileira, crônicas que nar
ram a trajetória do professor Emerson de Almei
da, presidente da Fundação Dom Cabral; GMMLE: 

50 anos da mineração e da metalurgia em Minas 
Gerais; Livro de Ouro de Bom Despacho, que nar
ra a história da cidade de Bom Despacho (MG); 
A arte de conduzir, história da família Cançado 
e da empresa de transporte coletivo Nova Suis
sa; CFBIO – 30 anos de história e memória; Pelos 
caminhos de Minas – do café ao atacado; Unia
pong, cooperativa de material reciclado de Saba
rá; AMBr – 50 anos – desde 1959 fazendo histó
ria em Brasília, história da Associação Médica de 
Brasília; ArcelorMittal Abeb – 40 anos; BMS – 20 
anos de sucesso; Expresso Jundiaí – 50 anos de 
história; Tip Top – 80 anos, história do mais an
tigo bar da capital mineira; e Trabalhando com 
saúde mental – experiência da Clínica Ânima, en
tre outros.

A editora Escritório de Histórias realizou o projeto do livro
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Dando prosseguimento à série so-
bre as Regionais da Braspress, 

destacamos nesta edição Raphael 
Augusto Silva, Gerente Regional do 
Espírito Santo. Esse paulista, que 
começou na Organização no Rio de 
Janeiro, hoje já está integrado ao Es-
tado capixaba.

BRASPRESS NEWS:  Quando co-
meçou na Braspress? Conte sobre 
sua carreira na Organização. 

Raphael Augusto: Iniciei minha 
carreira profissional na Braspress em 
17 de julho de 2009 como Gerente de 
Filial de Volta Redonda e lá permaneci 
até 03 de novembro de 2010, data em 
que fui contemplado com uma pro-
moção para Gerente de Operações da 
Filial do Rio de Janeiro. 

Após dois anos e quatro meses de 
muito trabalho à frente das opera-
ções da Filial Rio, especificamente em 
março de 2013, diante da necessidade 
de um Gerente focado em operações 
de alta complexidade, fui promovido a 
Gerente da Filial Rio de Janeiro. 

Consciente de que a empresa re-
almente valoriza seus talentos e dá 
oportunidade para quem trabalha 

Gerente Regional 
do Espírito Santo:
Raphael Augusto Silva
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de forma árdua e com qualidade, 
respeitando as diferenças, o limite 
de cada pessoa e, acima de tudo, o 
próximo, busquei absorver os ensi-
namentos do Sr. Aguinaldo (Regio-
nal da Filial Rio) e a me desenvol-
ver ainda mais tecnicamente, para 
no futuro voar mais alto. Para mi-
nha surpresa, fui promovido em 21 
de maio de 2014 para a Regional 
Espírito Santo. 

Dando continuidade à minha 
trajetória profissional, embora lon-
ge da minha esposa e da minha 
família, assumi a Regional Espírito 

A filial de Vitória possui 185 colaboradores

Gerente Regional 
Raphael Augusto 

Silva está a frente 
da Regional 

Espírito Santo 
desde maio de 

2014
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Santo por ser minha oportunidade de ouro, pois na 
vida temos uma ou no máximo duas oportunidades, 
vindas de vários caminhos.

Apesar da minha dedicação e esforço contínuo, de 
abrir mão de estar perto de casa, ao lado da minha 
esposa e da minha família, sem algumas pessoas 
nada seria possível. Por isso serei eternamente grato 
aos meus antigos e atuais funcionários e ao Srs. Luiz 
Carlos e Aguinaldo, pessoas de caráter ilibado que me 
elevaram a um outro patamar.

Também não conseguiria se não tivesse a com-
preensão da minha esposa e da minha família, que, 
mesmo com a distância, sempre estão ao meu lado, 
me apoiando, dando os melhores conselhos e confor-
tando meu coração quando bate aquela saudade.      

 
BRASPRESS NEWS:  Como você avalia a perfor-

mance de sua regional? Podemos dizer que houve 
uma evolução dos sistemas? De que forma?

Raphael Augusto: Após um ano e dois meses à 
frente da Regional Espírito Santo, procuro trabalhar 
com diversas ferramentas de gestão e estatísticas, 
pois entendo que dessa forma conseguimos medir a 
tendência do mercado e tomar decisões mais asser-
tivas em qualquer uma das áreas.  

A Braspress, por ser prestadora de serviço e ter 
matéria-prima diretamente ligada ao fornecimento 
de mão de obra, garantirá a concretização dos objeti-
vos comuns pelo trabalho conjunto de todos.

Atualmente, somos uma equipe de 278 colabora-
dores, responsáveis por 2 mil serviços diários (coletas 
e entregas).

As medições ocorrem diariamente, fazemos uma 
gestão à vista, de fácil interpretação, e temos como 
missão oferecer sempre o melhor serviço. 

As principais performances apontam para um 
crescimento de 9,11% na quantidade de AWBs e de 
12,97% na de volumes distribuídos; no segundo se-
mestre de 2014, nossa performance ficou em 94,23%, 
e já neste primeiro semestre de 2015 ficamos com 
94,27%. Comparando-se os segundos semestres de 
2013 e 2014, registramos elevação de 3,5% em AWBs; 
na relação entre julho 2014 e o mesmo mês de 2015, 
houve aumento de 25,92% em AWBs e de 20,02% em 
volumes; crescemos 12,45% no primeiro semestre de 

2014 e 13,09% no segundo se-
mestre de 2014, fechando o 
ano passado com elevação de 
12,79% no faturamento. 

No mês de julho passado, 
tivemos crescimento de 5,01% 
no faturamento, pois estamos 
acostumados a planejar, es-
truturar e realizar o trabalho, 
mas existem ciclos e temos 
de fazer modificações. O com-
portamento do mercado mui-
tas vezes dita as normas. Se 
depender de mim, entrego to-
dos os resultados, sou compe-
titivo e quero vencer sempre. 

BRASPRESS NEWS:  Como 
consegue coordenar sua 
equipe?

Raphael Augusto: Procu-
ro desenvolver liderança em 
cada setor de todas as uni-
dades e, assim, transferir aos 
demais toda a experiência 
adquirida, conhecimento, com 
controle das ações através de 
convencimento. Entendo que 
devemos utilizar uma filosofia 
de adaptação às necessida-
des, sabendo que as pessoas 
é que fazem a Braspress ser 
grande e forte. É importante 
investir no conhecimento como fonte de sucesso.

Costumo dizer à minha equipe para se preparar, 
se qualificar, TER DOR DE DONO e ficar pronta para 
oportunidades e, depois de conquistar seus objetivos, 
ter de responder perguntas sobre “sorte”. 

BRASPRESS NEWS:  Como consegue transmitir 
os valores e a filosofia da Organização?

Raphael Augusto: Tenho quatro pilares:  Saúde, 
Família, Espiritualidade (Fé) e Trabalho. 

Entendo que temos valores pessoais, aqueles 
baseados no costume, na criação da família, que 
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vamos passar para nossos filhos, 
e valores da Organização. Os va-
lores pessoais demandam tem-
po quando não são absorvidos 
de forma correta; temos de nos 
dedicar e demonstrar através de 
exemplos. Toda liderança nasce 
de alguma qualidade, admiração 
pela sua pessoa, após você ini-
ciar o processo de convencimen-
to através da filosofia/cultura da 
Organização, o que, sem dúvida, 

A filial de 
Colatina foi 
inaugurada em 
março de 2004

Wendel Pertel entrou na filial de Colatina em 2005 como 
vendedor, no final de 2008 foi promovido à Gerente
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conseguirá atingir o resultado. Temos uma certeza: 
isso é só possível com muita dedicação e valorização 
da sua equipe. 

Em inúmeros casos não desistimos da pessoa, 
mas a própria pessoa desistiu dela mesma.

                
BRASPRESS NEWS:  E no aspecto social e fami-

liar? A esposa mora aí hoje?
Raphael Augusto: A família é minha base, existe 

o “preço” da distância, mas estão sempre presentes, 
me apoiando, dando os melhores conselhos e con-
fortando meu coração quando bate aquela saudade. 
Gostaria muito de que meu pai estivesse vivo. Pas-
samos fases muito difíceis, e sem dúvida poderia re-
tribuir tudo o que fez por nossa família e agradecer 
pelo homem que me fez junto com a dedicação de 
minha mãe. 

Muitas vezes temos um roteiro clássico, pensa-
mos nas risadas das quais não participamos, nas 
dificuldades diárias em que não estamos presen-
tes, mas no dia seguinte a vida escolhida volta a 
fazer sentido, embora saibamos que outras noites 
dessas virão!

Tudo faz parte de um aprendizado, amadure-
cimento; são inúmeros questionamentos e o pre-
ço é alto, mas a vida pede que a gente embarque, 
mesmo não estando livre do medo e das fraque-
zas. Estou, porém, livre para sempre do medo de 
nunca ter tentado.

Minha esposa reside em São Paulo, onde está 
toda a minha base e estrutura. Não deixamos sequer 
um final de semana de estar juntos. Existem proje-
tos, mas o objetivo é de se preparar cada vez mais 
para eu me candidatar a novos desafios, buscando 
uma oportunidade na matriz.

BRASPRESS NEWS:  Nos finais de semana, quais 
os hobbies?   

Raphael Augusto: Minha maior paixão é minha 
família. Tenho uma esposa compreensiva, dedicada, 
e conseguimos administrar a distância. Uns dos ho-
bbies é estar com os sobrinhos (ao todo seis: quatro 
mulheres e dois homens). Também adoro me exerci-
tar na companhia de meus cachorros em parques ou 
mesmo no bairro e reunir familiares e amigos, recep-

cionando-os com um belo churrasco. Assim atualiza-
mos a conversa e passamos 
um dia agradabilíssimo. 

Outro hobby, do qual estou 
afastado temporariamente, é 
passear de moto nos finais de 
semana, pois a sensação de 
liberdade e a adrenalina nos 
renovam; somos forjados no 
calor do asfalto. Não há ex-
plicação; muitos falam que 
somos loucos, desafiamos a 
morte. Aqueles que não são 
apaixonados por duas rodas 
se questionam o que se pas-
sa em nossas cabeças: por 
que se arriscam tanto? Talvez 
encontro de amigos, liberdade 
e adrenalina sejam a razão, 
mas como deixar de fazer algo 
que amamos? Ninguém gosta 
de ficar longe de sua paixão! 

Nos dias úteis procuro 
manter regularidade na mi-
nha caminhada e jogar fute-
bol uma vez por semana com 
colegas capixabas. Em outros 
dias me dedico às aulas de in-
glês e à leitura de livros de administração/liderança, 
pois estes são outras atividades que me dão prazer.   

BRASPRESS NEWS:  E os sonhos? 
Raphael Augusto: Sem dúvida, o maior deles é de 

ser pai!
Toda virada do ano, escrevo em minha agen-

da meus objetivos, procurando subir um degrau de 
cada vez.

Estamos vivendo um momento de crise no mer-
cado e todos estamos preocupados com o futuro da 
nossa vida pessoal. Quem não tem sonhos e objeti-
vos pessoais a serem alcançados? Quem não precisa 
de recursos financeiros para alcançar grande parte 
de seus sonhos? 

Todos os sonhos são possíveis. Realizá-los é 
trabalhoso, nos expõe a problemas, fracassos e 
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A filial de 
Cachoeiro do 
Itapemirim 
conta com 43 
colaboradores

desilusões, vamos duvidar de 
nós mesmos? Questionar Deus 
por quê? 

Por aquilo em que acredito, ou 
seja, pelos meus sonhos, tenho 
disposição para morrer. Não me 
importo com a dificuldade, pro-
curo fazer disso a minha motiva-
ção, mas esta mesma dificuldade 
nos proporciona crescimentos in-
críveis, pois somos desafiados a 
conquistar. Temos de enxergar a 
capacidade de transformar a difi-
culdade em conhecimento.

Quero ser a melhor pessoa que 
posso ser! Ligiany Neves é a Gerente de Cachoeiro do Itapemirim
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Um sonho de longo prazo: gostaria de fazer 
algo solidário voltado a crianças carentes de nos-
so Brasil, com escolas, esporte e religião, pois en-
tendo que, dessa forma, estaria ajudando a cons-
truir um país melhor.

 
BRASPRESS NEWS:  Fique à vontade para acres-

centar o que achar necessário…    
Raphael Augusto:A vida é repleta de escolhas, 

fazemos as nossas todos os dias e em todos os 
momentos, e certamente não me arrependo de es-
colher trabalhar na Braspress, sendo um desafio 
inimaginável. 

Tendo em vista o objetivo de ser uma empresa 
de alcance nacional, a Braspress apostou na capi-
laridade das suas operações, verticalização das li-
nhas de transferência, agilidade no processamento 
das encomendas e automação dos processos da 
operação. Além das ferramentas de gestão, tudo 
isso proporcionou ganho e economia em escala, 
bem como aumento de lucratividade.

Por isso, a empresa conseguiu destacar-se no 
mercado de encomendas e é referência em tecno-
logia, confiabilidade e agilidade. 

Através de seus fundadores e executivos, 
de grande capacidade profissional, a Braspress 
vem adotando novas tecnologias, novos servi-
ços e aprimorando continuamente seus proces-
sos, tendo como foco a fidelização dos clientes, 
chegando a prazos e padrões de qualidade, 
bem como satisfazendo a todos os clientes 
com segurança e confirmação do compro-
metimento da marca.

Fazer 38 anos não é tarefa para qual-
quer empresa. É preciso ousadia, dedi-

cação, esforço e, principalmente, perseverança.
Graças a Deus sou um homem de bem com a 

vida e eternamente grato, principalmente a todos 
aqueles que me auxiliaram e que me auxiliam, mes-
mo indiretamente, e me deram esta oportunidade 
de estar aqui, me desenvolvendo como pessoa e 
como profissional.

Para finalizar, costumo dizer sempre que temos de 
ter DOR DE DONO; com certeza iríamos evitar uma 
série de transtornos.

Fé, honestidade, honra, respeito e amor devem 
guiar nossos caminhos. Que Deus nos ilumine sem-
pre. Fiquem com Deus!

Colatina

Cachoeiro do 
Itapemirim

Filial Cachoeiro do
Itapemirim

43 Colaboradores

Filial Vitória
185 Colaboradores

Filial Colatina
50 Colaboradores
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Contradizendo o que descreveu 
o compositor e cantor Dori-

val Caymmi, que compunha suas 
músicas inspirado pelos hábitos, 
costumes e tradições do povo 
baiano, a filial da Braspress, em-
presa de transporte de carga fra-
cionada com filial na capital baiana 
desde 2004, está em movimento 
24 horas por dia, através do novo 
sistema NON STOP.

Bastante atenta e empolgada 
com o novo serviço oferecido pela 
empresa, Edilene da Costa Freire, 
Gerente Regional da Bahia e Ser-
gipe, disse que a plataforma foi 
criada com o objetivo de otimizar 
as operações logísticas da em-
presa, atendendo desde o peque-
no cliente até o mais complexo. 

Com o novo sistema de trans-
ferência de cargas NON STOP, 
as carretas rodam ininterrupta-
mente do Sul ao Norte do País, 
com troca de motorista a cada 
600 quilômetros. Essa demanda 
surgiu após a regulamentação 
da Lei n.º 13.103/2015, mais co-
nhecida como Lei do Motorista, 
que entrou em vigor no primei-
ro semestre deste ano, trazendo 
diversas mudanças para o seg-
mento de transporte e também 
para os motoristas, uma vez que 
estabelece regras para o exercício 
da profissão, como, por exemplo, a 

Nilza Vaz Guimarães

O Elevador Lacerda 
é um cartão 

postal de Salvador
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A Praça José de Alencar é mais 
conhecida como Largo do Pelourinho

O jeito baianoO jeito baiano de ser

Salvador (BA)
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obrigatoriedade de o carreteiro ter 
11 horas de descanso.

“Com essa operação, entre-
gamos em apenas três dias uma 
encomenda que vem de São Paulo 
para Salvador. Esse grande diferen-
cial está deixando os clientes muito 
satisfeitos, pois a maioria deles não 
precisa estocar suas mercadorias. 
Mais uma vez saímos na frente dos 
concorrentes”, afirmou a Gerente, 
que consegue, sem violar as leis 
de trânsito, realizar suas entregas, 
principalmente no centro da capital 
baiana, onde há restrição tanto de 
circulação quanto de operação de 
carga/descarga. Para isso, utiliza 
uma frota de Veículos Urbanos de 
Carga (VUCs) e traz melhores re-
sultados para os clientes e para a 
própria Braspress. 

Transportando artigos de con-
fecção, calçados, eletroeletrônicos, 
produtos de informática, livros, bi-
juterias e autopeças, entre outros, 
a filial de Salvador atende a toda a 
região metropolitana. 

“Diariamente, quando recebe-
mos a carreta cheia de mercadorias, 
a documentação é levada para o 
posto da Secretaria da Fazenda do 
Estado da Bahia (Sefaz/BA), locali-
zado na própria empresa; em segui-
da é realizado o descarregamento e 
a separação das cargas pelo proces-
so de scanner, o que nos dá a segu-
rança de que a mercadoria chegou à 
nossa filial. Após esse procedimen-
to, são realizados os carregamentos 
em diversos caminhões de menor 
porte para dar início às entregas. 
Em média 1.100 notas por dia são 
entregues em Salvador e Região 
Metropolitana”, acrescentou.

“Respeito recíproco e admiração. 
Essa tem sido a chave de nosso 
relacionamento com os clientes. A 
Braspress nasceu e cresceu nesse 
segmento de mercado e vem in-

vestindo a cada dia no setor, con-
solidando definitivamente a posição 
de que hoje desfruta. Procuramos 
dotar nossa empresa de todos os 
recursos pessoais e materiais para 
aperfeiçoar cada vez mais os ser-
viços que prestamos”, destacou 
Edilene, que é formada em Admi-
nistração de Empresa com MBA em 
Gerência Executiva de Transporte e 
trabalha há dez anos na Braspress. 
Sua trajetória na empresa teve início 
na filial de Brasília, como Vendedora 
Externa. Aos poucos, foi conquis-
tando espaço: passou a Supervisora 
Comercial, Gerente Comercial e Ge-
rente de Filial, atuando agora como 
Gerente Regional desde 2012. 

A filial da Braspress em Salva-
dor dispõe de uma área de 15.300 
m² de terreno e 6.361 m² de área 
construída nas imediações da BR-
324, a principal rodovia de escoa-
mento de cargas de Salvador. Bem 
localizada, tem oficina mecânica, 
armazém e uma frota em perma-

nente manutenção, com três anos 
e meio de uso, em média. 

“A filial de Salvador, que conta 
com 78 funcionários treinados, 
além de 16 agregados, despon-
ta entre os concorrentes devido 
ao atendimento e à tecnologia 
avançada. Essa unidade tem uma 
importância muito grande, não só 
pelo notável volume de carga que 
transporta, mas também pela 
importância da região socioeco-
nômica em que atua e, principal-
mente, pelo relacionamento com 
sua clientela, composta por em-
presas do melhor padrão”, expli-
cou a Executiva.

Apesar de as expectativas quan-
to à economia não serem as melho-
res, a Braspress continua investindo 
e acaba de lançar a plataforma Bras-
press Inter Nordeste. Através de 18 
filiais distribuídas na região Nordeste 
e com operações de transbordo em 
três grandes hubs (pontos de cone-
xão para transferir a carga ao desti-
no pretendido) situados em Feira de 
Santana (BA), Recife (PE) e Fortaleza 
(CE), a plataforma realiza operações 
de transporte de encomendas com 

Gerente Regional 
do Estados da 
Bahia e Sergipe, 
Edilene Freire

Filial de Salvador da Braspress
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origem e destino em todas as 
cidades do Nordeste, praticando 
prazos de entrega jamais vistos 
na região. 

De acordo com Edilene, a 
oferta de novos serviços faz 
parte do plano estratégico da 
empresa para continuar cres-
cendo em 2015. No caso da 
plataforma Inter Nordeste, o 
prazo, que era de aproximada-
mente nove dias para uma en-
trega entre Salvador e Recife, 
passou para apenas três dias. 
“O Inter Nordeste foi implanta-
da recentemente na empresa e 
já deu certo”, finalizou ela.

Programa de incentivo

Para dar vida nova às áreas degradadas de Salvador, 
tendo como principais pilares as áreas de sustentabili-
dade e inovação, e possibilitar a atração de investimen-
tos na cidade, a Prefeitura lançou uma nova política, 
com o mote do Programa de Incentivo ao Desenvolvi-
mento Sustentável e Inovação (PIDI).

“Esse programa tem extrema importância para 
a economia da cidade. Pretendemos facilitar novos 
investimentos e empreendimentos em áreas que 
precisam ser revitalizadas em Salvador. Vamos per-
mitir que os investidores acumulem créditos de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto 

sobre Serviços) 
e, depois, dimi-
nuir o peso do 
que investiram. 
A criação desses 
empreendimen-
tos vai dinami-
zar a vida urba-
na dessas áreas 
e facilitar a cria-
ção de emprego 
em um momen-
to tão crítico da 

economia brasileira”, destacou o 
prefeito Antonio Carlos Magalhães 
Neto, exemplificando que, somen-
te em julho deste ano, a arrecada-
ção municipal caiu mais de 11% em 
comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. “Foram 25 mil 
pessoas que deixaram de pagar o 
IPTU no mês passado por conta da 
crise”, acrescentou ele.

Luiz Fernando Studart, presi-
dente da Associação Comercial 
da Bahia (ACB), parabenizou a 
administração municipal pela 
iniciativa, destacando que o pro-
grama segue o que há de mais 
moderno no setor, já sendo rea-

lizado em outros países, como Espa-
nha, Alemanha e Estados Unidos.

 “O plano lançado pela Prefeitura de Salvador repre-
senta uma mudança de paradigma na administração 
pública, além de ser democrático e inclusivo ao consi-
derar principalmente os pequenos empreendimentos, 
que são a principal força da economia de nossa cidade. 
Esperamos que a área do comércio possa renovar-se 
e tornar-se autossustentável”, complementou.

 O programa destina-se a empreendimentos não 
residenciais e de uso misto a serem implantados, 
reformados ou ampliados nas áreas do Centro His-
tórico, Barra, Comércio e Península de Itapagipe. O 
projeto aprovado poderá ter até 50% do investimento 
comprovadamente realizado revertido em créditos 
tributários para pagamento do IPTU e do ISS. 

O estímulo ocorrerá através do Certificado de 
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico Susten-
tável e de Inovação (CIDEI), que terá valor de face 
igual ao total concedido. A concessão do incentivo 
observa, entre outros, os seguintes critérios: va-
lor do investimento, geração de emprego, impacto 
econômico-social, requalificação de imóveis e uso 
de tecnologias limpas. A Prefeitura calcula que, em 
dez anos, prazo de duração do programa, a renúncia 
fiscal deverá chegar a R$ 500 milhões, já a partir de 
2016. Apenas nos exercícios financeiros de 2016 e 
2017, poderá chegar a R$ 30 milhões. Paulo Motta, presidente do Sindilojas

Prefeito de Salvador, Antônio Carlos 
Magalhães Neto
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Comércio varejista teve 
queda de 7% este ano

Neste primeiro semestre de 
2015, as vendas do comércio 
varejista em Salvador e Região 
Metropolitana tiveram queda de 
7% em comparação ao mesmo 
período do ano passado, quando 
mais de 12 mil postos de empre-
go foram fechados. Vale sinali-
zar que as datas festivas – como 
Natal, Dias dos Namorados, das 
Mães, dos Pais e outras impor-
tantes para a maioria do povo 
brasileiro e que geram grande 
expectativa de venda para os 
comerciantes – passaram a ser 
comemoradas apenas com “lem-
brancinhas”.

“No Dia dos Pais deste ano, por 
exemplo, o comércio de varejo re-
gistrou queda de 11% em relação 
a 2014. “As vendas estão muito 
longe do necessário para manter 
o comércio aberto e também ou-
tros serviços dependentes, como 
o transporte rodoviário de cargas, 
sem citar outras atividades”, es-
clareceu Paulo Motta, presidente 
do Sindilojas (Sindicato dos Lojis-
tas do Estado da Bahia). 

Em sua opinião, o crescente de-
semprego, bem como a inflação e 
os juros altos, também têm preju-
dicado a saúde financeira do con-
sumidor, que enfrenta ainda mais 
dificuldades para manter seus pa-
gamentos em dia. 

O presidente do Sindilojas co-
menta que a última crise vista 
na mesma proporção da enfren-
tada hoje pelo comércio varejista 
aconteceu em 1986, no governo 
Sarney, quando a economia bra-
sileira atravessou uma grave cri-
se sem precedentes na história 
republicana do País. Foram lan-
çados diversos planos de estabi-
lização inflacionária, porém ne-
nhum com êxito. Em fevereiro de 
1986, Dilson Funaro, Ministro da 
Fazenda, lançou o Plano Cruzado. 
Seguiram-se os Planos Cruzado II, 
Bresser e Verão – todos fracassa-
dos. A crise econômica agravou-
-se no final do governo Sarney, 
com uma escalada da inflação 
que chegou a 1.800%. 

Conforme dados do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), Salvador e Região Metro-
politana apresentam a maior taxa 
de desemprego de todo o País. Ao 

todo, segundo o balanço, 11,9% da 
população da região está desem-
pregada, o que equivale a 237 mil 
pessoas. Desse total, quase 90 mil 
são jovens de até 24 anos. A cons-
trução civil figura entre os setores 
que registraram maior perda de 
vagas neste ano no mercado de 
trabalho de Salvador e Região Me-
tropolitana, atrás dos setores de 
serviços, comércio e indústria. En-
quanto na capital baiana a taxa de 
desemprego saltou de 9% no ano 
passado para 11,9%, a média na-
cional ficou em 6,9%.

De acordo com Joilson Rodri-
gues, Coordenador de Informações 
do IBGE, a realidade é fruto da crise 
econômica. “Neste momento de 
economia com menor dinamismo, 
é natural que haja menor oferta de 
oportunidades de trabalho. Quan-
do o empregador precisa de um 
empregado, vai buscá-lo entre os 
mais experientes, com mais quali-
ficação”, disse.

Para ele, a saída para os pro-
fissionais mais jovens é continuar 
se qualificando. “No momento em 
que a economia voltar a se aque-
cer, irá buscá-los no mercado. En-
tão, é importante que os encon-

Praça Thomé de Sousa Prédio da Associação Comercial da Bahia
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trem qualificados para ocupar a 
vaga”, concluiu.

Salvador, a terra da alegria

Salvador é reconhecida pela ori-
ginalidade de manifestações musi-
cais, culinárias e religiosas. O povo 
baiano é alegre, criativo, musical e 
herdeiro de um rico folclore e re-
levantes manifestações culturais. 
Além da beleza natural que tem, 
Salvador é considerada um museu 
a céu aberto, devido à diversidade 
da própria arquitetura, desenvol-
vimento urbano, topografia e mo-
numentos que contam um pouco 
da extensa história de uma cidade 
com 466 anos completados em 
março deste ano e que já foi a pri-
meira capital do Brasil.

A região que abriga a cidade 
de Salvador era habitada pelos 
tupinambás no século XV. Em 
1501, os portugueses instala-
ram seu padrão de posse no dia 
de Todos os Santos, 1.º de no-
vembro, e batizaram com esse 
nome a grande baía que encon-
traram. 

Em torno de 1510, Caramuru, 
sobrevivente de um naufrágio, 
uniu-se aos índios em um povoa-
do que viria a ser um porto estra-
tégico para os navios franceses 
e portugueses que estavam de 
passagem. Em 1534, a Capitania 
da Bahia de Todos os Santos foi 
doada a Pereira Coutinho, que se 
estabeleceu em um povoado que 
incluía a Ponta do Padrão – atual 
Barra. Em 1548, após a morte de 
Pereira Coutinho, Dom João III, rei 
de Portugal, nomeou Thomé de 
Souza como governador do Brasil 
e o incumbiu de realizar a coloni-

zação efetiva da América Lusita-
na. Thomé de Souza desembar-
cou no Porto da Barra em 29 de 
março de 1549 e construiu a Ci-
dade do Salvador, de acordo com 
o projeto de Luís Dias, para ser a 
capital do Estado do Brasil.

Nas décadas seguintes, Sal-
vador tornou-se uma das prin-
cipais cidades da América e re-
cebeu várias ordens católicas 
que ali fundaram suas igrejas e 
a primeira catedral do Brasil. Em 
1624, foi invadida pelos holande-
ses e reconquista-
da no ano seguinte. 
Em 1763, a capital 
do Estado do Brasil 
foi transferida para o 
Rio de Janeiro. Ape-
sar da mudança da 
sede da Coroa, Sal-
vador continuou a 
destacar-se no ce-
nário de colonização 
e, anos depois, na 
fase de independên-
cia do Brasil, iniciada 
em 1822, protago-
nizou uma luta que 
se arrastou por mais 
de um ano, mesmo 
após o desligamento 
de Portugal. Somen-
te no dia 2 de julho 
de 1823, a Bahia 
pôde comemorar a 
independência bra-
sileira. 

Em 16 de novem-
bro de 1889 foi pro-
clamada a República 
na Bahia pelo coronel 
Frederico Cristiano 
Buys. O primeiro go-
vernador eleito baia- A Casa do Comércio é um marco na arquitetura soteropolitana
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no foi Joaquim Manuel Rodrigues 
Lima (1892-1896). 

Em seguida veio a adminis-
tração de Luís Viana (1896-1900), 
quando ocorreu um dos mais mar-
cantes episódios baianos: a Guer-
ra de Canudos. De 1908 a 1911, a 
Bahia foi governada por João Fer-
reira de Araújo Pinho, obrigado a 
renunciar ao mandato antes do 
término devido a uma crise política 
desencadeada nesse período. 

Na ocasião,  José Joaquim Sea-
bra, ministro da Viação e Obras 
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Públicas na gestão de Hermes da Fonseca, gover-
nou o Estado baiano até 1916, período marcado 
pela urbanização da cidade de Salvador. No ano 
de 1920, Seabra tentou eleger-se novamente, mas 
sofreu forte oposição. Em 1920, o governo brasi-
leiro decretou a intervenção no Estado, e os anos 
seguintes foram marcantes em territórios baianos 
e em todo o Brasil, devido a acontecimentos mun-
diais, como a Segunda Guerra.

Século XIX
 

    O século XIX assistiu às muitas contribuições 
dos empreendedores baianos. Os engenheiros do 
Estado foram de grande importância na constru-
ção do Brasil, a começar por Theodoro Sampaio e 
os irmãos Rebouças, que se destacaram na cons-
trução de estradas, ferrovias, portos e obras de 
saneamento em todo o Brasil. Os irmãos Lacerda 
construíram o maior elevador público do mundo 
na época. 

A partir do final do século XIX a economia baia-
na ganhou um novo panorama. A produção do ca-
cau passou a ser a “vedete” da economia na Bahia, 
responsável por 20% do orçamento do Estado. De-
vido a esse crescimento da produção e também à 
exportação do cacau, surgiram diversas iniciativas 
de industrialização. Em 1904 havia cerca de 140 
fábricas e manufaturas, das quais 12 ligadas a fia-
ção e tecelagem, 12 fábricas de charutos, quatro 
de cerveja e três de calçados. A partir de 1960 a 
economia baiana acelerou-se, com a criação do CIA 
(Centro Industrial de Aratu) e com a promoção da 
agricultura na Bacia do São Francisco.

Nos anos seguintes a e conomia cresceu em 
decorrência de várias iniciativas políticas e tam-
bém incentivos implantados no Estado, co mo 
o Polo Petroquímico de Ca maçari, instalado em 
1978. Já nesse mesmo período, o turismo come-
çou a despontar como uma das principais bases 
da economia baiana. Por outro lado, um dos mais 
importantes produtos exportados, o cacau, co-

Vista panorâmica da cidade baixa
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meçou a passar por uma forte crise, desencadea-
da pela vassoura-de-bruxa, praga que atinge as 
plantações de cacau. Isso causou a derrocada da 
produção de cacau e desencadeou uma forte crise 
econômica e de desemprego nas regiões baianas 
produtoras de cacau.

Graças à força de vontade e à criatividade dos 
baianos, porém, a crise do cacau foi superada, e Sal-
vador e as demais cidades baianas tiveram as eco-
nomias fortalecidas por outros setores. Salvador é 
sede de grandes empresas tanto em nível nacional 
como internacional, figurando como a cidade mais 
desenvolvida economicamente na Bahia, com forte 
produção comercial e industrial. Além das indús-
trias e empresas que geram milhões de empregos, 
Salvador sedia anualmente vários eventos, com 
destaque para os esportivos e turísticos. 

Cultura, fé e sincretismo

A Bahia tem uma cultura muito diversificada 
dentro do Brasil, assim como um belíssimo e vas-
to acervo de obras arquitetônicas e religiosas em 
Salvador. O Estado tem manifestações culturais 
populares próprias, assim como a música, cujo gê-
nero, o Axé, surgido por volta de 1980 nas manifes-
tações populares do Carnaval de Salvador, mistura 
maracatu, frevo, reggae, forró e calipso (ritmo do 
Caribe). O termo Axé, saudação religiosa do Can-
domblé e da Umbanda, significa “energia positiva”.

A dança também provém dos negros africanos, 
praticada no “samba de roda” e na capoeira, com 
seus movimentos ágeis, que mexe o corpo todo, 
em uma mistura de dança e luta. Por volta de 1870, 
as baianas começaram a migrar para o Sudeste em 
busca de emprego. Para vender seus famosos aca-
rajés e gamelas feitas de madeira, faziam festas e 
dançavam em rodas de samba. A dança de roda 
foi o que acabou originando o samba dos cariocas.

O Candomblé está entre as mais fortes expres-
sões culturais baianas. Essa religião faz parte da 
história; está no sangue do povo. A Bahia é a terra 
de todos os santos, ritos e mitos. Suas caracterís-
ticas próprias derivam da rica miscigenação entre 
o índio, o português colonizador e o negro de Ango-
la, feito escravo durante muito tempo. 

Pontos turísticos

O centro histórico de Salvador é uma área com-
posta entre o Mosteiro de São Bento e o Forte de 
Santo Antônio, além do Carmo, que engloba ainda o 
Pelourinho, o Terreiro de Jesus, as praças Castro Alves 
e da Sé, a Rua Chile e o Pilar. A região está localizada 
na parte alta de Salvador, com vista para a Baía de 
Todos os Santos e de cartões postais como o Elevador 
Lacerda, o Mercado Modelo, a Ponta de Humaitá e a 
Igreja do Bonfim, na Cidade Baixa. 

Foi ali que surgiram – em paralelo à região da Bar-
ra – as primeiras vilas da atual metrópole. Devido à 
importância histórica do conjunto de construções e 
monumentos erguidos entre os séculos XVII e XIX, 
que marcam tanto a religiosidade quanto a sociedade 
escravocrata da época, a região foi tombada em 1984 
e declarada patrimônio mundial. 

Entre os atrativos estão igrejas, museus, locais de 
artesanato e culinária típica, hospedagens, manifes-
tações artísticas e musicais. A seguir, os principais 
pontos turísticos: 

- Mercado Modelo: uma das zonas comerciais mais 
antigas e tradicionais de Salvador, abriga 263 lojas, que 
oferecem grande variedade de artesanato, presentes e 
lembranças da Bahia.

- Elevador Lacerda: um dos principais pontos tu-
rísticos e cartão postal da cidade, liga a Cidade Baixa à 
Cidade Alta.

- Pelourinho: um dos pontos turísticos mais visita-
dos de Salvador.

-  Igreja de Nosso Senhor do Bonfim: construída em 
estilo neoclássico com fachada rococó.

- Farol da Barra: localizado na antiga Ponta do Pa-
drão, no litoral da capital baiana. 

- Farol de Itapuã: construído no século XIX, fica en-
cravado nas pedras da Praia de Itapuã.

- Parque da Cidade: importante área de preservação 
da Mata Atlântica completamente renovada em 2001, 
tornando-se um moderno local social, cultural e de lazer.

- Dique do Tororó: lagoa artificial localizada no bairro 
do Tororó.

- Forte de São Marcelo: erguido sobre um pequeno 
banco de arrecifes a cerca de 300 metros da costa, des-
taca-se por encontrar-se dentro das águas.

- Feira de São Joaquim: a maior feira livre de Sal-
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vador, local de compras onde se pode achar de tudo: 
de objetos de artesanato a utensílios domésticos.

- Fonte Nova: principal estádio de futebol da cidade, 
que foi demolido para dar lugar a uma nova arena.

Região Metropolitana

A RMS (Região Metropolitana de Salvador), 
também conhecida como Grande Salvador, foi 
instituída pela Lei Complementar Federal n.º 14, 
de 8 de junho de 1973. Com 3.919.864 habitantes 
segundo a estimativa do IBGE (em 2014), consti-
tui-se na maior aglomeração urbana do Nordeste 
brasileiro (segundo o Censo de 2010, última con-
tagem oficial, era a segunda mais populosa, após 
Recife) e na sexta do Brasil, além de ser a 109.ª 
mais populosa do mundo. Concentrando aproxi-
madamente 45% do PIB (Produto Interno Bruto) 
estadual, é também a segunda metrópole mais 
rica do Norte-Nordeste. 

Compreende os municípios de Camaçari, Can-
deias, Dias d’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Ma-
dre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São 
Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões 
Filho e Vera Cruz.

Originalmente, a RMS era composta por oito mu-
nicípios, mas, após a emancipação de Madre de Deus, 
distrito de Salvador até 1990, e de Dias d’Ávila, passou a 
ter dez. Em 17 de dezembro de 2007, foi aprovada pela 
Assembleia Legislativa da Bahia e sancionada pelo go-
verno estadual em 3 de janeiro de 2008 a Lei Comple-

mentar Estadual n.º 30 , que inclui Mata de São João e 
São Sebastião do Passé na RMS. Em 22 de janeiro do 
ano seguinte, a inclusão de Pojuca foi sancionada pelo 
governador Jaques Wagner através da Lei Complemen-
tar Estadual n.º 32. 

A Grande Salvador conta com 4.375,123 km² e um 
extenso litoral. Com exceção de Dias d’Ávila, Pojuca e 
São Sebastião do Passé, todos os outros municípios 
têm litoral, fazendo divisa com o Oceano Atlântico 
(Mata de São João, Camaçari e Lauro de Freitas), com a 
Baía de Todos os Santos (Itaparica, Candeias, Simões 
Filho, São Francisco do Conde e Madre de Deus) ou 
mesmo com ambos (Salvador e Vera Cruz).

O Estado tem ainda várias ilhas e ilhotas, entre as 
quais se destaca a Ilha de Itaparica, a maior de todas, 
onde se localizam os municípios de Itaparica e Vera 
Cruz. Além desses acidentes geográficos, destaca-se 
a Baía de Aratu, uma baía menor ao nordeste da Baía 
de Todos os Santos.

A Região Metropolitana está distribuída entre o 
Recôncavo Baiano e o Nordeste Baiano/Litoral Norte.

A RMS ostenta um PIB de R$ 72.198.704 (em 
2011), sendo o oitavo maior polo de riqueza nacional, 
além de uma renda per capita de R$ 21.149,60, se-
gundo dados do IBGE (em 2010). 

Tais números estão concentrados nas atividades 
industriais do Polo Petroquímico de Camaçari (PIC) e 
do CIA, entre Simões Filho e Candeias, e nas ativida-
des relacionadas ao turismo e ao comércio. Para o 
escoamento da produção industrial há o Aeroporto 
Internacional de Salvador, dois portos (Salvador e 

Aratu, sendo esse próximo ao CIA) e duas 
rodovias principais: a BR-324 (que faz a 
ligação para a Região Metropolitana de 
Feira de Santana e daí para as rodovias 
federais BR-101 e BR-116) e a BA-099.

No planejamento estadual do turismo, 
os municípios encontram-se em duas zo-
nas turísticas: a da Baía de Todos os San-
tos e a da Costa dos Coqueiros. Ainda na 
atividade econômica do turismo, desta-
cam-se os equipamentos dos complexos 
de hotéis da Costa do Sauípe e da Praia do 
Forte, além de outros destinos localizados 
ao longo da Estrada do Coco (trecho da BA-
099 sob concessão).A Arena Fonte Nova foi inaugurada em 2013
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Andenir está há seis anos na Braspress

Andenir da Silva
Assistente Operacional 

na Filial Uberaba (MG)

“Um fato que me marcou muito aconteceu em 
abril de 2013, quando tive a oportunidade de parti-
cipar do Programa de Capacitação Operacional rea-
lizado na própria filial de Uberaba, com videoaulas 
de ótima qualidade que me agregaram muito co-
nhecimento”, relatou Andenir da Silva, de 24 anos.

Há seis anos na Braspress, Andenir é Assistente 
Operacional da filial de Uberaba. “Fui contratado 
em 2010 para o cargo de Auxiliar Operacional. Após 
alguns meses, houve uma troca de gestão, e o Sr. 
Luiz Alberto, Gerente atual da filial de Uberaba, me 
promoveu a Assistente Operacional, cargo em que 
permaneço até hoje”, contou ele.

A rotina de Andenir consiste em verificar e-mails 
e respondê-los, fazer toda a distribuição de coletas 
do dia, emitir conhecimento, embarcar as coletas 
nas viagens de transbordo nas linhas de transfe-
rência e encerrar o roteiro de entregas e coletas.

Segundo o Assistente Operacional, desde que 
entrou na Braspress, várias mudanças ocorreram, 
tais como a implantação da esteira em 2011 e o 
processo de utilização dos scanners e coletores na 
filial.

“Venho de uma família de agricultores muito 
simples, e meus pais, que continuam morando na 
fazenda, consideram meu trabalho de muita im-
portância e responsabilidade. Sei que estou tra-
çando em minha vida um futuro brilhante, pois tra-
balho em uma das maiores empresas do País”, 
acrescentou.

Nas horas vagas, o colaborador gosta de prati-
car atividade física e assistir a telejornais. Além 
disso, está traçando seu próximo objetivo: fazer fa-
culdade de Administração e continuar evoluindo 
cada vez mais.
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Aos 31 anos, Jaderson é casado e tem uma filha

Jaderson Fabiano 
Beltran Silveira
Encarregado Operacional 

na Filial Uruguaiana (RS)

Ler e-mails, confirmar a previsão da chegada da 
carreta, averiguar a quantidade de volumes a se-
rem tratados no dia, iniciar o processo de importa-
ção e distribuição, verificar as pendências e realizar 
o tratamento da exportação. Tudo isso faz parte da 
rotina de Jaderson Fabiano Beltran Silveira, de 31 
anos, Encarregado Operacional da filial de Uru-
guaiana (RS).

Após passar sete anos no Exército, Jaderson en-
trou na Organização em maio de 2010 como Confe-
rente e em 2012 foi promovido a Encarregado Ope-
racional, cargo que ocupa até hoje. 

“Um fato que me marcou bastante durante todo 
esse tempo em que trabalho aqui foi o workshop 
Construindo Lideranças, realizado em São Paulo 
(SP), ocasião em que tive a grata oportunidade de 
conhecer pessoalmente Urubatan Helou, nosso Di-
retor Presidente; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Ope-
rações, e também José Gentil Capolupo e Ariovaldo 
Minhoto, Gerentes Nacionais de Operações”, rela-
tou Jaderson.

O Encarregado Operacional é casado há dez 
anos com Rafaela Dalmolin Menezes e pai de Ianay 
Menezes Silveira, de nove anos, e Nalany Menezes 
Silveira, de um ano e cinco meses.

“Em meu tempo livre, aproveito para estar com 
a família e, como um bom gaúcho, valorizo as coi-
sas simples e a vida no campo. Gosto de vestir mi-
nha bombacha (calça típica do Rio Grande do Sul), 
fazer uma cavalgada e trabalhar com o gado. No 
linguajar gaúcho e campeiro, gosto de uma boa lida 
de campo”, finalizou ele.
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Tiago Santana 
da Silva
Encarregado Operacional na 

Filial Umuarama (PR)

“Durante os finais de semana gosto de priorizar 
a família, ir à igreja, pescar e estar entre os amigos”, 
contou Tiago Santana da Silva, Encarregado Opera-
cional da filial de Umuarama.

No período da manhã, Tiago auxilia no recebi-
mento do transbordo e carregamento dos cami-
nhões para as rotas de entregas, verifica as cole-
tas da região e, após a liberação, auxilia os 
conferentes a realizar a auditoria das mercadorias 
que não foram para a entrega, deixando-as dispo-
níveis em sistema e tratando as pendências com 
as soluções cabíveis. Após esses procedimentos, 
lê todos e-mails. 

Já no período da tarde, os veículos voltam para a 
filial, e o Encarregado Operacional realiza a baixa 
dos conhecimentos, trata da coleta e deixa a carga 
pronta para a próxima viagem. 

Segundo Tiago, ter conquistado o cargo na Bras-
press foi uma feliz coincidência. Claro que sua ca-
pacidade também fez a diferença, e é por isso que 
ele está na Organização há seis anos.

“Um dia estava passando na frente da filial, que 
estava prestes a abrir, e soube que havia uma vaga 
aberta para Conferente. Passei pela entrevista e 
fui aprovado. Fiquei como Conferente por dois anos 
e meio, depois fui promovido para Encarregado 
Operacional, cargo que graças a Deus ocupo até 
hoje”, relatou.

Casado há três anos com Taís da Silva, Tiago, de 
29 anos, pretende aumentar a família, porém antes 
vai concluir a faculdade de Administração.

 

Tiago considera uma feliz coincidência ter 
conseguido o cargo na Braspress
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Eva Delourdes
Auxiliar de Atendimento na Filial Uberlândia (MG)

Eva Delourdes Freitas, colaboradora da Bras-
press há 14 anos e cinco meses, foi crescendo pro-
fissionalmente na filial de Uberlândia (MG) graças à 
sua alegria, dedicação e entusiasmo.

“Comecei a trabalhar na Organização como Au-
xiliar de Limpeza, cargo que exerci com muito orgu-
lho por cinco anos e no qual sempre fui reconhecida 
pelo zelo e alegria com todos os colaboradores e 
gestores. Visando a novas oportunidades, conclui 
o 2.º grau e participei do processo seletivo inter-
no para uma vaga no atendimento, onde estou até 
hoje, com muita satisfação”, contou.

Aos 56 anos de idade, a Auxiliar de Atendimento 
tem contato direto com os clientes e procura aten-
dê-los da melhor maneira possível, sempre com 
agilidade, presteza e atenção.

“Aprendo muito com as situações do dia a dia, 
quando falo com vários clientes, cada um com sua 
particularidade, seu jeito de ser. Com paciência, 
respeito e atenção, procuro desempenhar da me-
lhor forma possível meu trabalho. Nada é fácil; o 
segredo, acredito, está em amar aquilo que você 
faz e se comprometer com isso. Posso afirmar que 
tenho orgulho de fazer parte deste time, que é a 
Braspress, e que amo o que faço”, destacou.

 Casada há 31 anos com Nélio Antônio de 
Azevedo, ela é mãe de Valdecy de Souza Neves 
Júnior, de 36 anos, e Neverson Antônio de Freitas 
Azevedo, de 29 anos, e avó de uma menininha cha-
mada Beatriz, de nove meses.

 “Adoro estar com minha família. Tenho o 
privilégio de ter minha mãe comigo com saúde. Nos 
finais de semana gosto de ir à missa, sou voluntá-
ria na comunidade do bairro onde moro e também 
gosto de viajar, ir ao clube – tudo com minha famí-
lia”, concluiu.

Em seu tempo livre, Eva gosta de 
ficar com a família
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A Braspress realizou o Programa de Desenvolvi-
mento de Líderes, tendo como público alvo As-

sistentes, Conferentes, Encarregados e Superviso-
res do setor Operacional na Matriz da Organização, 
localizada em São Paulo (SP).

Segmentado em sete módulos, o programa foi 
efetuado de 22 de junho a 28 de setembro passado 
e teve como objetivo aprimorar o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos gestores da empresa, 
promovendo uma discussão sobre temas essenciais 
para uma boa liderança. 

“Durante o treinamento os participantes encon-
traram, juntos, caminhos para a resolução de al-
guns problemas e estratégias para lidar com o pú-
blico operacional”, relatou Luiza Barcelos, Analista 
de Recursos Humanos, que ministra as aulas.

Divididos em duas turmas, 25 colaboradores 
tiveram a oportunidade de participar do curso: 
Alex de Souza, Encarregado Operacional; Marcelo 
A. O. Barbosa, Encarregado Operacional; Orlando 
X. dos Santos, Encarregado Operacional; Cleomar 
S. L. Ribeiro; Encarregado Operacional; Maria J. 
A. S. Silva, Encarregada Operacional; Winicius 
Araújo, Encarregado Operacional; Jean R. da Sil-
va, Encarregado Operacional; Leandro V. da Silva, 
Encarregado Operacional; Eder A. Pereira, Super-
visor Operacional; Enio L. Lopes, Assistente Ope-
racional; Sisernando F. da Silva, Assistente Ope-
racional; Gilson R. Sena, Supervisor Operacional; 
Cleber P. Ludigero, Supervisor Operacional; Fran-
cisco P. de Matos, Encarregado Operacional; Mar-
cos F. de Lima, Encarregado Operacional; Ansel-
mo J. G. Ribeiro, Encarregado Operacional; Gilmar 
D. da Silva, Encarregado Operacional; Matusalém 
P. dos Santos, Encarregado Operacional; Everton 
de F. Elias, Encarregado Operacional; Gilson de 
S. Santos, Encarregado Operacional; Diogo da C. 
Lacerda, Supervisor Operacional; José A. Bezer-
ra, Conferente Operacional; Ricardo dos Santos, 
Conferente Operacional; Ricardo Dantas, Encar-
regado de Tráfego.

Depoimentos dos participantes

“Esse programa veio em um ótimo momento. 
O bom líder vai absorver o aprendizado e passá-lo 
para sua equipe”, relatou Gilson de S. Sanz, Supervi-
sor Operacional, de 41 anos.

Para Ricardo Santos, Conferente Operacional, de 
39 anos, o treinamento está abrindo a visão de to-
dos os que estão participando.

“A partir do momento em que começamos a 
compreender melhor os colaboradores que estão à 
nossa volta, nossa visão se abre e faz diferença até 
no tratamento com as pessoas”, contou ele.

Segundo Matusalém P. dos Santos, Encarregado 
Operacional, de 35 anos, o incentivo da Organização 
realizando o treinamento é muito bom.

“É muito satisfatório ver a Braspress incentivan-
do a área operacional, incentivando os chefes a vira-
rem líderes. Isso anima a todos, e o resultado está 
sendo bem positivo, tanto para nós quanto para os 
colaboradores com que lidamos diariamente”, rela-
tou Matusalém.

Após o final do curso, a Organização continua 
acompanhando o desenvolvimento dos líderes, re-
alizando reuniões trimestrais para verificar como 
toda a teoria está sendo aplicada na prática diária 
dos participantes.

O treinamento teve como objetivo aprimorar o 
desenvolvimento dos gestores

Programa de Desenvolvimento de
líderes é realizado na Braspress

O programa foi realizado do dia 22 de junho 
a 28 de setembro passado
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Sabendo que é de total importância a saúde e o 
bem-estar dos seus colaboradores, a Braspress 

continua com o Projeto Saúde.
Desta vez, a Organização promoveu, no dia 19 de 

agosto passado, na Matriz e na Filial São Paulo, uma 
palestra sobre os benefícios da Ginástica Laboral 
em parceria com a UNIP (Universidade Paulista), com 
a professora Kelly C. Sanches, coordenadora do cur-
so de Fisioterapia da instituição.

A Ginástica Laboral consiste em exercícios físicos 
administrados por um profissional e realizados no 
local e no horário de trabalho, tendo como objetivo 
manter e melhorar a saúde dos funcionários.

Os principais benefícios da prática da ginástica são: 
combater e prevenir as doenças laborais, o sedentaris-
mo, o estresse, a depressão e a ansiedade; melhorar a 
flexibilidade, a força, a coordenação, o ritmo, a agilida-
de e a resistência; promover a sensação de disposição 
e bem-estar; reduzir a sensação de fadiga; melhorar 
a autoestima e a autoimagem; combater as tensões 
emocionais; melhorar a atenção e a concentração nas 
atividades desempenhadas; favorecer o relacionamen-
to social e o trabalho em equipe; melhorar as relações 
interpessoais e diminuir acidentes e lesões. 

Os colaboradores participantes foram instruídos 
sobre como viver de forma mais saudável no am-
biente de trabalho, compreendendo que uma pes-
soa que não se sente bem fica impossibilitada de 
realizar suas atividades e produzir de acordo com 
sua capacidade.

Na ocasião, a postura no ambiente de trabalho 
também foi abordada, com a demonstração das for-
mas corretas para a realização das atividades diárias.

Os estudantes do 6.º semestre de Fisioterapia da 
UNIP fizeram alguns exercícios com os colaborado-
res, para mostrar a importância da prática.

“É muito importante que o funcionário tire uns 
minutinhos de sua rotina de trabalho para esticar 
as pernas e os braços. São pequenos detalhes com 
os quais muitas vezes não nos preocupamos, mas 
que, em longo prazo, fazem muita diferença”, relatou 
a Professora Kelly S. Sanches.

A Ginástica Laboral vai continuar auxiliando os 
colaboradores, trazendo exercícios de acordo com 
as atividades que cada funcionário desenvolve e, 
consequentemente, gerando saúde e bem-estar 
não só para o ambiente de trabalho, mas para a 
vida toda. 

Projeto Saúde continua na Braspress

Colaboradores da filial São Paulo fazendo a Ginástica Laboral
Os estudantes de fisioterapia fizeram 
alguns exercícios com os colaboradores 

A palestra sobre os benefícios da ginástica 
ocorreu no dia 19 de agosto passado
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Estimado Urubatan,

Obrigado pelo livro da Braspress que você gentilmente 
me enviou.

Abraço forte e saudoso,

João Doria,
Presidente do Grupo Doria,

São Paulo (SP)

Meu melhor emprego! Me orgulho muito de ter participado da 
empresa por nove anos como vendedora. Por isso não optei por 
entrar em nenhuma concorrente, pois nunca teria uma igual. Obri-
gada, Sr. Urubatan, por me ter permitido trabalhar na melhor 
transportadora do Brasil. Só tenho a agradecer, hoje tenho casa e 
carro graças a você. Que Deus abençoe o senhor e toda a equipe 
por muitos anos. 

Muito obrigada,

Vivian de Paula Mantovani,
Maringá (PR) 

Primeiro peço desculpas, mas não podia deixar de agradecer a 
Deus por fazer parte da família Braspress e parabenizá-lo pelos 38 
anos de conquistas.

Completar 38 anos com certeza é muito gratificante, pois 
quem conhece um pouquinho da história da empresa, como eu, 
acaba sendo inspirado e motivado a perseverar mediante os desa-
fios profissionais.

É, para mim, um grande prazer fazer parte desta empresa.
Que Deus continue nos abençoando sempre!
Abraços,

Cristina Mota, 
Recepcionista, 
Fortaleza (CE)

Parabéns, meu patrão! Que essa data se repita por muitos e 
muitos anos.

E muito obrigado por me deixar fazer parte desta história, da 
sua história.

Everaldo Gonçalves 
Emissão, 

Rio de Janeiro (RJ)

Prezado Urubatan,

Cabe a mim dizer meu muito obrigado pela oportunidade de 
fazer parte desta grande empresa, pela confiança no meu trabalho 
e pelo grande aprendizado que pude ter durante todos estes anos 
que estou junto à Sra. Romilda, que muito me ensinou e que, posso 
dizer, é uma grande representante de sua empresa.

São 38 anos de muito sucesso, sim, e com certeza muito ainda 
está por vir; afinal, esta empresa tem à sua frente um grande ho-

mem, de muita garra, competência, otimismo e visão de futuro: 
Urubatan Helou.

Nós, colaboradores, fazemos parte desse desenvolvimento 
nacional de sua empresa, mas são suas ideias e sua grande dedi-
cação que a tornam cada vez maior e – por que não dizer? – a me-
lhor empresa logística brasileira da atualidade.

Regiane Rodrigues,
 Assistente Operacional,

São Paulo (SP)

Caros Srs. Urubatan e Petri,

Mais uma vez e com muito prazer temos a oportunidade de 
parabenizá-los, extensivamente a seus diretores e colaboradores, 
por mais um aniversário, o 38.º da Braspress.

Com todos os méritos, “sempre com alicerces no presente e 
construindo o futuro”: essa é a Braspress que nós nos acostuma-
mos a admirar desde 1977.

Aproveitamos a oportunidade para desejar a continuidade do 
sucesso para todo o Planeta Azul.

José Ignácio 
Grupo De Nigris,

São Paulo (SP)

Urubatan, 

Saiba que a cada dia admiro mais a sua história como pessoa 
e empreendedor, o que, sem nenhuma demagogia, sempre co-
mento com todos da minha equipe.

Não foi à toa que batalhei tanto para fazer parte do time desta 
empresa. Sempre quis tanto vir trabalhar na Braspress!

Hoje sou muito grata pela oportunidade e retorno essa grati-
dão em atitude de melhorar a cada dia mais a filial de Londrina, 
com muito empenho e dedicação na busca pelos resultados.

Deus o abençoe com mais sabedoria a cada dia!

Letícia Barbosa, 
Gerente, 

Londrina (PR)

Caro Urubatan,

Soube hoje pelo Júnior que você comemora 38 anos da empre-
sa. Como li sobre a trajetória do grupo, fico feliz em parabenizá-lo 
pelos anos de luta, pelos desafios vencidos, pelas conquistas.

Guerreiros sempre vencem; você é um daqueles que vence-
ram, mesmo com planos econômicos, inflação louca e impostos 
escorchantes, sem incentivos, infraestrutura e segurança – tanto 
pública (em uma área que depende disso) quanto econômica.

Parabéns pelos 38 anos de vida da Braspress! Que venham os 
próximos 38 e que neles possamos aproximar esta amizade que 
se iniciou.

Grande abraço,

Edson Salvio Jr.

Cartas
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Senhor  Urubatan e Senhor Petri,

É com muita alegria que os parabenizo! Os senhores, gi-
gantes empreendedores que com muita garra, determinação, 
luta, respeito e cumplicidade de uma amizade belíssima, su-
perando desafios e crises, construíram essa empresa ímpar 
que é a Braspress.

A história da Braspress é um verdadeiro exemplo a seguir.
Hoje é dia de comemorar com muita alegria e orgulho os 

38 anos de sucesso.
Toda a Diretoria está de parabéns! “Um quinteto fantás-

tico” a formar uma Diretoria que não mede esforços, vivencia 
o dia a dia, batalha e comemora cada vitória.

Cada elemento que integra a Braspress tem um papel im-
portantíssimo para a concretização de uma história tão boni-
ta e bem-sucedida. 

Só tenho a agradecê-los por fazer parte deste time e 
por tudo o que aprendi – e continuo aprendendo sempre 
mais.

A Braspress é a extensão de nossa família, para a qual vão 
meus melhores votos e toda a minha dedicação e profissio-
nalismo.

Que venham ainda muito e muitos anos de muito suces-
so e vitórias.

Parabéns! Que Deus os abençoe!
Parabéns, Braspress.
Viva a Braspress!

Carla Gomes de Mendonça, 
Gerente Regional,

Uberlândia (MG)

Senhores Urubatan e Petri,

Parabéns para a nossa empresa, que hoje completa seus 
38 anos de história! Mas os parabéns em especial vão para 
os senhores, nosso exemplo de empreendedores, pessoas 
simples que admiramos e das quais nos orgulhamos, pois 
sua coragem nos inspira a segui-los.

Foram 38 anos de muitos desafios, talvez com algumas difi-
culdades, porém todas superadas com muito trabalho, persistên-
cia, organização, muito amor e dedicação.

História de muito sucesso, adquirida também com o fruto 
do trabalho e a união de toda a equipe, principalmente com o 
excelente time de Diretores que os senhores têm. Penso que 
cada um de nós tem uma contribuição para o sucesso da 
Braspress.

Carla Gomes de Mendonça,
Gerente Regional do

Triângulo Mineiro,
Uberlândia (MG)

Senhor Urubatan,

Parabenizo a Braspress pelo aniversário e agradeço imensa-
mente por fazer parte desta empresa. Sou muito orgulhosa de 
trabalhar nela.

Andrea Gomes, 
Assessora Comercial, 

Natal (RN)

Senhor Urubatan,

É uma grande honra ter como exemplo um empreendedor 
como o senhor. Com muito orgulho estou há quatro anos nesta 
empresa, que é a melhor transportadora do Brasil, e conquistei 
tudo o que tenho através desta empresa.

Desde muito nova, minha mãe dizia que o meu sonho era tra-
balhar com caminhão. Só há quase dois anos consegui, pois o ou-
tro período foi com o Sr. Samuel, no setor do Arquivo na Braspress, 
que foi meu professor. Agora, tenho o Sr. Edson como gerente, que 
sempre me orienta com toda a sua gestão.

Para o senhor ter uma ideia, minha mãe, em certo período, cuidou 
como babá do Urubatan Junior, que colocou nela o apelido de “Bahia”. 
Ela também preparava tabules para o senhor alguns anos atrás.

Engraçado: comentei sobre o lugar onde trabalho com ela, que 
não sabia ser justamente o senhor o dono da empresa!

Enfim, meus parabéns por sua trajetória! Deixo assinalado 
com ênfase que o tenho como minha referência, para que mais à 
frente também eu possa ser uma grande empreendedora!

Parabéns pela excelência em sua transportadora.
Tudo de bom!

Patrícia Salvador, 
Assistente Administrativa,

 CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress) 
Cantareira,

São Paulo (SP)

Senhores Urubatan e Petri,

Em primeiro lugar, quero dar meus parabéns aos senhores, 
que nesses 38 anos de muita luta e dedicação criaram a melhor 
empresa de encomendas da América Latina (fonte: Global News).

Em segundo lugar, quero registrar aqui e agradecer a oportuni-
dade de integrar este time, do qual, na verdade, eu já fazia parte 
indiretamente: através da Transglobal fizemos nossa parceria 
para a região Norte, quando comprei minha primeira carreta, que 
fiz questão de levar até a Matriz e apresentar para o Senhor Petri.

Quero estar aqui em 2017 para comemorarmos os 40 anos da 
Braspress.

Muito obrigado!

Carlos Roberto Martins, 
Gerente do CAOB (Centro de

Apoio Operacional Braspress) Vila Maria,
São Paulo (SP)
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Que Deus continue dando sabedoria, saúde e muitos anos pela 
frente de sucesso e competência.

Silmara Bilharba, 
Assessora Comercial,

Curitiba (PR)

Senhor Urubatan,

Tomo a liberdade de dizer-lhe algumas palavras.
Parabéns pelos 38 anos da melhor companhia de transpor-

tes do Brasil.
Obrigada por fazer parte da minha vida há nove anos e pelas 

oportunidades que tive até hoje.
Sou extremamente grata e a todo momento retribuo com mi-

nha dedicação e amor a esta camisa azul e laranja, que visto com 
muito orgulho.

Levamos o progresso a todo o Brasil, mas isso não seria possí-
vel se não tivéssemos uma Diretoria tão organizada e inteligente 
como a formada pelos senhores.

Somos discípulos de verdadeiros mestres da logística.
Meus parabéns, e que venha mais e mais pela frente!

Roberta Serafim, 
Supervisora Comercial,

Franca (SP)

Orgulho de fazer parte deste time, desta potência; orgulho de 
ser Braspress.

Minha admiração e meus cumprimentos pela importante 
data.

Forte abraço,

Régis Antonio de Assis, 
Gerente,

Pato Branco (PR)

Parabéns, Senhor Urubatan!

Nós, da filial de Jaraguá do Sul, queremos parabenizá-lo pelos 
38 anos de vanguarda e empreendedorismo que fizeram com a 
Braspress se destacasse no cenário nacional, sempre com muita 
ética, eficácia e transparência.

Temos muito orgulho de fazer parte desta equipe vencedora!
Abraços,

Adriana Gonzalez Barbeiro, 
Gerente, 

Jaraguá do Sul (SC)

Caro e estimado Presidente Urubatan,

Sinto orgulho de hoje estar participando deste projeto, cujo li-
mite de crescimento é o infinito do horizonte.

Espero ter a oportunidade de continuar a construir este sonho, 
real e acalentado pela busca da felicidade contínua, já que somos 
alegres hoje.

A Gigante Azul, como denominei a empresa quando aqui che-
guei, será não apenas um Planeta Azul, e sim uma Galáxia que 
todos irão ver num futuro tão próximo.

Parabéns pela história! Eu sempre disse em rodas de amigos 

e profissionais que o maior dirigente deste conglomerado empre-
sarial enxerga além do muro.

E vamos em frente!

Edmar Rodrigues, 
Gerente de Tráfego do Nordeste,

 São Paulo (SP)

Caro Urubatan,

O valor de um homem não está em suas posses, mas no 
legado que constrói. O legado que você construiu e continua a 
construir ultrapassa as barreiras da Braspress; está no uni-
verso do transporte rodoviário de cargas no Brasil.

Empreender no Brasil não é fácil, mas empreender no se-
tor de transporte rodoviário de carga é mais difícil ainda: exige 
persistência, resistência e força de acreditar na ideia e no País 
– e isso você demonstra a cada dia, com novos investimentos 
e produtos.

Empreendedorismo não é feito de homem só, mas um 
homem precisa ter a capacidade de juntar outras pessoas 
para, juntos, atingirem os objetivos. Dessa forma, você foi pre-
ciso e muito feliz quando juntou o Sr. Petri, o Sr. Luiz Carlos, o 
Sr. Giuseppe e o Sr. Pepe, comandando todos como um maes-
tro comanda a orquestra, para que a Braspress se tornasse 
referência e exemplo nacional no setor.

Quero nesta data parabenizá-lo não pelos 38 anos, mas 
pela grandiosa empresa que você construiu ao longo desses 
38 anos. Quando olho para o futuro, enxergo muito mais con-
quistas e realizações.

Aguinaldo Ramos, 
Gerente Regional,
Rio de Janeiro (RJ)

Senhores,

Expressar tão somente parabéns é pouco por todos os desa-
fios enfrentados ao longo desses 38 anos, é pouco por tornar a 
nossa Braspress uma empresa justa para se trabalhar.

Por que justa? Porque recordo que, quando ainda esta-
va na concorrente, sempre ouvia falar da empresa e mais 
ainda sobre o Sr. Pepe. Se me permitem, vou expressar 
exatamente o que escutava, com todo o respeito: “Olha o 
carrasco da Braspress”. Como não o conhecia, apenas ou-
via. Claro que não achava normal tanta recusa; apenas afir-
mava que os diretores são bem pagos para darem resulta-
dos positivos e que nós somos pagos pelo mesmo motivo, 
só que diretores são poucos, e não é normal ouvirmos es-
sas deslealdades. Mas o tempo mostra a verdade – tanto 
que estão em empresas de pequeno porte e sempre procu-
raram falar bem da Braspress buscando retorno; são pes-
soas que não produziam e achavam sempre uma forma de 
justificar os insucessos na empresa. Hoje estou aqui, feliz 
porque trabalho muito – e meu muito às vezes é pouco. O 
Sangue Azul já está na veia, e só tenho a dizer que temos, 
sim, de produzir (isso é o mínimo) e temos, sim, de cuidar da 
empresa como se fosse nossa.

Aqui, na filial de Vitória, fui agraciado: deram-me um 
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negócio pronto para tocar. Meu sentimento é de dono do 
negócio, e, se eu não cuidar dele, o estarei arruinando, 
como qualquer outro empreendimento. Há, todavia, uma 
enorme diferença: o olhar visionário dos gestores desta 
empresa – Sr. Urubatan, Sr. Petri, Sr. Pepe, Sr. Giuseppe e 
Sr. Luiz Carlos, que são os estrategistas desta gigantesca 
organização e sempre nos colocam num patamar diferen-
ciado, saindo na frente da concorrência para nos mante-
rem em primeiro lugar.

A regra é clara: devemos gerar lucro para os sócios, pois 
somente assim a empresa existe. Isso funciona assim em 
qualquer corporação de sucesso, e também em nossa empre-
sa/filial. Junto ao Raphael conseguimos transmitir tranquili-
dade e harmonia em todos os setores e fazer com que a equi-
pe entregue o resultado. Mesmo que não seja positivo, o 
sentimento tem de ser o melhor – e posso afirmar que des-
pertamos isso na equipe.

O sentimento que nossa Diretoria Executiva transpare-
ce faz com que todos vivam o mesmo sonho – do amanhã 
melhor –, sendo inconformista, transparente, acreditando e 
inspirando todo o time da organização, seguindo as orien-
tações e ensinamentos.

Após 23 anos de experiência, sinto-me como um iniciante nes-
te ramo. Em toda a minha trajetória profissional nunca me senti 
tão bem e feliz com os desafios e obstinado a vencer.

Marcos Aurélio, 
Supervisor de Vendas,

Vitória (ES)

Senhores Urubatan e Petri,

Acompanhei por 30 anos cada mudança, avanço, conquista – 
inclusive o “tenebroso Plano Collor”. Percebo a grande contribuição 
de qualidade que a Braspress manterá no futuro do Brasil e do 
mundo.

Abraço,

Pedro Paulo, 
Administrativo-Financeiro,

Campinas (SP)

Parabéns à nossa Braspress!
Tão jovem e com tamanha maturidade, tem enorme contribui-

ção no mercado, que muitas empresas prestes a se aposentar não 
têm nem terão.

Que venham muitos e muitos anos de sucesso.

Daniella Machado, 
Vendedora

Goiânia (GO)
Senhor Urubatan, 

Parabéns por essa conquista esplêndida!
Quando jovenzinho (nos meus 14, 15 anos), ouvia 

sempre os jogos não televisionados do Corinthians nas 
rádios, e o narrador Eder Luis (acredito que na Transcon-

tinental) fazia os merchandisings da Braspress. Em 
sempre esse nome ouvia nas programações. Na divulga-
ção, ele dizia: “Em todo o Brasil, chame a Braspress, a 
maior transportadora do País”. Eu sequer sabia a que ele 
estava se referindo; não tinha ciência do que era uma 
transportadora.

Quando fui contratado para trabalhar em sua empre-
sa, me recordo sempre de quando ouvia as transmis-
sões. Hoje, posso afirmar com convicção que entendi o 
que o narrador quis dizer! O tempo passa rápido; parece 
que foi ontem. Lembro-me perfeitamente daquela pala-
vra: Braspress!

Apresento-lhe meus humildes parabéns e votos de que esta 
família seja eterna!

Viva a Braspress em seus 38 anos!

Daniel Lopes, 
Assessor Comercial, 

São Paulo (SP)

Senhor Urubatan, Senhor Petri e Diretores,

Parabéns pelo nosso aniversário!
Temos muito orgulho de fazer parte desta história de sucesso, 

admiramos de forma incondicional cada um de vocês, por coorde-
narem de forma tão brilhante esta grande equipe, transformando 
a BTU na gigante que somos.

Ontem à noite repliquei no grupo dos colaboradores de Ribei-
rão Preto e Araraquara a sua mensagem, e foi muito bom receber 
as respostas de felicitações.

Somos muito gratos por todos os segundos de dedicação 
de vocês. Tenham a certeza de que podem contar comigo e 
com minhas equipes, com nosso máximo apoio e comprome-
timento. Que venham mais inúmeros anos de sucesso para 
nossa empresa.

Um abraço,

Simone Borges, 
Gerente Regional, 

Ribeirão Preto (SP)

Parabéns para o PAI, pois sem ele nem existiria.
Forte abraço.

 Décio Moreno, 
Diretor de Tecnologia da Informação, 

São Paulo (SP)

Meu grande mestre Senhor Urubatan, 

Não tenho palavras que possam transmitir meu grau de 
satisfação em fazer parte desta grande e honrosa compa-
nhia chamada Braspress. Com imenso orgulho posso dizer 
que faço parte da melhor e mais importante empresa de 
logística do País. Portanto, mestre, me coloco ao seu inteiro 
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dispor para qualquer desafio, dando a certeza de que esta-
rei sempre disponível e dando o meu melhor como profis-
sional, para honrar meu nome e o da Braspress, sempre 
agindo com transparência e honestidade. Sempre buscarei 
orientar minha equipe a fazer o melhor, buscando maior 
conhecimento e aprendizado, para aplicabilidade dentro de 
nossa filial e satisfação dos nossos clientes.

Quero aqui mais uma vez registrar meu verdadeiro sen-
timento de gratidão pelo apoio e confiança de toda a Direto-
ria desta grandiosa companhia. Como o senhor falou, “hoje 
estou muito feliz, mas tenha a certeza de que buscarei in-
cessantemente a felicidade que ainda está por vir”. Saiba 
que o sangue que corre nas minhas veia é de cor azul, com 
muito orgulho.

Como no primeiro dia em que tive a felicidade de conhe-
cê-lo pessoalmente, na minha entrevista, o senhor questio-
nou quanto tempo eu havia passado na empresa anterior. 
Eu respondi que tinham sido 19 anos, e o senhor falou: “Aqui 
você vai passar no mínimo 38 anos”. Mestre, o senhor não 
sabe o quanto aquilo me gratificou e me deixou confiante de 
que estaria fazendo uma grande e honrosa parceria de ne-
gócios. Se depender da minha satisfação e vontade, acho 
que chegará aos 38 anos. Agora posso afirmar com toda a 
convicção e respeito que lhe tenho: o senhor é um grande 
exemplo de Líder Maior, que deve ser seguido por todos!

Sem mais comentários, diante de tamanha felicidade e orgu-
lho de fazer parte da nossa Braspress.

Grande abraço,

Carlos Pereira,
Gerente,

Feira de Santana (BA)

Parabéns pelos 38 anos de conquista.
Que continuemos assim.

Junior Carrard, 
Assistente de Roteirização,

 Maringá (PR)

Prezado Senhor Urubatan!

Desejo-lhe muitas felicidades e continuidade do merecido 
sucesso.

Aproveito a oportunidade para lhe agradecer e dizer 
quão gratificante é fazer parte da família Braspress e 
poder demonstrar diariamente meu comprometimento e 
dedicação.

Como diz o nosso hino aqui, do Rio Grande do Sul: “Sirvam suas 
façanhas de modelo a toda a Terra”.

Parabéns, e que Deus abençoe a todos imensamente!!

Ângela Viega, 
Recepcionista, 

Novo Hamburgo (RS)

Senhor Urubatan,

Parabéns por ser um homem de visão e sempre à frente 
de seu tempo, conduzindo com maestria a Braspress em pe-
ríodos turbulentos.

Pode contar com o meu comprometimento. Sinceramente lhe 
desejo sucesso.

Eduardo Fernandes, 
Supervisor Operacional, 

Macaé (RJ)

Senhores Urubatan e Milton Petri,

Quero parabenizá-los pelos 38 anos desta Organização, 
cuja trajetória, passou por diversos desafios, mas os senho-
res, com destreza empreendedora, conseguiram transformar 
a Braspress de hoje em um exemplo da logística brasileira.

Parabéns! Agradeço a oportunidade de fazer parte des-
ta história!

Um forte abraço,

Eduardo Minutti, 
Gerente Regional, 

São José dos Campos (SP)

Refletir é conjugar a análise dos acontecimentos do passado e 
do presente, de modo a mudar a realidade do futuro.

Orgulho de trabalhar nesta empresa.
Parabéns!

Josilene Batista, 
Auxiliar de Atendimento,

Fortaleza (CE)

Meu querido amigo,

Parabéns por esta data e por todas as suas merecidas conquistas.
Obrigada por me permitir fazer parte desta história, da qual 

tenho imenso orgulho e profundo agradecimento a você.
Que Deus continue a abençoá-lo e a dar-lhe muita saúde.
Saudade imensa.

Luciana Povreslo, 
Encarregada Administrativo-Financeira, 

Centro de Apoio Operacional Santo Amaro,
São Paulo (SP)

Me sinto orgulhosa de fazer parte desses 38 anos.
Um grande abraço,

Graça Ramos, 
Encarregada Operacional, 

São Paulo (SP)

Louvo a Deus pela sua vida em especial e de todo o grupo. 
Quando eu era ajudante de descarga “reserva” (na diária) na Atlas, 
aqui mesmo, em Teresina, eu orava a Deus pedindo para que Ele 
me honrasse e me colocasse em uma empresa próspera e de pes-
soas que tivessem compromisso com o futuro que as aguarda. 
Nesse intervalo, fiz entrevista na Fedex, me humilhei na raça e 
continuei perambulando e “sofrendo na diária” (com respeito ao 
pessoal do descarrego). Jamais imaginaria trabalhar neste grupo, 
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até que, certo dia, voltando para casa de mais uma dispensada da 
diária (como eu era reserva das diárias e todos tinham vindo ao 
trabalho), passei aqui em frente e resolvi apostar, mas sem expec-
tativa de ficar, pois já havia deixado perfil duas vezes há anos e 
nada. Da última vez, porém, além de ter deixado o perfil, alguém 
que me conhece muito me indicou também para o Administrativo 
daqui, onde estou trabalhando muito feliz e abençoado. O interes-
sante é que Deus sabe o que faz e como faz: me abençoou justa-
mente com o que eu pedi e muito mais!

“Braspress, plano de Deus para ajudar o Brasil a crescer”!
Obrigado por tudo.

Rafael de Oliveira, 
Auxiliar de Pendência Fiscal, 

Teresina (PI)

Senhor Urubatan,
Senhor Milton Petri,
Senhores Diretores,

Gostaria de parabenizá-los pelos 38 anos de história de suces-
so desta empresa. Foram tantas as batalhas e conquistas neste 
período que nos colocaram onde estamos hoje.

Estar fazendo parte desta história desde 2000 e poder viven-
ciar cada vitória, cada conquista, nos deixa com orgulho de fazer 
parte desta organização.

 Moacir Ferri, 
Gerente, 

Cascavel (PR)

Sou profundamente grata a todos, sem exceção, e convicta 
de que a empresa em que trabalho se mantém forte e moderna 
devido ao direcionamento preciso que o senhor, o Sr. Petri e os 
nossos Diretores conduzem no nosso dia a dia.

Hoje um visitante me perguntou o que era a Braspress para 
mim, e respondi: “Faz parte da minha vida, me sinto feliz e orgu-
lhosa de fazer parte da família Braspress, a única empresa de 
transporte e logística que atende a todo território nacional!”.

Obrigada e parabéns! Que Deus continue abençoando-o 
hoje e sempre! Um beijo,

Elke Rodrigues de Morais, 
Secretária da Diretoria,

São Paulo (SP)

Parabéns, Senhor Urubatan,

E muito obrigada pela oportunidade de fazer parte há oito 
anos desta empresa tão conceituada. Sinto-me honrada em vestir 
esta camisa.

Atenciosamente,

Priscila de Freitas Silva, 
Instrutora de Tráfego,

São Paulo (SP)

Prezado Senhor Urubatan,

Neste dia tão especial para todos nós, dirijo-me ao senhor 
para desejar muitas felicidade em nome da equipe da filial de 
Pelotas. Nos sentimos orgulhosos de trabalhar em uma em-
presa que está sempre com o olhar no futuro, pois sabemos 
que a Diretoria está sempre em busca do melhor para toda a 
Organização.

Parabéns! Com carinho,

Maria Susana Muniz Zorzanello, 
Gerente, 

Pelotas (RS)

Parabéns, Urubatan!

É um imenso orgulho e satisfação fazer parte desta gran-
de empresa.

Sua dedicação e comprometimento fizeram esses 38 
anos serem especiais na vida de cada um que aqui está ou 
por aqui passou. Somos gratos.

Abraços,
 

Simone Gerardi, 
Gerente Regional, 

Fortaleza (CE)

Senhor Urubatan,

É com muita honra, felicidade, alegria, satisfação… enfim, tudo 
de bom que sinto hoje por fazer parte desta história há 32 anos. 
Sei como o senhor está se sentindo no dia deste aniversário de 38 
anos; só quem vivenciou esta caminhada reconhece tal felicidade, 
e sei que realmente ainda temos muito mais para a frente.

Parabéns; o senhor é uma fortaleza de coragem e determinação.
Abraços e beijo no coração,

Tania Regina Moura, 
Supervisora Administrativa, 

Rio de Janeiro (RJ)

Senhor Urubatan,

Meus sinceros parabéns, não só pela data, mas pela empresa de 
modo geral. Neste mês de julho completa um ano que estou na 
Braspress. Quando iniciei as conversas e entrevistas com o Aguinal-
do, tinha outra proposta, mas optei pela Braspress e realmente fiz a 
escolha certa. Estar trabalhando na Braspress traz crescimento 
tanto profissional quanto pessoal.

Muito obrigado e novamente meus parabéns,

Jamerson Silva Neto, 
Gerente,

Juiz de Fora (MG)
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Senhor Urubatan,

Parabenizo esta bela obra de arte chamada Braspress, da 
qual faço parte com amor e dedicação. Apesar de ter apenas 
cinco anos de empresa, me sinto um homem realizado por tra-
balhar na maior empresa de transporte de Brasil. Sob sua dire-
ção, não há crise nem nada que possa superar sua expertise em 
negócios. Continue sendo esse empreendedor nato.

Parabéns, Sr. Urubatan e Braspress.

Eriverton Veloso da Silva, 
Gerente, 

Teresina (PI)
Senhor Urubatan,

Tenho orgulho de fazer parte desta história de sucesso, sou 
grato todos os dias pela oportunidade que me foi concedida e pro-
curo honrá-la a cada dia.

Parabéns pelo belo trabalho realizado ao longo desses 38 anos.

Nixon Fabiano Borba, 
Supervisor Operacional, 

Itajaí (SC)

Caro Urubatan,

Depois de sua ligação, lembrei-me do seu olhar forte, seu sor-
riso escancarado e sua voz bem colocada. Nossa! Aí bateu uma 
saudade grande mesmo.

Sempre gostei de sua presença na empresa. Sem dúvida, você 
muda o rumo da prosa, o ritmo do compasso, e é outra sinergia. 
Acredito que esse conjunto de coisas unidas à sua personalidade é 
que nos faz transpor tantas barreiras. Você é a bússola, condutor 
nato. E vamos atravessar mais esta tempestade, que não será 
breve e virá acompanhada de um pé de vento que vai desestrutu-
rar muita coisa, mas nossa gente de ponta estará unida e triunfa-
remos, não há dúvida.

Um mega beijo para você,

Romilda Ramos,
 Gerente de Coleta,

Jacareí (SP)

Querido amigo Urubatan
 
E chegamos aos 38 anos da nossa Braspress, que se man-

tém sólida como todas as nossas conquistas, em função dessa 
evolução tamanha, que é o resultado do envolvimento de cada 
um de nós.

Parece mesmo não ter havido nada que dificultasse esse cres-
cimento avassalador, e sabemos que o que não faltou foi obstácu-
lo de todas as ordens.

Mas quem ousaria impedir a chegada dessa gigante na dian-
teira? Não havia e não há nada similar neste país.

Hoje, conhecedores que somos do nosso negócio, pro-
curamos suprir e muitas vezes superar as necessidades 
dos que utilizam nossos serviços, sempre cautelosos e 
convictos de que objetivamos alcançar um grau de qualida-
de que resolva os novos problemas, com equilíbrio e novas 
soluções. 

E vamos ao trabalho ainda mais fortalecidos, estabelecendo 

metas e em busca de bons resultados. Esse desafio faz parte da 
nossa vida, avante!

Quero agradecer o presente que você me concedeu: mais um 
dos seus gestos delicados, de carinho e atenção para comigo. Es-
ses aparelhos ortopédicos é que vão me levar para lá e para cá de 
forma segura. 

Minha eterna gratidão a você. Quero que saiba que sou 
também resultado da sua confiança, da sua força e da sua 
mão sempre estendida.

Que Deus ilumine o seu caminho e que, além de protegê-
-lo, conserve esse doce menino sonhador.

Um beijo.
 

Romilda Ramos, 
Gerente de Coleta,

 Jacareí (SP)

Amigo Urubatan,

Primeiramente lhe agradecemos a gentileza, e tenha a 
certeza de que, se o setor não tivesse pessoas como você, que 
pensam coletivamente, estaríamos muitos passos atrás. Fi-
camos muito agradecidos.

Forte abraço,

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP (Federação de Empresas de 

Transporte de Carga do Estado de São Paulo),
 São Paulo (SP)

Senhor Urubatan,

É notória a satisfação que temos em fazer parte da maior 
e melhor transportadora do País. Eu particularmente digo 
muito obrigado à Braspress, por me dar a oportunidade de es-
tar aqui hoje, de poder, em meio uma crise nacional, estar com 
pensamentos e ações como se o País estivesse em cresci-
mento – tudo, claro, com a motivação e direcionamento de 
toda a Diretoria.

Parabéns à Braspress e parabéns ao senhor, Urubatan 
Helou.

Um grande abraço,

Daniel de Araújo Andrade, 
Gerente,

 Sobral (CE)

Senhor Urubatan,

Parabéns pelos 38 anos de sucesso desta grande companhia.

Mayco Leandro Vieira, 
Gerente,

 Itajaí (SC)

Senhor Urubatan,

Hoje estamos comemorando mais um ano da Braspress, gra-
ças a Deus! Que Deus continue abençoando esta companhia to-
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dos os dias. Agradeço ao senhor e ao nosso Deus por fazer parte 
desta família que cada dia cresce mais.

Obrigada!

Michele de Oliveira Ferreira de Souza, 
Gerente,

Natal (RN)

Prezado Senhor Urubatan,

Sou muito feliz por fazer parte desta importante e digna 
empresa. No dia 05.09.2015 farei dez anos de Braspress, onde 
nesses anos consegui muitas conquistas pessoais e profissio-
nais e muitos aprendizados. Aqui realizei o sonho da faculdade 
e da casa própria.

Que Deus continue iluminando e abençoando a sua vida e a do 
Sr. Petri. Através dos seus sonhos, também os nossos estão se 
transformando em realidade.

Agradeço a todos os colaboradores e gestores da Braspress que a 
cada dia me ajudam e dividem comigo os seus conhecimentos.

Jamilly Leal Santos, 
Encarregada Administrativo-Financeira,

 Feira de Santana (BA)

Bom dia, Senhora Denise,

Gostaria de agradecer imensamente o carinho e a atenção 
dispensada ao nosso grupo durante a visita técnica realizada no 
sábado 22 de agosto de 2015. 

A aproximação da teoria de sala de aula com a prática do 
ambiente operacional ampliou e elevou muito o nosso nível 
de conhecimento. 

Quero registrar nosso agradecimento sincero a todos 
os que nos proporcionaram essa oportunidade enriquece-
dora, com destaque para o Senhor Gentil, a Senhorita Thai-
nan e o Senhor Adriano. 

Não posso deixar de ressaltar a gentileza do Senhor Luiz 
Carlos Lopes, que nos abriu as portas da Braspress para 
mais este aprendizado. 

Sendo possível, gostaria de receber cópia das fotos de nosso 
grupo com nossos simpáticos anfitriões para divulgação interna.

Forte abraço, e que a Braspress continue sendo a melhor 
referência no mercado logístico de transporte no País.

 Atenciosamente,

Dorival Lopes,
Senac Nações Unidas, 

São Paulo (SP)

Senhor Urubatan,

Em nome de Uberaba, nós, ao agradecermos, não fazemos 
mais que nossa obrigação!

Mais um ano comemorado de um trabalho duro, de altos e 
baixos, mas muitas conquistas.

A empresa em si somos nós, e por isso desejo que a união que 

nos apoia e nos faz crescer seja cada vez maior, nos levando a 
parecermos uma família, com muita união.

Que venha mais um ano de vitórias históricas em todos os 
aspectos.

Parabéns à nossa Braspress.
Fraternal abraço,

Luiz Alberto Dias de Abreu, 
Gerente,

 Uberaba (MG)

É isso aí, amigo; trata-se de uma data que comemoramos com 
muito prazer e alegria. Que venham muitos mais 38 anos!

Waldir Gerardi, 
Diretor do Nordeste,

Recife (PE)

Prezado Amigo Urubatan Helou,

Agradeço sua participação em nosso já tradicional evento, 
o ABC Empresarial Negócios e Debates, no TRC do último dia 
17.08, com a palestra “A importância da participação do em-
presário para a construção de uma nova era no setor de trans-
portes de carga no Brasil”. Nossos diretores e associados elo-
giaram muito a forma simples com que as informações foram 
passadas, o que nos trouxe muito conhecimento e motivação 
para continuarmos trabalhando pelos interesses do setor.

Saudações,

Tiojium Metolina, 
Presidente do Sindicato das Empresas 

de Transportes de Carga do ABC – SETRANS,
São Caetano do Sul (SP) 

Senhor Urubatan,

Quero aqui deixar os meus parabéns por esta maravilhosa 
empresa e agradecer o Sr. Urubatan pela coragem e pelo empre-
endedor que é. Obrigado por tudo.

Abraços,

José Donizete, 
Encarregado Operacional,

Ribeirão Preto (SP)

Senhor Urubatan,

Gostaria de parabenizá-lo pelos novos produtos do Grupo 
Braspress – Aeropress Personnalité e Braspress Inter Nordeste –, 
de grande inteligência e supraimportância para essas áreas.

Sucesso nesses produtos.
Abraços.

Renato Tadeu Gomes
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