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Caminhão
número 1 da Braspress
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Abertura

A sustentabilidade de uma empresa pode ser entendida como os compromissos que assume
perante a sociedade em manter-se saudável; gerar lucros, empregos e impostos; preservar o meio
ambiente, para que as próximas gerações não sejam prejudicadas; e ainda contribuir para uma sociedade mais fraterna.
“O conceito de sustentabilidade tem sua origem relacionada ao termo “desenvolvimento sustentável”, definido como aquele que atenda às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. A concepção de sustentabilidade pressupõe uma relação equilibrada com o ambiente em sua totalidade, considerando
que todos os elementos afetam e são afetados reciprocamente pela ação humana. A sustentabilidade, portanto, diz respeito às escolhas sobre as formas de produção, consumo, habitação, comunicação, alimentação, transporte e também nos relacionamentos entre as pessoas e delas com o ambiente, considerando os valores éticos, solidários e democráticos.”1
A sustentabilidade se assenta em três pilares fundamentais - o econômico, o ambiental e o social. O econômico diz respeito à capacidade da empresa em ser bem gerida, competente para gerar
lucros, manter-se saudável, recolher impostos e contribuir para o crescimento da cadeia produtiva
da qual faz parte e para o desenvolvimento do país. O ambiental está relacionado ao modo como a
empresa utiliza os recursos naturais em seu negócio, assim como os impactos que sua atividade gera
ao meio ambiente. O social está diretamente ligado aos empregos diretos e indiretos que cria em sua
cadeia produtiva e aos programas sociais que realiza, incluindo não só aqueles destinados aos seus
colaboradores, mas também aqueles voltados para a comunidade.

1. Disponível no site <http://sustentabilidade.sescsp.org.br/conceito-de-sustentabilidade>. Acesso em 10 de setembro de 2014.
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Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress
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Ao percorremos a história da Braspress nas últimas décadas, iremos perceber que ela vem sustentando a sua atividade dentro de um alto grau de produtividade, gerando empregos, impostos, expandindo-se, e mantendo-se dentro dos princípios da sustentabilidade. Para isso, a Braspress procura
minimizar os impactos da sua atividade ao meio ambiente, além de auxiliar das mais diversas formas a
comunidade, valendo-se de seus caminhões como meios e ainda formatar programas especiais para
seus colaboradores, a fim de que eles possam também trabalhar de maneira sustentável.
Esta obra reflete o conjunto de ações coordenadas que a Braspress empreendeu nos últimos
anos e continua a executar, pois é uma empresa comprometida com a sustentabilidade de seu negócio nos eixos econômico, ambiental e social.
Convidamos-lhes à leitura deste livro-relatório que retrata os diversos projetos da empresa nas
áreas de responsabilidade social. Mais do que isso, apresenta também um conteúdo histórico, que
procura descrever a evolução das ações relacionadas ao meio ambiente no Brasil desde a década de
1950, bem como a conquista do mercado de trabalho pelas mulheres em várias áreas, especialmente como motoristas de caminhão, ocupação implantada pioneiramente pela Braspress, que admitiu
mulheres para dirigir seus veículos já nos anos 1990. Além disso, esta obra retrata projetos especiais,
alguns deles voltados para as crianças, que mostram como a empresa está sintonizada com as grandes causas sociais do seu tempo.
Desejamos a todos uma boa leitura.
Urubatan Helou
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Quem somos

A Braspress Transportes Urgentes foi criada em julho de 1977 pelo jovem Urubatan Helou, que
convidou para ser seu sócio o amigo Milton Domingos Petri. Ele, com então 20% de participação, e
Urubatan, com 80%. A empresa foi aberta em um galpão de 230 m² na Rua São Quirino n° 50, na Vila
Guilherme, em São Paulo.
Rapidamente a empresa viu sua cartela de clientes aumentar e novas filiais começaram a ser
criadas. Antes de completar um ano de existência, a Braspress já havia inaugurado filiais nas cidades do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Mas a empresa também atravessou períodos turbulentos,
como o ocorrido nos anos de 1980 e 1981, quando não teve caixa suficiente para pagar todas as suas
contas. Em 1991, passou por nova situação difícil e foi obrigada a reduzir sua estrutura a um terço. Ao
longo dos seus 38 anos, a Braspress enfrentou treze planos econômicos, inflação elevada, recessão e
sete moedas diferentes, mas teve ousadia e perspicácia para lidar com as situações adversas e conseguiu sair delas ainda mais forte e competitiva.
Com inovação e investimentos em tecnologia, a Braspress se tornou a maior empresa no segmento de cargas fracionadas do país. Realiza mais de 50 mil entregas por dia e possui um dos mais
modernos terminais do mundo, localizado no Rio de Janeiro, com 114 docas de carga e descarga, e
4,7 km de esteiras elétricas rolantes, capazes de movimentar 8.400 volumes por hora. Atualmente a
Braspress é a única transportadora de encomendas do Brasil que atende a todo o território nacional.
Com matriz localizada em São Paulo, conta com uma frota de 1.850 caminhões, além de 95 filiais espalhadas por todas as capitais e principais cidades dos Estados e do Distrito Federal. Com toda essa
pujança, a Braspress contribui enormemente para a geração de empregos diretos e indiretos no país
inteiro. O que demonstra o seu compromisso com o desenvolvimento da economia nacional e local.
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Colaboradores da Braspress
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Nosso principal ativo é VOCÊ
Atuando em todo o território nacional, a Braspress emprega pessoas dos mais diferentes perfis, credos, classes sociais e trabalha para preservar a saúde e o bem-estar de todos os seus colaboradores. Por meio de diversas ações, a empresa procura cuidar e valorizar o seu funcionário, independente da função ou cargo que ocupa. Segundo o seu Diretor-Presidente, Urubatan Helou, “a Braspress
é uma prestadora de serviços e, acima de nossa tecnologia, de nossos prédios e de nossos ativos materiais está o nosso principal ativo que é VOCÊ: gente, pessoa, ser humano que faz a grandeza da
Organização.”2 Foi pensando nas pessoas que a Braspress desenvolveu, ao longo de sua história, diversas ações, algumas delas consideradas pioneiras, como se pode ver a seguir.

2. Braspress News, Conscientização Comportamental, n° 11, março/abril 2009, p. 9.
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Trabalho feminino no Brasil
“Competência não tem sexo.”

3

				

- Urubatan Helou

No Brasil a mulher trabalha muitas vezes para sustentar a sua família, desde o período colonial. Naquela época, a mulher era vista como alguém que deveria se dedicar à casa, ao casamento e
aos filhos. No entanto, para sobreviver e criar seus filhos, um grande número de mulheres precisava
trabalhar. Elas costuravam, lavavam roupas, teciam rendas, vendiam alimentos no comércio ambulante existente nas minas e nas cidades coloniais e até mesmo administravam pequenas “vendas” de
secos e molhados. Nas primeiras décadas do século XX, as mulheres passaram também a trabalhar
nas fábricas, sobretudo nas indústrias de tecidos, com jornadas que variavam de 10 a 14 horas diárias. Além de precárias condições de trabalho, muitas vezes elas eram vítimas de investidas sexuais
de contramestres e patrões.
Ao longo da história, um grande número de mulheres exerceu atividades remuneradas fora
de casa. No início do século XX, sua inserção nas atividades produtivas cresceu significativamente e
sua importância fez nascer, em 1914, na cidade de São Paulo, a primeira revista feminina brasileira
com tiragem de 30 mil exemplares. “O progresso mudou a mentalidade, e a Revista Feminina vem ao
encontro dessa nova mulher, que já começa a deixar o lar para se dedicar a atividades extradomésticas, seja como operária, seja em novas profissões criadas pelo desenvolvimento urbano: telefonistas,
datilógrafas, secretárias, enfermeiras, balconistas. Ao mesmo tempo, insere essa mulher no circuito
do consumo.”4 Contudo, foi a partir do final dos anos 1960 que as mulheres começaram a conquistar maior espaço no mercado de trabalho e reconhecimento social. “Nos anos 70, a expansão da economia, a crescente urbanização e o ritmo acelerado da industrialização configuram um momento de
grande crescimento econômico, favorável à incorporação de novos trabalhadores, inclusive do sexo
feminino. (...) Por outro lado, profundas transformações nos padrões de comportamento e nos valores relativos ao papel social da mulher, intensificadas pelo impacto dos movimentos feministas e pela
presença feminina cada vez mais atuante nos espaços públicos, facilitaram a oferta de trabalhadoras.”5
3. Braspress News, Associação Movimento Mulheres por Mulheres homenageia Urubatan Helou, n° 22, janeiro/fevereiro/mar-

ço 2013, p. 72-73.
4. Coleção 100 anos de República, volume II, 1904 – 1918, Editora Nova Cultural, 1989, p. 41.
5. BRUSCHINI, Cristina. O trabalho da mulher brasileira nas décadas recentes. Revista Estudos Feministas, ano 2, 2° sem.1994,

p. 180.
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No entanto as mulheres ainda ocupavam majoritariamente atividades relacionadas ao cuidar,
trabalhando em hospitais como enfermeiras e atendentes, em escolas como professoras e educadoras, e em casas de famílias. Um número menor trabalhava também no comércio, na indústria e na
agricultura. Ganhavam menos que os homens e não exerciam determinadas funções, que eram consideradas essencialmente masculinas, como o trabalho na construção civil, na limpeza urbana, bem
como na condução de ônibus, caminhões e táxis.
Na década de 1980, com a criação da CUT (Central Única dos Trabalhadores) a bandeira das
mulheres ganhou mais força e visibilidade dentro do movimento sindical. Nesse período foi criada a
Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora, que passou a lutar pela democratização das relações de
gênero e igualdade jurídica.6 Mas foi nos anos 1990 que a participação das mulheres no mercado de
trabalho se fortaleceu. Elas viram o seu poder aquisitivo crescer, devido principalmente ao aumento da escolaridade. Contudo, em muitos locais elas ainda ganhavam menos que os homens, mesmo
exercendo as mesmas funções.
Atualmente as mulheres realizam múltiplas tarefas, ocupam cargos de liderança nas empresas, assim como os homens, e ainda são donas de casa, mães e esposas. Além disso, elas passaram a
trabalhar em áreas antes restritas aos homens. As ocupações, outrora consideradas apenas “masculinas”, já contam com muitas representantes do sexo oposto.

6. ESPÍNDOLA, Gabriela. A trajetória do poder da mulher: do lar ao mercado de trabalho. Disponível no site <http://pt.slideshare.net/eudelucy/a-trajetria-do-poder-da-mulher-do-lar-ao-mercado-de-trabalho>. Acesso em 12 de setembro de 2014.
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Motorista-carreteira Solange Emnendorfer

Na Braspress as mulheres
estão no volante
Dirigir caminhão, durante muitos anos, foi uma atividade essencialmente masculina. Requeria
força física, além de disponibilidade para permanecer longos períodos fora de casa. No ano de 1999,
em uma iniciativa pioneira, a Braspress decidiu contratar mulheres para guiar caminhões da sua frota. Por meio do slogan “competência não tem sexo”, a empresa implementou um programa de treinamento específico para mulheres visando transformá-las em profissionais do volante.
O programa obteve resultados muito positivos e a contratação de motoristas mulheres foi um
verdadeiro sucesso. Urubatan Helou afirma ter se surpreendido com a atuação da primeira mulher
admitida por ele para dirigir um caminhão: “Colocamos ela para trabalhar e foi uma revelação fantástica! Aquela atividade que antes era reservada absolutamente ao sexo masculino, passou a ser também o sossego de lares de uma infinidade absurda de mulheres. Elas passaram a ter acesso a uma
nova área de trabalho que antes não existia, como ser motorista de caminhão. As mulheres estão se
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revelando iguais ou até melhores motoristas do que os homens. Hoje temos exemplos de caminhões
com mais durabilidade e um percentual menor de acidentes no trânsito nesses veículos dirigidos pelas mulheres.”7
De acordo com controles internos da Braspress, a principal vantagem de empregar mulheres ao
volante são os cuidados operacionais em relação ao zelo do veículo, além do fato de serem mais educadas nos relacionamentos com os clientes e mais pacientes no trânsito. Tudo isso resulta em redução
do número de acidentes e dos gastos com funilaria.8 Segundo o gerente de operações da Braspress
em Belo Horizonte, Flávio Damásio, “acidentes envolvendo mulheres estão em torno de 21% contra
79% envolvendo o sexo masculino. Então, sem dúvida, as mulheres levam vantagem quanto a isso.”9
Por contratar mulheres para ocuparem vagas de motoristas, a Braspress recebeu, em 2011, o
troféu “Eu faço a diferença”, entregue pela ONG ABD – Associação Bauru pela Diversidade – entidade
sem fins lucrativos que atua no combate à discriminação e ao preconceito na sociedade. Segundo o
presidente da ONG, Marcos Souza, “não é comum vermos mulheres dirigindo caminhões, e consideramos isso uma quebra de tabu, dando visibilidade para o segmento feminino e mostrando que elas
também são capazes de exercer esse trabalho.”10 No ano seguinte, ainda pela contratação pioneira de
mulheres caminhoneiras, Urubatan Helou recebeu homenagem da Associação Movimento Mulheres
por Mulheres, de São Caetano do Sul. Na ocasião, o Diretor Presidente da Braspress afirmou: “essa iniciativa mostra que competência não tem sexo, e o importante é o comprometimento do indivíduo
com o trabalho, no dia a dia, independentemente de sexo, religião, cor ou status.”11
Atualmente 30,9% do quadro de motoristas da Braspress é composto por mulheres e elas dizem gostar muito do que fazem. “Sou realizada profissionalmente, é uma sensação muito boa. Quando
a gente dirige uma carreta, não quer mais carro pequeno. É muito bom, não tem rotina. Sinto uma
sensação de poder e coragem quando dirijo”12, afirma a motorista Terezinha Iugas. “É uma verdadeira
paixão. Não saberia fazer outra coisa; gosto de dirigir na estrada”13, conta a motorista carreteira Grece
Adriana Nunes.

7. Braspress News, Braspress homenageia suas colaboradoras, n° 20, abril/maio/junho 2012, p. 59.
8. Informações extraídas da reportagem “Melhores do que a encomenda”, publicada na revista O Carreteiro, de 24 de julho de 2006.
9. Reportagem realizada pela Rede Record no dia 31 de dezembro de 2013, na filial da Braspress em Belo Horizonte (MG).
10. Braspress News, Filial Bauru recebe troféu “Eu faço a diferença”, n ° 18, outubro/novembro/dezembro 2011, p. 34.
11. Braspress News, Associação Movimento Mulheres por Mulheres homenageia Urubatan Helou, n° 22, janeiro/fevereiro/

março 2013, p. 72-73.
12. Jornal Folha Universal, Elas onde só havia eles, 04 de março de 2012.
13. Braspress News, Homenagem, n° 19, janeiro/fevereiro/março 2012, p. 21.
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Colaboradoras da Braspress em São Paulo. Da esquerda para a direita: Maria Gorette, motorista urbana; Neide Araújo, motorista urbana; Dienne
Aparecida do Amaral, motorista urbana; Honória Alice de Oliveira,conferente; Maria Tereza da Costa, motorista urbana; Terezinha Iugas, motorista
carreteira e Solange Emnendorfer, motorista carreteira.

Elas ainda sofrem, no entanto, preconceito. Tânia Regina Alves Gaijutis Ângelo revela que se
acostumar com o preconceito e o machismo arraigado em muitos homens foi a tarefa mais difícil quando começou a trabalhar como motorista de caminhão. “Senti na pele isso. Muitos me olhavam atravessado e falavam que tinha de pilotar fogão e gritavam para sair de perto simplesmente porque
era uma mulher no comando de um caminhão”14, lembra. Já a motorista Adriana Silva afirma que
“no início tem muito preconceito e o pessoal mexe muito com a gente, uns elogiam, outros falam
mal, mas a gente acostuma.”15
Urubatan Helou vê ainda outros benefícios no emprego de mulheres para dirigir seus caminhões. “Além de trazer a sensibilidade feminina, que reduz acidentes e conserva os caminhões, com a
contratação de mulheres nós conseguimos conter na nossa empresa a falta de mão de obra de motorista, que é muito comum hoje no setor. Se não tivéssemos tomado - lá na década de noventa, no século
passado - a decisão de trazer a mulher motorista para a nossa empresa, seguramente nós estaríamos
14. Jornal da Cidade, Bauru (SP), Dupla jornada: em casa e no volante, 08 de maio de 2004.
15. Reportagem realizada pela Rede Record no dia 31 de dezembro de 2013, na filial da Braspress em Belo Horizonte (MG).
21
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sofrendo do mesmo mal que hoje todas as outras transportadoras sofrem por não terem motoristas.
Além disso, as motoristas, por força da sua própria sensibilidade, trouxeram uma contribuição muito
positiva para a nossa empresa. A nossa contribuição social sem dúvida alguma foi importante, pois
abrimos espaço em uma atividade meramente masculina para uma força de trabalho feminina. Mas,
acima dessa contribuição social, está a questão da contribuição que elas trouxeram para o resultado
do nosso negócio. Afinal, as motoristas apresentam uma performance 70% melhor do que a performance dos homens e isso trouxe maior sustentabilidade financeira para a empresa.”16
Além de estarem nos volantes, as mulheres também ocupam outros postos na Braspress e hoje
representam um terço da força de trabalho da empresa.

Foto Acervo Braspresss

16. Urubatan Helou, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias no dia 04 de agosto de 2014, na cidade de São PauloSP. Texto editado.

Motorista-carreteira Terezinha Iugas
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Sobre as estradas brasileiras
No Brasil a maior parte do transporte de produtos e pessoas é realizada por meio de rodovias.
Hoje elas cruzam o país de norte a sul e de leste a oeste, e possibilitam a integração das regiões. A expansão da malha rodoviária brasileira ocorreu a partir da década de 1930, quando começou a haver
uma preocupação em promover o desenvolvimento do interior do país. No entanto foi na década de
1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek, que o crescimento das rodovias foi realmente incentivado. O Plano de Metas de JK previa a consolidação da indústria automobilística no país e, com
a chegada maciça de carros, era preciso criar estradas onde eles pudessem trafegar. Além disso, o plano tinha como metassíntese a construção de Brasília, a nova capital da República, que se localizaria
no interior do Brasil. Para promover a ligação do novo centro decisório às demais cidades do país, era
preciso construir novas vias e, por isso, começaram a ser abertas rodovias, como a Belém-Brasília e a
Brasília-Acre. Desde então, no Brasil, o meio rodoviário passou a predominar como forma de transporte, tanto de pessoas quanto de cargas.
Hoje aproximadamente 90% dos passageiros e 65% das cargas que circulam no país são transportados pelas rodovias.17 A maior parte delas, todavia, encontra-se em péssimo estado de conservação
e é elevado o número de estradas que não possuem pavimentação. “De acordo com o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte, a malha rodoviária do país tem quase 1,7 milhão de quilômetros. Desse total, 87,9% não têm pavimentação. A situação é pior nas estradas municipais, com 92,2%
sem asfalto. Nas estaduais, quase metade da malha, 43,7%, não é pavimentada. A melhor situação é das
rodovias federais: 10,8%.”18
As más condições das estradas e também dos veículos, atreladas à imprudência dos motoristas são fatores que propiciam a ocorrência de acidentes, muitos deles letais. “Por ano 38 mil pessoas
morrem em acidentes nas estradas brasileiras e assim se forma o trinômio dessa desgraça: estrada
ruim, motorista despreparado e caminhão envelhecido.”19
Com o objetivo de diminuir o número de acidentes nas estradas, a Braspress realiza ações para
cuidar do seu motorista e também da sua frota. Atualmente os caminhões da empresa têm uma média

17. Dados disponíveis no site <http://pesquisarodovias.cnt.org.br>. Acesso em 17 de setembro de 2014.
18. Reportagem Pouco mais de 10% das estradas brasileiras são asfaltadas, de 17 de abril de 2014. Disponível no site <http://

g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/04/pouco-mais-de-10-das-estradas-brasileiras-sao-asfaltadas.html>. Acesso em
17 de setembro de 2014.
19. Urubatan Helou. In: Braspress News, Urubatan Helou abordou a importância da renovação da frota em evento da
Mercedes-Benz, n° 25, maio/junho/julho 2014, p. 80. Texto editado.
23
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de idade de 3,5 anos e passam por revisões e manutenções periódicas. A transportadora realiza ainda
o Campeonato de Conservação de Frota – Fórmula Braspress para incentivar as filiais e os motoristas
a cuidarem bem do caminhão. Além disso, em 2014, no Dia do Motorista a Braspress realizou intensa campanha para diminuição do número de acidentes e multas de trânsito, na difícil missão de alterar o cenário de mortes e acidentes ocorridos no país. Pensando no motorista, a empresa criou um
centro de atendimento, que preza pela sua saúde de forma preventiva e corretiva. Esse centro foi implantado dentro de um programa mais amplo denominado Viver Bem.

Foto Jairo Caruso

Braspress valorizando a saúde

Todos os dias são realizados exames nos motoristas.

Criado em 2012, o Programa Viver Bem estimula os cuidados com a saúde e o conforto dos
seus colaboradores. Seu objetivo é implantar ações que promovam o bem-estar físico, mental e social; a prevenção de doenças e acidentes ocupacionais; a proteção dos riscos resultantes dos fatores adversos à saúde; a adaptação adequada do indivíduo ao seu trabalho em termos ergonômicos, higiênicos e de segurança; e a conscientização sobre a importância da prevenção à saúde.
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Dessa forma, por meio do Programa Viver Bem, diversas ações passaram a ser implantadas,
como a campanha para boa visão, realizada em 2012. Durante a campanha, a Braspress disponibilizou exames de vista para os colaboradores da Matriz, da filial de São Paulo, do CAOB (Centro de Apoio
Operacional Braspress) da Vila Maria e do CAOB da Cantareira, no período da semana do motorista.
Outra ação do programa foi a realização de avaliações físicas e nutricionais, com o objetivo de detectar como os colaboradores estavam fisicamente, analisar a alimentação e, de acordo com os diagnósticos, apontar quais medidas deveriam ser tomadas. Segundo a nutricionista Ana Cláudia Miltzman,
“esse tipo de projeto é muito importante para mensurar os riscos de doenças ligadas à parte nutricional, como diabetes e colesterol, e orientar o colaborador sobre como ter uma alimentação saudável. Fizemos avaliações sobre o controle de peso, tiramos a média do peso e da estatura, avaliamos a postura e, a partir daí, orientamos quem não estava de acordo a como se alimentar melhor.”20
Além das avalições físicas e nutricionais, foi ministrada palestra sobre Qualidade de Vida, que abordou
temas como estresse, depressão, alcoolismo, colesterol, hipertensão, tabagismo, infarto e diabetes.
O Programa Viver Bem também realiza treinamentos de ergonomia, que aplicam conhecimentos básicos nessa área para promover a melhoria da saúde e da qualidade de vida do colaborador enquanto ele exerce seu trabalho. Por meio do Programa muitas são as palestras ministradas visando à melhoria da saúde e da qualidade de vida dos colaboradores. Em 2014, por
exemplo, foi realizada palestra sobre Ginástica Laboral para 204 colaboradores da Matriz e da filial São Paulo. Para exemplificar como a ginástica laboral pode ser colocada em prática no dia a
dia, 36 estudantes de Fisioterapia fizeram alguns exercícios com os colaboradores. Após o término das atividades os funcionários tiveram a oportunidade de esclarecer suas dúvidas.
Outra atividade promovida pelo programa são os finais de semana no SEST/SENAT-Serviço
Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, na unidade do Parque
Novo Mundo em São Paulo, que proporcionam momentos de lazer para os funcionários e seus familiares. Por meio de parceria estabelecida pela Braspress com o SEST/SENAT, seus colaboradores podem frequentar as dependências da unidade Parque Novo Mundo/Tatuapé, que possui quadras, churrasqueiras, além de áreas destinadas a jogos de tabuleiro e à prática de pilates. “Com
um público médio de 80 pessoas por semana, entre colaboradores e familiares, os próprios participantes se organizam, e levam bebidas e comidas para passarem o dia no SEST/SENAT. As confraternizações são marcadas por campeonatos de futebol, vôlei, churrascos e muita diversão.”21

20. Braspress News, Programa “Viver Bem Braspress”, nº21, julho/agosto/setembro 2012, p. 89.
21. Braspress News, Projeto Viver Bem em andamento, n°22, janeiro/fevereiro/março 2013, p. 86.
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Pensando a qualidade de vida, em 2015, a Braspress iniciou uma campanha antidrogas entre seus colaboradores com uma série de palestras ministrada pelo Coronel Edson Ferrarini. A ação
ocorreu por meio de parceria com o Centro de Recuperação Coronel Edson Ferrarini, que há mais de
43 anos estuda o assunto e realiza sessões gratuitas de terapia coletiva, na capital paulista. Foram
elaborados 4 mil kits com livro e cartilha, com capa personalizada pela Braspress, além da foto do
lançamento da campanha. O livro ‘’Drogas e Alcoolismo – Como prevenir, como vencer’’ orienta as pessoas a trilharem um caminho para o sucesso, dizendo “não” às drogas. Já a cartilha é voltada para crianças a partir dos sete anos de idade e trata do assunto com uma linguagem apropriada para essa faixa etária, usando ilustrações e atividades. Segundo Aguinaldo Ramos, Gerente
Regional da Braspress do Rio de Janeiro, “a gente sempre vê nas notícias, nos jornais, motoristas que
trabalham com rebite, acordados trinta horas, dirigindo sem descanso, e a gente nunca acha que
vai acontecer na nossa casa, mas a Braspress teve a preocupação de prevenir esse mal na empresa”.

Agnaldo Ramos, Gerente Regional do Rio de Janeiro, em palestra durante campanha Antidrogas.

26

Foto Acervo Braspresss

Inauguração do CAMB - Centro de Atendimento ao Motorista Braspress, Urubatan Helou com Basil de Barros

No volante saúde é fundamental
“A saúde é a sua ferramenta de trabalho.”

22

Como parte das ações implementadas pelo Programa Viver Bem foi inaugurado, em novembro
de 2012, o Centro de Atendimento ao Motorista Braspress – CAMB, que leva o nome do primeiro motorista da empresa, Basil de Barros. Segundo o Diretor Vice-Presidente da Braspress, Milton Petri, o CAMB
“visa mapear e identificar as condições relacionadas à fadiga e suas variáveis – nutrição, sono, uso de medicamentos e estresse –, buscando um conjunto de ações que ajudem no exercício diário da função.”23
O centro funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Possui equipe formada por assistente social, médico do trabalho, auxiliares de enfermagem e psicóloga, contando também com alojamento
à disposição dos motoristas que necessitem de repouso antes de iniciarem a jornada de trabalho.
22. Urubatan Helou, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias no dia 04 de agosto de 2014, na cidade de São PauloSP. Texto editado.
23. Braspress News, Inaugurado Centro de Atendimento ao Motorista Braspress “Basil de Barros”, n° 22, janeiro/fevereiro/março 2013, p. 41.
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Atendimento no CAMB - Centro de Atendimento ao Motorista Braspress

O CAMB cuida da saúde dos motoristas de maneira preventiva e corretiva, proporcionando-lhes qualidade de vida. Com a criação do CAMB o motorista antes de viajar, faz o teste do bafômetro,
mede a pressão arterial, faz o teste de glicemia, verifica seu peso e altura, afere a temperatura corporal e também faz o exame toxicológico. Além da realização de testes e exames, outra medida importante para a manutenção da saúde do motorista é a distribuição de kit contendo alimentação mínima e
balanceada, para que o motorista, em sua trajetória, consiga compensar os intervalos das alimentações, evitando, assim, a ingestão de alimentos desconhecidos ou não recomendados.
O CAMB atende uma média de 60 a 65 motoristas por dia e só trouxe melhorias, tanto para a
empresa quanto para os trabalhadores. Em 2014, o CAMB completou dois anos de atividades e totalizou mais de 30.000 atendimentos. Segundo Urubatan Helou, “queremos com o CAMB que o motorista
28

esteja bem consigo mesmo, com sua saúde absolutamente em dia, porque na verdade essa é a sua
ferramenta de trabalho. O indivíduo que cuida da sua saúde tem uma probabilidade muito menor de
cometer um acidente do que um indivíduo que não tem esse mesmo cuidado. Com a diminuição de
acidentes, a empresa realiza uma contribuição social incalculável, pois um acidente pode ceifar vidas
e uma vida tem valor inestimável. Assim, se conseguirmos reduzir os índices de acidentes, além de diminuirmos os custos da empresa, também faremos a nossa contribuição social.”24
Para os motoristas, o CAMB trouxe qualidade de vida. “Achei muito bom ter essa oportunidade
de ficar de olho na saúde antes de viajar; agora posso trabalhar mais tranquilo sabendo que está tudo
bem. Tinha a glicemia em 110; após começar a medir todos os dias e a me cuidar melhor, passou para
94”25, conta o motorista Elias Pedro de Lima. “Acho muito importante esse atendimento que o CAMB
faz. Deveria ser uma lei, para que tivesse em todas as empresas, pois o motorista não é uma máquina,
ele precisa de cuidados e atenção, e esse cuidado é saber que antes de ir para estrada serão realizados exames e você vai poder trabalhar tranquilo”26, afirma o motorista Marcos Honorato dos Santos.
Pensando em preparar o motorista para o trabalho e diminuir o número de acidentes nas estradas, além das ações realizadas pelo CAMB, a Braspress capacita seus motoristas por meio de workshops,
palestras e também de simulador. Esse último está situado em unidade móvel, que permite a capacitação do colaborador sem que ele precise se deslocar. Ao ser treinado no simulador, o motorista se
prepara melhor para os incidentes que podem ocorrer no seu dia-a-dia. As aulas no simulador têm a
duração de uma hora e meia, e atendem cinco motoristas simultaneamente. Dessa forma “é mais fácil e rápido assimilar. Além disso, o conteúdo é próximo da realidade vivenciada por esses profissionais”27, afirma Urubatan Helou Júnior, Controller de frota da Braspress.
Mas não basta apenas participar das simulações. Para ser um motorista eficiente, é necessário cuidar da saúde, conhecer e respeitar as leis de trânsito, verificar o estado tanto do veículo quanto dos equipamentos, além de saber lidar com as condições adversas que podem ocorrer durante a
condução. Segundo Urubatan Helou Júnior, “todas as prevenções e conscientizações agem em
conjunto, tornando o motorista e a Organização eficientes. Somente assim vamos conseguir reduzir
o número de acidentes no Brasil.”28

24. Urubatan Helou, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias no dia 04 de agosto de 2014, na cidade de São Paulo-

SP. Texto editado.
25. Braspress News, Saúde e bem-estar dos motoristas em primeiro lugar, n° 23, abril/maio/junho 2013, p. 91.
26. Braspress News, “Motorista Rodoviário na Braspress: a responsabilidade vai além...”, n° 24, outubro/novembro/dezembro
2013, p. 91.
27. Braspress News, Braspress utiliza simulador para capacitar motoristas, n° 25, maio/junho/julho 2014, p. 17.
28. Idem.
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Urubatan Helou Junior e Luciano Burti em testes no simulador

Outra forma de orientar os motoristas é por meio de campanha de conscientização realizada nos próprios caminhões. Para isso, a Braspress divulga, nas laterais dos seus baús cartazes com os
dizeres “Motorista, respeite os limites de sua jornada de trabalho. Não arrisque sua vida e a de seus
companheiros de estrada”, “Amigo motorista, dirija, no máximo, 8 horas. Não coloque a sua vida e a
de outros em risco” e “Não durma no ponto. A cada 4 horas de direção, descanse 30 minutos. Respeite
os seus limites e garanta a segurança de todos”. Segundo Urubatan Helou, “precisamos estar atentos
para evitarmos acidentes, e essa é mais uma das atividades que estamos desenvolvendo para preservar a vida de nossos profissionais.”29

29. Braspress News, Mais uma campanha de Responsabilidade Social nos Caminhões da Braspress, n° 24, outubro/novembro/
dezembro 2013, p. 32.
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Campanha para contratação de deficientes físicos

Com todas essas ações, a Braspress procura motivar e capacitar o seu colaborador, sem fazer
discriminações. “Não privilegiamos sexo, cor ou religião. Aqui prosperam o talento e a competência”30, afirma Urubatan Helou. Para proporcionar oportunidades para todos, em 2009, a empresa lançou campanha para contratação de deficientes físicos. Seus caminhões receberam adesivos com a
mensagem: “Portador de Necessidades Especiais, Venha Trabalhar Conosco”, com o objetivo de chamar a atenção desses profissionais e inseri-los no mercado de trabalho da área de transportes. Afinal,
“pessoas nós não compramos. Nós somos uma indústria de transformação; nós transformamos pessoas em profissionais da melhor qualidade.”31

30. Braspress News, Homenagem, n° 19, janeiro/fevereiro/março 2012, p.18.
31. Urubatan Helou. In: Braspress News, Braspress festeja seus 35 anos no Dia do Motorista, n° 21, julho/agosto/setembro

2012, p. 20.
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Praça preservada pela Braspress na rua Capitão Luiz Ramos, na Vila Guilherme, em São Paulo (SP)
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Os cuidados com o meio ambiente
Um pouco de história - O Brasil e a questão ambiental
O ser humano sempre interviu na natureza para retirar o seu sustento e, por muito tempo, utilizou os recursos naturais sem pensar na sua conservação. Somente nas últimas décadas do século XX,
quando se aguçou a consciência de que os recursos da natureza são finitos, é que se começou a pensar no uso racional dos recursos naturais e na preservação do meio ambiente. No Brasil até a década
de 1950, não havia uma preocupação com a questão ambiental, as normas existentes limitavam-se aos
aspectos relacionados ao saneamento, à conservação e preservação do patrimônio natural, histórico
e artístico, como também à solução de problemas provocados por secas e enchentes. Nos anos 60, o
governo brasileiro se comprometeu com a conservação e a preservação do meio ambiente quando
participou de convenções e reuniões internacionais, como por exemplo, a Conferência Internacional
promovida pela UNESCO (Organização da Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), em 1968,
sobre a utilização racional e a conservação dos recursos da biosfera. Nessa ocasião foram definidas as
bases para a criação de um programa internacional dedicado ao homem e à biosfera. Nesse período
o Brasil, como membro das Nações Unidas, também assinou acordos, pactos e termos de responsabilidade entre países, relacionados à Declaração de Soberania dos Recursos Naturais.
Porém, somente após a participação da delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas
para o Ambiente Humano, realizada em 1972, em Estocolmo, Suécia, é que medidas efetivas passaram
a ser tomadas com relação ao meio ambiente no Brasil. Nessa Conferência foram aprovados 25 princípios fundamentais que orientariam as ações internacionais na área ambiental, tais como a valorização do homem dentro do ambiente como ser que o transforma, mas que depende dele para sobreviver, e a noção de que o homem é o ser mais importante do mundo, pois promove o progresso social,
cria riquezas e desenvolve a ciência e a tecnologia. No ano seguinte à conferência, foi criada no Brasil
a SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente) , ligada ao Ministério do Interior e que propôs discutir junto à opinião pública a questão ambiental, fazendo com que as pessoas se preocupassem mais
com o meio ambiente e evitassem atitudes predatórias.
Em 1981 pela Lei 6.938, o Governo Federal, por intermédio da SEMA, instituiu a Política Nacional
do Meio Ambiente, que tinha por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico,
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A Braspress foi a responsável pela colocação de mudas que germinaram belas árvores na rua Marechal Rondon, em Campo Grande (MS)
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aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.32 Essa mesma lei
criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, integrado por um órgão colegiado denominado Conama
(Conselho Nacional do Meio Ambiente), que tinha por função assistir ao Presidente da República na
formulação de diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.33
Alguns anos depois, outro passo importante para a preservação ambiental no Brasil ocorreu
com a promulgação da Constituição de 1988. Pela primeira vez na história de uma nação, uma constituição dedicou um capítulo inteiro ao meio ambiente, dividindo entre o governo e a sociedade a responsabilidade pela sua preservação e conservação. Depois disso, alguns órgãos foram criados visando à proteção do meio ambiente, como por exemplo, o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis), criado em 1989, e a SEMAM (Secretaria do Meio Ambiente da
Presidência da República), instituída em 1990.
Em junho de 1992, ocorreu, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, que ficou conhecida com Rio-92 ou Eco-92. Participaram do evento
170 nações e seu objetivo principal era buscar meios de conciliar o desenvolvimento socioeconômico
com a conservação e proteção dos ecossistemas. Entre os documentos resultantes da conferência, estavam: a Carta da Terra; as Convenções da Biodiversidade, da Desertificação e das Mudanças Climáticas;
a declaração de princípios sobre florestas; a declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento; e
a Agenda 21, que serviu de base para que cada país elaborasse seu plano de preservação ambiental.
Na conferência, ficou consagrado o termo “desenvolvimento sustentável”, que havia sido proposto
pela Comissão Brundtland, algum tempo antes. Esse conceito foi disseminado e serviu para ampliar
a conscientização de que os danos ao meio ambiente eram majoritariamente de responsabilidade
dos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, foi reconhecida a necessidade dos países do Terceiro
Mundo receberem apoio financeiro e tecnológico para caminharem em direção ao desenvolvimento
sustentável, um modelo de economia menos consumista e mais adequado ao equilíbrio ecológico.34
As autoridades brasileiras, preocupadas com a repercussão internacional das teses discutidas na Rio-92, determinaram, em 16 de outubro de 1992, a criação do MMA (Ministério do Meio
Ambiente), com o objetivo de estruturar a política do meio ambiente no Brasil. Entretanto, “ao longo dos anos 1990, o modelo de política ambiental executado no Brasil entrou em crise. Por um lado,
por não atender à nova pauta da política internacional definida na Eco-92; por outro, por não atender às demandas de cidadania e de consciência ambiental que se generalizavam. Isso fez com que
32. Informações disponíveis nos sites <http://www.ibama.gov.br/> e< http://www.ambito-juridico.com.br/>. Acesso em 03
de setembro de 2014.
33. Extraído da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Em 1990, a Lei 8.028 alterou a as finalidades do Conama, que passaram

a ser: assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e
os recursos naturais, e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.
34. Informações extraídas da página 99 do livro Sistema CFBio/CRBios 30 anos: História e Memória. NEVES, Osias Ribeiro;
NEVES, Isabella Verdolin; SEMEDO, Juliana; AMORMINO, Luciana. Brasília: Escritório de Histórias, 2011.
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se evidenciasse, finalmente, a necessidade de redefinição das opções de política ambiental e do próprio papel do Estado brasileiro.”35
Essas redefinições começaram a ocorrer já no final dos anos 1990. Um marco importante foi a
aprovação, em 1998, da Lei de Crimes Ambientais, que passou a punir civil, administrativa e criminalmente condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. Considerada como uma grande
evolução no direito pátrio, essa lei não trata somente dos crimes contra o meio ambiente, mas também
contra a Administração Pública e contra o Patrimônio Cultural, no que se refere à questão ambiental.
No ano de 2002, o Brasil participou da Conferência Ambiental Rio+10, realizada em Johanesburgo,
África do Sul, que procurou dar continuidade às discussões iniciadas pela Eco-92. Durante a conferência, a discussão incidiu sobre ações mais voltadas à erradicação da pobreza, à globalização e às
questões energéticas, tais como o MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) e o Protocolo de
Kyoto. Dez anos após a Eco-92, muitos avanços haviam sido alcançados, como a adoção por empresas de normas de responsabilidade nas áreas social e ambiental, além do aumento do conhecimento
e do interesse pelo meio ambiente por parte das instituições e das organizações não governamentais nos países em desenvolvimento.
Em 2012, nova conferência das Nações Unidas ocorreu no Rio de Janeiro e ficou conhecida
como Rio+20. O evento marcou o vigésimo aniversário da Rio-92 e tratou basicamente de dois temas, a “economia verde” no contexto da erradicação da pobreza e a estrutura de governança para o
desenvolvimento sustentável no âmbito das Nações Unidas. Foi produzido como resultado da conferência o documento “O Futuro que Queremos”, que, por ter adiado diversas ações em relação ao meio
ambiente, não contou com a assinatura das organizações não governamentais, que se recusaram referendá-lo.36 Os resultados do evento demonstraram o baixo interesse dos governantes em investir
na solução dos problemas ambientais. Tal postura foi justificada pela crise econômico-financeira vivenciada pela maior parte dos países do mundo. Algumas grandes empresas, contudo, apresentaram
projetos de sustentabilidade.

35. SOUSA, Ana Cristina Augusto de. A evolução da política ambiental no Brasil do século XX. Revista de Ciências Políticas, Rio

de Janeiro, nº 26, nov.– dez. 2005.
36. GANEM, Roseli Senna. De Estocolmo à Rio+20: avanço ou retrocesso? Cadernos Aslegis. n° 45, jan/abr 2012, p. 43.
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Outra árvore plantada com a colaboração da Braspress na rua 15 de novembro, em Campo Grande (MS)
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Braspress afinada com
as políticas ambientais

Caminhão movido a Biodiesel. Roberto Rodrigues, da Petrobras e Urubatan Helou

Controle da emissão de poluentes
Nos anos 2000, a preocupação com a questão ambiental já fazia parte da pauta de muitas empresas brasileiras. A Braspress, desde o final da década de 1990, promove ações para cuidar do meio
ambiente, diminuindo os impactos causados por sua atividade. A primeira iniciativa ocorreu em 1999,
quando a empresa investiu na compra de dez caminhões modelo 1215C da Mercedes-Benz, que eram
equipados com gerenciamento eletrônico de alimentação e estavam dentro das normas de controle
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de poluição do ar e de emissão de ruídos por veículos automotores. Os caminhões foram utilizados no
transporte de cargas na região metropolitana de São Paulo, o que já demonstrava a atenção da empresa com a situação ambiental da cidade mais populosa do país e que apresentava graves problemas ligados à poluição do ar. Na ocasião, o então Diretor-Operacional da Braspress, Luiz Carlos Lopes,
afirmou: “não é de agora que os altos índices de poluição registrados têm nos levado a questionar a
nossa responsabilidade com a população. Daí termos assumido o compromisso da manutenção adequada com a frota, e optarmos por veículos com tecnologia de ponta.”37
Nas últimas décadas, a poluição do ar nos grandes centros urbanos se tornou um dos maiores problemas ambientais, com implicações graves à saúde da população, especialmente em crianças, idosos e portadores de doenças do aparelho respiratório, potencializando doenças como asma
e insuficiência respiratória. Em São Paulo, aproximadamente 15 mil pessoas morrem anualmente em
decorrência da poluição, número que supera a morte por acidentes, cerca de 7.900.38 Muitas são as
doenças causadas em decorrência da poluição, como câncer de pulmão, enfisema, doenças isquêmicas, cardiovasculares e cerebrovasculares, entre outras.
Para ajudar a reduzir a emissão de gases no meio ambiente, em 2006, a Braspress decidiu abastecer seus 782 caminhões com Biodiesel, combustível menos poluente. O uso do Biodiesel foi incentivado pelo governo federal, que impulsionou o investimento nessa alternativa energética por meio
do PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel), lançado em dezembro de 2004. O programa organizou a cadeia produtiva, definiu linhas de financiamento, estruturou as bases tecnológicas e editou o marco regulatório do novo combustível.
A Braspress foi a primeira empresa do setor de transportes no estado de São Paulo a aderir ao
Biodiesel. Segundo Urubatan Helou, “a Braspress decidiu utilizar o Biodiesel, porque é uma excelente
oportunidade de colaborar para a preservação do meio ambiente, já que o produto é elaborado com
óleos vegetais extraídos da soja, palma, mamona, e também alongar a matriz energética do País. O
Biodiesel é um combustível renovável que não contribui para o aquecimento global e o efeito estufa.
Por não conter enxofre, ele não emite gases poluentes na atmosfera, por isso nossa expectativa é de
que realmente ele contribua para a redução da poluição. A princípio não haverá diminuição de custos, porque o preço do diesel e do Biodiesel são os mesmos.”39
A partir de 2010, por meio do projeto ECO-Braspress, a empresa expandiu suas ações para tentar diminuir a emissão de gases tóxicos ao meio ambiente. Esse projeto promove a gestão ambiental
da frota, através do controle da emissão de poluentes. Para realizar o trabalho, inspetores técnicos de
manutenção percorrem, em unidades móveis de Controle de Emissão de Poluentes, todas as 95 filiais,
fazendo testes de opacidade, controles de alinhamento e balanceamento, como também vistorias na
37. Braspress News, O meio-ambiente como prioridade, nº 10, outubro/novembro 1999, p. 3.
38. Dados de pesquisa realizada pelo Instituto de Saúde e Sustentabilidade no período de 2006 a 2011. Disponível no site

<www.saudeesustentabilidade.org.br/>. Acesso em 05 de setembro de 2014.
39. Revista Trans Urbana, Braspress adota biodiesel em 70% da sua frota, agosto de 2006.
39
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Unidade móvel de Controle de Emissão de Poluentes
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frota. De acordo com Urubatan Helou Júnior, Controller de frota da Braspress, “com a unidade móvel
de controle de emissão de poluentes, iniciamos uma gestão mais produtiva, visto que o veículo está
equipado com opacímetro, balanceador e alinhador de rodas. A média de aprovação de opacidade
dos veículos da Braspress, até o momento, é de 75% sendo que o melhor índice ficou entre as filiais
da região Nordeste do País, com 100% dos veículos aprovados, seguida da região Sul, com 85,2%, e,
em terceiro lugar, o Sudeste, com 83,8% de aprovação.”40 Com o teste de opacidade, a Braspress consegue detectar quais são os veículos que têm maior gasto com combustível e realizar manutenções,
já que os veículos reprovados consomem em média 10% mais combustível.
Há vários anos, a Braspress realiza o controle da emissão de poluentes por meio do opacímetro. Os primeiros testes ocorreram em 2008, quando a empresa realizou junto à CETESB (Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental), ligada à Secretaria do Meio Ambiente do governo paulista, o Programa de Avaliação de Opacidade Diesel em 232 caminhões da sua frota. A iniciativa pioneira
40. Braspress News, Projeto de sustentabilidade prossegue, n° 17, junho/julho/agosto 2011, p. 11.
42

teve o apoio da FETCESP (Federação das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo) e do SETCESP
(Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região). Naquele momento, Urubatan
Helou afirmou: “Devemos apoiar a CETESB nesse novo método com mais tecnologia que é o opacímetro, visando melhorias no meio ambiente. Já que o ar que respiramos é o mesmo para todos, sem
distinção de classe social, credo, raça, cor, ou status social.”41
A Braspress participa também de ações do Despoluir – Programa Ambiental do Transporte, criado em 2007 pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) e pelo SEST/SENAT. O programa promove o engajamento de transportadores, de caminhoneiros autônomos, de taxistas e da sociedade em
ações de conservação do meio ambiente, como forma de colaborar para a construção de um modelo
sustentável de desenvolvimento. Desde a sua implantação, o Despoluir incentiva a incorporação de
novas ações no setor de transporte, que passou a assumir sua parcela de responsabilidade na propagação de um mundo ambientalmente equilibrado. Além dos benefícios diretos para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população, as ações de conscientização dos agentes envolvidos têm
como consequência a redução de custos, o aumento da eficiência operacional de empresas e caminhoneiros autônomos, e a melhoria do relacionamento com órgãos fiscalizadores.42
Ainda pensando no meio ambiente a Braspress realiza a recapagem dos pneus, processo pelo
qual um pneu usado é reformado pela sustrongstituição de sua strongada de rodagem. Ao adotar
essa medida a transportadora ajuda a reduzir a retirada do látex, matéria-prima empregada na fabricação da borracha, que é utilizada junto com outros componentes na produção de pneus. Além de
diminuir os impactos da sua atividade no meio ambiente, com a recapagem dos pneus a Braspress
também reduz gastos, em 2013 foi possível economizar R$ 147.045,48.
Em 2011, para diminuir os níveis de emissão de gases na atmosfera e também reduzir os seus
custos com combustível, a Braspress começou a realizar testes com um caminhão movido a gás natural na distribuição em São Paulo. Na ocasião, Urubatan Helou afirmou: “Estamos adotando um projeto piloto com a instalação de um sistema adicional no veículo modelo MBB 1315 Atego, o qual permite o consumo de, pelo menos, 80% de gás natural e de 20% de diesel, uma solução diferenciada que
com certeza jogará menos resíduos poluentes na atmosfera.”43 O veículo batizado de Braspress ECO2
tem uma imagem diferenciada do restante da frota da empresa e pretende contribuir para a melhoria da qualidade do meio ambiente. Os motoristas que dirigem o caminhão movido a gás natural recebem treinamento de forma prática e também orientações rotineiras para operar no novo sistema.
O projeto faz parte de uma parceria que a Braspress mantém com a Ecomotors, empresa que
faz toda a implantação, desde o comodato do sistema de abastecimento do GNV (Gás Natural Veicular)
no veículo, até a instalação dos sistemas de gerenciamento do motor e armazenamento do gás no

41. Braspress News, Cetesb e Braspress realizaram avaliação de veículos com opacímetro, n° 10, setembro/outubro 2008, p. 20.
42. Informações disponíveis no site <http://www.cntdespoluir.org.br/>. Acesso em 09 de setembro de 2014.
43. Portal Transporta Brasil, Braspress terá caminhões movidos a gás natural, 21 dsetembro de 2011.
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caminhão. De acordo com o gerente de Novos Negócios da Ecomotors, Luciano Vilas Boas Júnior, “os
ganhos ambientais do motor flex diesel-gás são enormes. O gás natural é o hidrocarboneto com a
menor cadeia carbônica e, quanto menor, mais limpa é a queima. Desta forma, a queima de gás natural é menos agressiva ao meio ambiente que a de qualquer outro combustível.”44 Urubatan Helou
Júnior, que acompanha de perto o projeto, diz que, na Braspress, “buscamos a inovação, pois, quem
sai na frente, consegue mais vantagens. Por isso, estamos nos dedicando ao assunto e esperamos aumentar a frota com GNV.”45

44. Braspress News, Braspress inicia testes com caminhão a gás, n° 19, janeiro/fevereiro/março 2012, p. 74.
45. Idem, p. 73.
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Pensando na qualidade do ar, a Braspress promoveu, em 2012, o plantio de 500 mudas de árvores, nas principais avenidas da cidade de Campo Grande (MS), onde mantém uma filial. Em um ano,
uma árvore inala em média 12 quilos de CO2 e exala oxigênio suficiente para que uma família de quatro pessoas possa viver durante o mesmo período. As árvores melhoram a qualidade do ar, o que diminui os problemas respiratórios. Além disso, suas raízes reforçam o solo e suas folhas dispersam as
gotas de chuva, fazendo com que a água penetre no solo chegando até aquíferos subterrâneos que
abastecem córregos e rios.

Eco2 veículo movido a gás natural
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A questão da água
Atualmente, a falta de água atinge algumas regiões do país, principalmente a região sudeste,
como as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o que acendeu o alerta da população
brasileira sobre a necessidade de economizar esse recurso tão indispensável à vida. O Brasil detém o
maior potencial hídrico do mundo e mesmo assim enfrenta problemas para fazer com que a água tratada chegue às casas de toda a população. Segundo o documento Atlas Brasil - Abastecimento Urbano
de Água, produzido pela Agência Nacional de Águas, “a maior parte dos problemas de abastecimento urbano no País está relacionada com a capacidade dos sistemas de produção, impondo alternativas técnicas para ampliação das unidades de captação, adução e tratamento, embora a definição do
aproveitamento de novos mananciais demande, em geral, maiores recursos técnicos e financeiros.”46
O mesmo documento calcula em R$ 22,2 bilhões o investimento necessário em obras para o aproveitamento de novos mananciais e para adequações de sistemas de produção de água. Essas obras beneficiariam, até o ano de 2025, 3.059 municípios (55% do total do País), ou seja, cerca de 139 milhões
de habitantes.47
Nas últimas décadas, o que se vê é a poluição dos rios brasileiros, especialmente daqueles que
cruzam ou que estão próximos aos grandes centros urbanos. As empresas de saneamento, responsáveis pela coleta e tratamento de esgoto, vêm, ao longo dos anos, despejando in natura o esgoto diretamente nos rios e sem nenhum tratamento. Só recentemente entrou em suas pautas a construção de
estações de tratamento de esgoto. Por outro lado, o país convive ainda com a falta de consciência de
boa parte da população, que vê os rios como local de despejo de dejetos de toda natureza, e as ações
do poder público, também responsável pela deterioração dos rios, não passam de paliativos. Basta
um olhar leigo sobre os rios Tietê e Pinheiros na cidade de São Paulo, sobre a Baía de Guanabara no
Rio de Janeiro e a Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte para perceber o descompromisso e o descaso a que os mananciais de água do Brasil estão submetidos.
Além disso, a necessidade de investimentos e também de economia de água por parte da população é premente, e diversas iniciativas passaram a ser adotadas para reutilizar a água e reduzir
o consumo. No setor da construção civil, por exemplo, alguns empreendimentos residenciais estão
sendo construídos com sistema de reaproveitamento de água. “A água dos lavatórios é recolhida em
uma tubulação separada e passa por uma estação de tratamento antes de ser direcionada a pontos
46. Atlas Brasil Abastecimento Urbano de Água. Panorama Nacional Volume 1. Agência Nacional de Águas (ANA): Brasília,

2010, p. 45.
47. Idem, p. 52.
46

de descarga, lavagem de áreas comuns, irrigação de jardim e sistema de ar-condicionado, tudo dentro do empreendimento. Normalmente, a central fica instalada no último subsolo do prédio, seja na
sala de máquinas ou embaixo da rampa de acesso de veículos.”48

48. Estado de Minas, Caderno Classificados, 04 de setembro de 2014, p. 1.
47
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Braspress dá o exemplo,
utiliza água da chuva

Atenta à necessidade de economia de água, a Braspress adotou sistema para utilizar a água das
chuvas em alguns dos seus terminais. Em 2010, a empresa concluiu as obras nos terminais de Curitiba,
Goiânia, Sorocaba e Rio de Janeiro. A iniciativa exigiu um investimento de R$ 525 mil49 e propiciou a
captação de cerca de 69 milhões de litros de água por ano. Posteriormente a empresa instalou sistema
semelhante nos terminais de Bauru, Campinas, Campo Grande, Novo Hamburgo, Resende, Salvador
e Santa Maria. A água captada é usada na lavagem da frota de veículos e caminhões, na irrigação de
áreas verdes, nos lavatórios e descargas de sanitários, como também na limpeza de pátios e áreas de
serviço. Na filial do Rio de Janeiro, existe ainda um sistema de “climatização”, que usa a água da chuva para fazer o controle de temperatura dentro do ambiente de trabalho.
O sistema implantado na Braspress é responsável por captar a água da chuva que cai nos telhados dos terminais e a armazena em reservatórios subterrâneos. Essa água, entretanto, ao cair nos
telhados, adquire vírus e bactérias, tem seu pH alterado, tornando-se ácida, e precisa ser tratada.
Para realizar esse tratamento, a Braspress contratou o sistema Sergam, que utiliza o PLUV-CLEAN-IC –
Sistema Automático de Micro Filtragem e Desinfecção da Água Pluvial, responsável por ajustar o pH,
além de realizar a microfiltragem e a desinfecção da água através de um produto microbactericida.
Esse sistema é uma alternativa econômica no tratamento da água pluvial, e a água, depois de tratada,
pode ser utilizada para diversas finalidades, exceto para o consumo humano. Nos dias de chuvas intensas, os reservatórios subterrâneos podem funcionar também como área de contenção, diminuindo ou até evitando alagamentos e a sobrecarga da rede pluvial. De acordo com Sérgio Gama, Diretor
de Negócios Corporativos da Sergam, “o produto microbactericida é altamente especializado para uso
no efluente tratado para desinfecção, controle de odor, remoção de ferro e manganês, além da destruição de sulfeto de hidrogênio, remoção de cor e compostos nitrogenados, e ainda ajuda na manutenção da qualidade microbiológica e na prevenção do crescimento de algas, limo e evita a transmissão de doenças de veiculação hídrica.”50
49. Atualizado, o valor corresponde a R$661 mil. O valor foi atualizado pelo IPC-A, agosto de 2014. Calculadora do cidadão,
Banco Central. Disponível no site <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores>. Acesso em 10 de setembro de 2014.
50. Braspress News, Braspress adota o aproveitamento das águas de chuvas, n° 14, junho/julho/agosto 2010, p. 28.
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Captação de águas pluviais
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Captação de águas pluviais em Sorocaba
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O aproveitamento da água de chuva contribui para a preservação do meio ambiente com a redução do consumo de água tratada, própria para o consumo humano, em atividades que não necessitam dela. Além disso, também diminui os custos da empresa. De acordo com Urubatan Helou, “ao
reaproveitarmos a água as nossas operações ficam mais baratas. Ao usarmos a água da chuva, não
precisamos pagar pela água que consumimos na lavagem dos nossos caminhões e na irrigação dos
nossos jardins. Usamos água da chuva também, em determinada temperatura, sobretudo em regiões
litorâneas, para refrescar o teto dos nossos armazéns. Ao adotarmos o reaproveitamento, contribuímos para diminuir o consumo de água potável, isso é responsabilidade social.”51

51. Urubatan Helou, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias no dia 04 de agosto de 2014, na cidade de São Paulo-
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SP. Texto editado.

Resfriamento do telhado do terminal do Rio de Janeiro feito com o auxílio de água pluvial
52

Reciclar é preciso

O descarte inapropriado do lixo é muito danoso ao meio ambiente. Calcula-se que no Brasil
sejam produzidas cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia, o que situa o país na quinta posição entre os que mais produzem lixo no mundo. Desse montante, aproximadamente 10% não é coletado e
acaba sendo jogado nos rios, córregos, ruas e estradas. Nos últimos anos, tem crescido a quantidade
de lixo produzido no país e a sua destinação é sem dúvida um problema. Porém, não é possível nem
viável deixar apenas nas mãos da administração pública a missão de encontrar soluções.
O incentivo à reciclagem é uma das maneiras mais eficazes de tratar a destinação do lixo, pois
reduz sensivelmente a quantidade de materiais que não se decompõem facilmente na natureza. No
entanto ainda não são muitas as empresas e famílias brasileiras preocupadas com a reciclagem do
seu lixo. Hoje existem poucas cidades no Brasil com programas eficazes de coleta seletiva já implementados, mas a tendência é de crescimento à medida que o poder público se compromete ante as
pressões dos cidadãos. Igualmente importante é a ação das associações e cooperativas de catadores,
que veem nessa atividade um ganho financeiro. Por outro lado, eles executam um imprescindível papel na coleta e reciclagem de vários materiais. A rigor, os recipientes jogados no meio ambiente deveriam ser recolhidos pelas empresas fabricantes dos produtos nelas embalados, ou, na pior das hipóteses, comprados por elas, pois esse custo já está embutido no preço dos seus produtos.
De acordo com dados da associação Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem), em
2012, o Brasil reciclou 97,9% das latas de alumínio consumidas e 59% das embalagens PET, sendo o
maior reciclador de latas de alumínio do mundo e o segundo maior reciclador de embalagens PET,
perdendo apenas para o Japão.52

52. Dados disponíveis no site <http://www.cempre.org.br/>. Acesso em 08 de setembro de 2014.
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Braspress recicla papel, plástico e
equipamentos tecnológicos
Na Braspress existem algumas iniciativas para promover a reciclagem. Na filial da Braspress
de Belo Horizonte, localizada em Contagem, há um programa de reciclagem de papelões, plásticos e
papéis inutilizados. Os principais objetivos do programa são evitar o consumo desnecessário de materiais que podem ser reciclados, preservar a natureza, além de manter a Braspress como uma empresa ambientalmente correta. Desde julho de 2012, papelões, plásticos e papéis são doados pela
Braspress e coletados semanalmente pela ASMAC – Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis
de Contagem, que, em parceria com a prefeitura da cidade, são responsáveis pela separação e posterior reciclagem dos materiais.
Ainda em 2012, a Braspress iniciou na Matriz e na filial de São Paulo e logo em seguida nos
CAOBs (Centros de Apoio Operacional Braspress) da Vila Maria, Cantareira, Tamboré e na Divisão
Rodo-aérea Aeropress, a campanha “Reciclagem de papel”. A ideia começou a ser implementada para evitar o desperdício da grande quantidade de papel utilizada pelos diversos departamentos da empresa, que elaborou uma campanha visando ao reaproveitamento desse material. Foram
colocadas, em cada setor, caixas personalizadas com o slogan da campanha “Sorria, seu papel está
sendo reciclado!”, para que os colaboradores pudessem depositar os papéis inutilizados. Além disso, foi distribuída uma mensagem contendo informações sobre a campanha, com o intuito de conscientizar a todos sobre a importância da reciclagem. Os papéis recolhidos semanalmente são vendidos para empresas de reciclagem e o dinheiro arrecadado é utilizado para ampliar a campanha.
Alguns meses após o seu início, a campanha conseguiu se expandir para as filiais de Brasília,
Campinas, Florianópolis, Pato Branco, Rio de Janeiro, Sorocaba, Uberlândia e Vitória. Os ganhos ambientais já puderam ser mensurados. Calcula-se que, a cada 50 quilos de papel reciclado, uma árvore é preservada; de 2012, quando o projeto começou, até o final de 2013, a campanha recolheu 400
quilos de papel, conseguindo assim preservar mais de oito árvores.53
Além de reciclar papel, a Braspress também se preocupa com a reciclagem do seu lixo tecnológico. Computadores, impressoras, telefones fixos e celulares rapidamente se tornam obsoletos e precisam ser substituídos por outros mais avançados. O descarte inadequado desses materiais é devastador ao meio ambiente, pois eles possuem grande quantidade de substâncias tóxicas, que poluem

53. Braspress News, Braspress continua reciclando o seu papel, n° 24, outubro/novembro/dezembro 2013, p. 93.
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Captação de produtos para reciclagem na filial de Belo Horizonte

os lençóis freáticos, podendo causar sérias doenças ao ser humano e danos irreversíveis à natureza.
Entre as doenças mais comuns, estão os distúrbios no sistema nervoso, problemas nos rins, pulmões,
cérebro e envenenamento. “A cada ano o Brasil descarta cerca de 97 mil toneladas de computadores;
2,2 mil toneladas de celulares; 17,2 mil toneladas de impressoras. Os lixos eletrônicos geram o que os
especialistas chamam de resíduos tóxicos, volumosos e de difícil reciclagem. Isso porque a maioria
desses equipamentos é fabricada com materiais como PVC, mercúrio, chumbo e cádmio.”54
Quando os equipamentos não estão em condições de serem doados, a Braspress contrata uma
empresa responsável pela destruição e posterior reciclagem dos eletrônicos descartados. Outra forma de descarte usada pela Braspress é a devolução de seus resíduos eletrônicos para os fabricantes.
Preservar todos os tipos de equipamentos tecnológicos, para que tenham uma vida útil
maior e não sejam descartados por falta de manutenção ou mau uso, é outra maneira de proteger o
meio ambiente. Por realizar essa medida, a Braspress recebeu, em janeiro de 2012, o Certificado de
Empresa Amiga do Meio Ambiente, oferecido pela EconomicLuz, em parceria com a organização não
54. Correio Brasiliense, DF já conta com 13 pontos de entrega para descarte de lixo eletrônico, 10 de novembro de 2011.

Disponível no site <www.correiobraziliense.com.br>. Acesso em 10 de setembro de 2014.
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governamental Rede Ambiental de Teresina/PI. A conquista foi alcançada com a instalação de filtros
capacitivos na filial de Teresina, que protegem os fios da rede elétrica e ajudam a reduzir o consumo
de energia, visando preservar o funcionamento dos equipamentos.
As ações da Braspress testemunham, assim, o seu compromisso com o meio ambiente e com
a sustentabilidade do seu negócio.
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Tayguara Helou com representantes de entidade que realiza a coleta de sucatas em São Paulo (SP)
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Campanha Crianças Desaparecidas realizada em 1996
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Solidariedade
Na Braspress cada caminhão é um
veículo social
Outdoor ambulante
Ao longo de sua história, a Braspress vem utilizando os seus caminhões em importantes campanhas de cunho social. Os caminhões baús são excelentes mídias de divulgação, já que percorrem
todo o Brasil, cruzam as mais diferentes estradas e chegam a locais, algumas vezes, de difícil acesso. Segundo Urubatan Helou, a Braspress, “ao realizar campanhas sociais tendo os caminhões como
outdoors, além de conseguir importantes ganhos sociais, também promove um benefício relevante
para o setor de transportes. Afinal, com as campanhas o caminhão, que sempre foi considerado pela
opinião pública como um vilão, que prejudica o trânsito e polui o meio ambiente, passa a ser visto
com outros olhos. O veículo adquire credibilidade na sociedade por divulgar projetos sérios e úteis.”55
Desde a década de 1990, a Braspress procura, por meio dos seus caminhões, veicular ações
em benefício da sociedade. A primeira delas ocorreu em 1996 e 1997, quando a empresa criou a
Campanha Crianças Desaparecidas, em colaboração com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente do Rio de Janeiro. Na ocasião, a transportadora estampou nos baús dos seus caminhões oito fotos de crianças desaparecidas.
Convencidos da importância dessa ação, em 2003, a Braspress realizou iniciativa semelhante,
dessa vez em colaboração com a ONG ABCD (Associação Brasileira de Defesa à Criança Desaparecida),
popularmente conhecida como Mães da Sé. Além de divulgar fotos de 12 crianças e adolescentes
em 575 caminhões distribuídos por 53 filiais, totalizando mais de 1.300 adesivos, a Braspress expediu cerca de 170 mil malas diretas e 200 mil folders, enviados aos seus clientes convocando-os para
participar da ação. A transportadora também produziu, com o auxílio da entidade Mães da Sé, 100 mil
cartilhas de prevenção contra sequestros, que foram distribuídas em escolas e instituições congêneres.
Esse material orientava crianças, adolescentes e seus responsáveis sobre os cuidados a serem tomados
55. Urubatan Helou, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias no dia 04 de agosto de 2014, na cidade de

São Paulo -SP. Texto editado.
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para minimizar o risco de sequestro de menores, como não aceitar carona de estranhos ou não sair
de casa sem avisar aos pais. Na ocasião, Urubatan Helou afirmou: “O caminhão será um agente social
que vai ajudar a localizar crianças e coibir novos sequestros. Se não pudermos localizar as 12 crianças, pelo menos estaremos servindo de alerta para os pais e poderemos inibir a ação das quadrilhas.”56
A campanha vigorou por um ano e cinco meses e deu maior visibilidade à ONG ABCD, que ganhou novos parceiros pelo Brasil, além de ratificar junto à população a importância do seu trabalho. A
ação tornou-se case de estudo e recebeu homenagens na Câmara de Vereadores de São Paulo, além
do I Prêmio NTC & Logística de Cidadania e Responsabilidade Social, concedido à Braspress em 23 de
setembro de 2004. A empresa foi a primeira transportadora do país a receber tal premiação.
Em outubro de 2014, a campanha com as Mães da Sé foi retomada, agregando maior visibilidade à causa e esperança aos familiares que buscam por notícias dos seus entes queridos. Em 2015
Silvio Cesar Corraini foi encontrado pela família graças a essa campanha. A sua foto estampada nos caminhões da Braspress foi reconhecida pelos responsáveis pelo Grupo de Apoio a Alcoólicos Anônimos

Foto: Acervo Braspress

56. Carga & Cia, Caminhão Social, ano 4, nº 47, junho de 2003.
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da Igreja de São Francisco, no município de Serra, na região metropolitana de Vitória (ES). O grupo
cuidava de Silvio que havia sido acolhido em situação muito debilitada vivendo na rua. Segundo
Maria Corraini, mãe de Silvio, ele estava desaparecido há quatro anos e, quando saiu de casa estava
em profunda depressão. “Procuramos meu filho durante muito tempo e nunca perdemos a esperança de reencontrá-lo. Foi uma emoção enorme poder revê-lo, depois de tanto tempo. Apesar da saúde frágil, ele está se recuperando e deve ficar ainda alguns meses nessa entidade que o recolheu da
rua. Também aproveito para agradecer imensamente ao Senhor Urubatan Helou, Diretor Presidente
da Braspress, que divulgou a foto dele”.
Ainda é grande o número de pessoas desaparecidas no país. Todavia a precariedade das informações oficiais não permite que se tenha uma estatística confiável sobre os desaparecimentos e sobre as pessoas que já foram encontradas. O próprio Ministério da Justiça reconhece que não há como
contabilizar os números de desaparecidos, mas arrisca dizer que anualmente ocorrem 10 mil desaparecimentos envolvendo crianças e adolescentes no país. Já a Delegacia de Pessoas Desaparecidas do
Estado de São Paulo, ligada ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), afirma que
foram registradas no estado, em 2013, 18.153 queixas de desaparecimento. Segundo Ivanise Esperidião
da Silva, presidente da ONG ABCD, “o fato de o Brasil não dispor de um cadastro nacional de desaparecidos torna inviável saber os números que possam dar um parecer exato da situação de desaparecimentos de pessoas.” Somente a ONG ABCD já cadastrou, desde 1996, quando foi criada, mais de 9.000
casos de pessoas desaparecidas no país. Desse total, 27%, ou seja, 2.937 casos, foram solucionados.57

57. Dados disponíveis no site <http://www.maesdase.org.br>. Acesso em 24 de setembro de 2014.
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Caminhão da Braspress que estampou a foto de Silvio Cesar Corraini, localizado pela família
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Além de divulgar imagens de crianças desaparecidas, a Braspress realizou outras ações, utilizando os caminhões como outdoors. Em 1998, a frota da empresa passou a estampar o selo símbolo da campanha em defesa da erradicação do trabalho infantil, realizada pela Fundação Abrinq
Pelos Direitos da Criança. Em reconhecimento, a transportadora recebeu o título de Empresa Amiga
Anuncio-Institucional-2 copiar.pdf 1 26/02/2015 16:09:29
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da Criança. O programa Empresa Amiga da Criança, idealizado pela Fundação Abrinq em 1995, reconhece as empresas que cumprem com os seguintes compromissos: não explorar o trabalho infantil e
não empregar adolescentes em atividades noturnas, perigosas e insalubres; alertar os fornecedores
contratados que denúncia comprovada de trabalho infantil causará rompimento da relação comercial; realizar ações de conscientização dos clientes, fornecedores e comunidade sobre os prejuízos
do trabalho infantil; desenvolver ações em benefício de crianças e adolescentes, filhos de funcionários, nas áreas de educação, assistência e saúde; realizar ações sociais em benefício de crianças e
adolescentes de comunidades, conforme valores estabelecidos pela Fundação Abrinq.58

58. Compromissos disponíveis no site <http://www.fundabrinq.org.br>. Acesso em 24 de setembro de 2014.
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Campanha Crianças Desaparecidas realizada em 2014

Pelo apoio dado à Abrinq, a Braspress recebe anualmente o reconhecimento da instituição e
atualmente se mantém como uma Empresa Amiga da Criança e como Sócia Mantenedora VIP.59
Em 2004 a transportadora apoiou outra ação empregando as laterais dos caminhões, dessa
vez com adesivos da Campanha de Doação de Órgãos, realizada pelo Ministério da Saúde. Urubatan
Helou recebeu a representante do Ministério da Saúde, Dra. Cyrene dos Santos Alves, que homologou a campanha e elogiou a iniciativa da empresa. Os adesivos referentes à doação de órgãos circularam em mais de 600 veículos, além de terem sido distribuídos 150 mil volantes e enviadas 350 mil
malas diretas, com o objetivo de conscientizar clientes e parceiros sobre a importância da doação.60
A Braspress aderiu à campanha mostrando o caso real de João Batista Simonetti, funcionário do
SETCESP - Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região - que na época
era presidido por Urubatan Helou. Simonetti já havia feito um transplante de fígado e foi escolhido como figura central da campanha. O sucesso do seu transplante serviu de exemplo de como
a doação de órgãos pode salvar vidas.

59. Informações disponíveis no site <http://www.fundabrinq.org.br/parceiros_empresa_amiga_da_crianca.php>. Acesso

em 05 de setembro de 2014.
60. NTC & Logística. Braspress lança campanha pela vida, 30 de setembro de 2004.
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Campanha de Doação de Órgãos realizada em 2004

No Brasil ainda é reduzido o número de doadores de órgãos. Em 2004, cerca de 60 mil pessoas
aguardavam na fila para receber órgãos e demais tecidos transplantados e foram realizados somente
4.976 transplantes de coração, fígado, pâncreas, pulmão e rim.61 Em 2013, o número de transplantes
desses mesmos órgãos já havia crescido consideravelmente e alcançou a maior cifra da história, 7.663
procedimentos.62 No entanto o número ainda é pequeno, se analisarmos a quantidade de pessoas que
aguardam na fila por um órgão que, em junho de 2014, era de aproximadamente 28.000 pacientes.63

61. Jornal do Carreteiro do Brasil, Doação de órgãos, 28 de outubro de 2004 e Registro Brasileiro de Transplantes, ano XX,
nº 2, janeiro/junho 2014, p. 5. Disponível no site <http://www.abto.org.br>. Acesso em 19 de setembro de 2014.
62. Registro Brasileiro de Transplantes, ano XX, nº 2, janeiro/junho 2014, p. 5. Disponível no site <http://www.abto.org.br>.

Acesso em 19 de setembro de 2014.
63. Idem, p.16.
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No ano de 2011, mais uma vez a Braspress utilizou seus caminhões como outdoors em movimento. A iniciativa ocorreu na região de Uberlândia, Minas Gerais, onde os veículos da empresa passaram a circular com o selo Amigos da Cura, devido à associação da transportadora ao Programa
Empresa Participativa. Esse programa objetiva engajar empresas em prol da cura do câncer e é desenvolvido pelo Grupo Luta Pela Vida, ONG responsável pela construção, manutenção e ampliação
do Hospital do Câncer de Uberlândia. O hospital atende, por meio do Sistema Único de Saúde, a população de 60 cidades das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais.
O programa possui cinco categorias de doadores, que variam de acordo com valor da contribuição,
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benefícios e produtos específicos, e a Braspress está cadastrada na modalidade Diamante. De acordo com Adriana Andrade, colaboradora da ONG, “as doações feitas pela Braspress e por outras empresas são muito importantes. Afinal, é por meio delas que é realizado todo trabalho no hospital, assim como sua construção, manutenção, ampliação, aquisição de equipamentos, apoio sociomaterial
a pacientes, entre outros investimentos.”64 Para Urubatan Helou, o apoio ao hospital “é uma forma de
retribuirmos à sociedade uberlandense e da região todos os benefícios que a nossa Organização recebe no local. Esperamos, assim, colaborar não somente com aqueles que vivenciam a experiência
de um câncer, mas também com seus familiares; que possam equipar a instituição com recursos necessários para tratar os portadores desta grave enfermidade.”65
Em 2014, a Braspress participou do movimento internacionalmente conhecido como Outubro
Rosa e apoiou a campanha “Homens na luta contra o câncer de mama”. A transportadora em parceria com a ONG Instituto Viva a Diferença adesivou alguns dos seus caminhões na cor rosa, buscando
a conscientização da sociedade para o problema. Segundo o presidente do Instituto Viva a Diferença,
Marcelo Liotti, quem já enfrentou o câncer sabe como a doença afeta física e emocionalmente uma
pessoa. ‘’Assim como os outros tipos, o câncer de mama assusta, causa insegurança e medo. Por isso,
é importante que os homens estejam ao lado das mulheres nessa luta’’, afirmou. Sobre mais essa campanha apoiada pela Braspress, Urubatan Helou disse: “Estamos conscientes dos problemas sociais do
país, por isso fazemos questão de participar do engajamento masculino na luta contra o câncer de
mama, já que nossos caminhões são verdadeiros outdoors ambulantes para levar mensagens de conscientização social’’.

64. Depoimento extraído de e-mail enviado por Adriana Andrade ao Escritório de Histórias no dia 04 de setembro de 2014.

Texto editado.
65. Braspress News, Braspress solidariza-se com o Hospital do Câncer de Uberlândia (MG), nº 18, outubro/novembro/dezem-

bro 2011, p. 30.
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Campanha Homens na luta contra o câncer de mama
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Foto: Acervo Braspress

Transporte solidário

Doação para os desabrigados de Teófilo Otoni

O compromisso social da Braspress por meio dos seus caminhões não se resume a divulgar
ou veicular campanhas. O transporte solidário é uma prática que acompanha a sua trajetória de sucesso. O incentivo à doação para as ONGS e demais entidades que necessitam de apoio, bem como
o seu transporte, confirmam a preocupação da empresa em realizar a sua contrapartida social. Com
frequência, a Braspress arrecada e transporta, por exemplo, donativos a vítimas de calamidades ocorridas no país.
Em 2002, após enchentes que acometeram a cidade mineira de Teófilo Otoni, a Braspress enviou aos desabrigados 4,5 toneladas de alimentos. A situação na cidade era caótica, cerca de 3.311
famílias ficaram desabrigadas, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Município66 e, com os
donativos, a Braspress conseguiu ajudar aproximadamente 10% das vítimas. Na ocasião, Urubatan
Helou afirmou: “O ato de responsabilidade social assumido pela empresa de transportes irá beneficiar
66. Jornal Carta, Braspress ajuda população de Teófilo Otoni vítima das chuvas, ano 24, nº 1011, 15 de março de 2002.
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cerca de 300 famílias da cidade se considerarmos que cada família irá receber 15 quilos de alimentos
entre arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal e óleo.”67
No ano de 2008, novas enchentes deixaram famílias sem casa, sem ter o que comer e vestir,
além de terem ceifado mais de 100 vidas. A tragédia se abateu sobre o estado de Santa Catarina, afetando em torno de sessenta cidades e mais de 1,5 milhão de pessoas. Para ajudar as vítimas, a Braspress
criou uma Central de Arrecadação em São Paulo e contou com a participação de todas as suas filiais. A
empresa recolheu 218 toneladas de donativos e realizou o transporte das doações, que foram entregues à diretoria do Lions Clube de Blumenau. Em reconhecimento ao esforço realizado, o Lions Clube
de Blumenau concedeu à empresa diploma de agradecimento pelos relevantes serviços prestados
à comunidade e Milton Petri68 recebeu o título de Companheiro de Melvin Jones, a mais alta honraria concedida pela instituição. “Fiquei muito feliz com a homenagem. Aproveito para agradecer nossos colaboradores, clientes e as demais pessoas que se envolveram para amenizar a dor que os catarinenses enfrentaram com as enchentes,”69 declarou Petri.

67. O Debate, Teófilo Otoni recebe doações, 28 de fevereiro a 07 de março de 2002.
68. Milton Petri, há mais de 11 anos, participa do movimento Leonístico Internacional, através do Lions Clube de Alphaville,

no município de Santana de Parnaíba, e já ocupou cargos importantes na entidade, como a presidência da Divisão Lions
Clube Sudoeste 2.

Foto: Acervo Braspress

69. Braspress News, Milton Petri recebe honoraria do Lions clube e agradece a todos que participaram da Campanha
Solidariedade a Santa Catarina, nº 12, outubro/novembro de 2010. p. 19.

Doação para as vítimas de enchentes no Nordeste
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Doações para as vítimas de enchentes em Nova Friburgo

Consciente da necessidade de amparar os mais necessitados, em 2010, a Braspress realizou
novamente o transporte solidário. Nesse ano, a ajuda foi para os desabrigados das enchentes e dos
desmoronamentos ocorridos em Niterói e São Gonçalo, municípios localizados no estado do Rio de
Janeiro. A empresa transportou cerca de 2,7 toneladas de donativos, como roupas, cobertores, alimentos, fraldas descartáveis e materiais de higiene. Parte das doações saiu de São Paulo e foi entregue à comunidade Grota de São Francisco, na cidade de Niterói, a outra parte saiu de Nova Friburgo e
foi encaminhada aos desabrigados do Morro do Bumba, em Niterói, e ao município de São Gonçalo.70
Nesse mesmo ano, as chuvas também fizeram estragos no Nordeste do país e novamente a
Braspress angariou e transportou doações. Foram entregues 21 toneladas de donativos à Defesa Civil
da cidade de Maceió (AL). Na ocasião, Tayguara Helou, Controller da transportadora, lembrou que,
“mais uma vez, a Braspress colabora com a sociedade, numa ação de transporte solidário para a população de Alagoas, vítima das últimas enchentes registradas nessa região.”71
Em 2011, foi a região serrana do Rio de Janeiro que sofreu gravemente com os desmoronamentos e enchentes do período chuvoso. A Braspress auxiliou a Defesa Civil de Nova Friburgo e a
Cruz Vermelha com o transporte de 3,1 toneladas de alimentos e outros donativos, que rumaram

70. Braspress News, Braspress irmanada a Niterói e a São Gonçalo, nº 13, março/abril/maio 2010, p. 20.
71. Braspress News, Transporte de doações para o nordeste, nº 14, junho/julho/agosto 2010, p. 25.
70
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de São Paulo e Macaé para a região afetada pelas chuvas.72 Por esse engajamento a Braspress recebeu Moção Especial da Câmara Municipal de Nova Friburgo no dia 6 de fevereiro de 2015, entregue
pelo Vereador Ricardo Figueiredo (PSDC) a Fernando Coelho, Gerente da Filial existente na cidade, e
Aguinaldo Ramos, Gerente Regional do Rio de Janeiro.
Ainda em 2011, quarenta e uma caixas com roupas e sapatos foram transportadas pela Braspress
da cidade de São Vicente, em São Paulo, para o município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
As doações atenderam os desabrigados das enchentes ocorridas na cidade de São Lourenço do Sul.73
No ano de 2014, novamente a Braspress transportou roupas e alimentos não perecíveis para
a população afetada pelas fortes enchentes ocorridas no Estado do Paraná. Cerca de 5.250 quilos de
doações foram entregues por Wanderley da Costa, Gerente Regional da Braspress do Paraná, e Raul
V. Zanchett Jr, Gerente de Ponta Grossa, para Márcia Cristina de Paula Soares, coordenadora da campanha organizada pelo Moto Clube de todo o Brasil com o objetivo de atender às cidades vitimadas
pelas enchentes.

72. Braspress News, Braspress faz doações para Nova Friburgo, n° 16, fevereiro/março/abril 2011, p. 26.
73. Braspress News, Transporte solidário para São Lourenço do Sul, nº 17, junho/julho/agosto 2011, p. 42.
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Braspress em campanha de solidariedade às vitimas das enchentes em Nova Friburgo

Além de realizar o transporte para regiões atingidas por catástrofes naturais, a Braspress também
auxilia instituições sociais e leva donativos de um local a outro. Segundo Milton Petri, “é uma satisfação
podermos realizar um transporte solidário, sempre seguindo a filosofia de Responsabilidade Social que a
Braspress adota há vários anos.”74 O Lar da Caridade, localizado em Uberaba (MG), é uma das instituições que
conta com o auxílio da Braspress. Desde 2009, a empresa realiza o transporte solidário para essa instituição
e atualmente conduz mensalmente as doações recebidas em São Paulo até a sua sede no Triângulo Mineiro.
O Lar da Caridade, popularmente conhecido como Hospital do Fogo Selvagem ou Hospital do
Pênfigo, foi fundado em 1957 por Dona Aparecida Conceição Ferreira (Vó Cida), com o objetivo de atender pessoas com o “Pênfigo Foliáceo”, uma doença rara e muito incômoda, cujos sintomas se assemelham a labaredas que percorrem o corpo e deixam na pele verdadeiras marcas de queimadura. Com
o passar dos anos, além de cuidar dos doentes, o Lar da Caridade passou a realizar outros projetos nas
áreas da saúde, educação e assistência social. Atualmente a instituição assiste, em regime de abrigo,
crianças e adolescentes em situação de risco social e contribui também para atender às necessidades
básicas da comunidade local. O lar promove diversas ações em benefício da população mais pobre,
como bazares, assistência social e psicológica, doação de alimentos, roupas, material escolar e enxoval.

74. Braspress News, Braspress/Milton Petri e o Lions Clube, nº 20, abril/maio/junho 2012, p. 46.
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Além do transporte solidário, a Braspress também realiza doações para o Lar da Caridade. Em
janeiro de 2011, por exemplo, a transportadora doou 30 cestas básicas à instituição e, no ano seguinte,
foram mais 53 cestas básicas. De setembro de 2013 a abril de 2014, a Braspress transportou mais de 2
mil quilos de doações para o Lar da Caridade. Foram roupas, calçados, sacolinhas de natal, enxovais de
bebê, cadeiras de roda, brinquedos, tecidos e materiais de artesanato, que garantiram a manutenção dos
serviços prestados pela instituição.75 A caridade chega de diversas localidades e a Braspress se encarrega
de transportar a esperança e cumprir seu papel de relevância social. Nas palavras da atual presidente,
Ivone Aparecida Vieira da Silva, “o transporte solidário é fundamental para a manutenção do lar, pois ele
sobrevive de doações e necessita muito de ações como essas. Se não fosse a Braspress, teríamos imensas dificuldades, pois grande parte do que arrecadamos vem de São Paulo.”76 Ela agradece ao Diretor
Presidente da Braspress Urubatan Helou e a cada colaborador que viabiliza a chegada das doações até
os usuários dos serviços que presta. “O transporte solidário da Braspress permite a sobrevivência do lar.
Assim, podemos continuar o trabalho iniciado pela minha falecida avó, Aparecida Conceição Ferreira.”77
Além do Lar da Caridade, muitas outras instituições são atendidas pelo transporte solidário
realizado pela Braspress. Alguns exemplos dessa solidariedade praticada nos últimos anos estão registrados no quadro a seguir.

75. Braspress News, Hospital do Fogo Selvagem: história de luta sem fim, edição 25, maio/junho/julho 2014, p. 30.
76. Ivone Aparecida Vieira da Silva, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, por telefone, no dia 24 de setembro

de 2014. Texto editado.
77. Braspress News, Hospital do Fogo Selvagem: história de luta sem fim, edição 25, maio/junho/julho 2014, p. 30.
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Ano

Objetos Transportados

2011

800 cobertores, alimentos não perecíveis e
produtos de limpeza

2011
2011

2011

Móveis, colchões e eletrodomésticos
3 toneladas de alimentos não perecíveis, roupas e
remédios
5 toneladas de roupas, enxovais para recémnascidos, brinquedos e alimentos não perecíveis
49 cadeiras de rodas e 5 de banho
1 tonelada de alimentos, roupas, calçados e
brinquedos
Livros

2012

16 volumes contendo 190 cobertores

2012
2012

43 volumes de donativos
207 volumes contendo alimentos, roupas,
calçados e brinquedos
135 cestas básicas, 16 fardos de macarrão, 42
caixas com roupas, 19 caixas de agasalhos, 30
sacos com roupas e 62 sacos de brinquedos
604 cobertores e cerca de 500 kg de arroz

2011
2011
2011

2012

2012

2012
2012

2012
2012
2012
2013
2013
2013

5 toneladas de roupas, cobertores e calçados e 2
toneladas de alimentos
15 caixas e 15 volumes de roupas, agasalhos e
sapatos

2013
2013
2013
2013
2013
2013

75 cadeiras de rodas e oito volumes
150 cadeiras de rodas
90 cadeiras de rodas
54 cadeiras de rodas
10 cadeiras de rodas
14 caixas e 6 sacos de calçados, roupas e
alimentos não perecíveis
14 volumes contendo roupas
Mais de 1 tonelada e meia de alimentos, e
aproximadamente 1000 itens de produtos de
higiene e limpeza
Roupas, sapatos e um cercado para bebê
13 sacolas contendo itens hospitalares: aventais,
lençóis e toalhas e 5 monitores de computador
20 volumes contendo travesseiros, remédios,
alimentos, livros e roupas
77 cadeiras de rodas
14 cadeiras de rodas
42 cadeiras de rodas
10 cadeiras de rodas
14 cadeiras de rodas
883 volumes de medicamentos

2013
2013
2013
2014
2014
2014

11 computadores
15 caixas com materiais de informática
56 volumes contendo brinquedos
200 cobertores
500 cobertores
800 quilos de alimentos e outros donativos

2014
2014

1 caixa de livros
1 bicicleta

2014
2014

2. 651 quilos de alimentos e roupas
500 cobertores, alimentos não perecíveis,
produtos de limpeza e de higiene pessoal

2014

12 camas

2013
2013

2013
2013
2013

Instituição Beneficiada

Destino

Centro Espírita da Prece de Chico Xavier, Lar da
Caridade Hospital do Pênfigo e Lar Espírita Pedro
Paulo
Lar Espírita Pedro Paulo
Lar da Caridade Hospital do Pênfigo

De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)

Lar da Caridade Hospital do Pênfigo

De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)

Rotary Club de Brasília
Lar de Menores Dom Bosco

De São Paulo (SP) para Brasília (DF)
De Porto Alegre (RS) para região
metropolitana de Porto Alegre
Do Rio de Janeiro (RJ) para Juiz de Fora
(MG)
De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)

Clube do Livro da Fundação Espírita Allan Kardec

De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)
De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)

Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, Casa de
Auxílio do Centro Espírita Aurélio Agostinho, Casa de
Auxílio e Hospital do Centro Espirita Pedro e Paulo e
Lar da Caridade Hospital do Pênfigo
Lar da Caridade Hospital do Pênfigo
Creche Terezinha Zonfrilli

De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)
De São Paulo (SP) para Vinhático (ES)

Lar da Caridade Hospital do Pênfigo

De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)

Lar Espírita Pedro e Paulo, Centro Espírita Aurélio
Agostinho, Lar Espírita Chico Xavier e Lar da Caridade
Hospital do Pênfigo
Projeto Arrastão contra a enchente promovido pela
Fiemg
Campanha do Agasalho da Polícia Militar - 5º Batalhão
da Polícia Militar do Estado de São Paulo

De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)

Rotary Club de Brasília
Rotary Club de Taguatinga e Rotary Club do Lago Sul
Lions Clube Rio Doce
Lions Clube Rio Doce
Rotary Club de Curvelo
Lar da Caridade Hospital do Pênfigo

De Uberlândia (MG) para
Pirapetinga(MG)
Do bairro Parque Rodrigues Alves ao
bairro Cachoeirinha e Parque Primon na
capital paulista
De São Paulo (SP) para Brasília (DF)
De São Paulo (SP) para Brasília (DF)
De São Paulo (SP) para Colatina (ES)
De São Paulo (SP) para Colatina (ES)
De São Paulo (SP) para Curvelo (MG)
De Jeriquara (SP) para Uberaba

Lar da Caridade Hospital do Pênfigo
Lar Espírita Pedro e Paulo, Centro Espírito Aurélio
Agostinho, Lar Espírita Chico Xavier e Lar da Caridade
Hospital do Pênfigo
Lar da Caridade Hospital do Pênfigo
Lar da Caridade Hospital do Pênfigo

De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)
De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)

Lar da Caridade Hospital do Pênfigo

De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)

Rotary Club de Brasília
Rotary Club de Formosa
Rotary Club do Gama
Rotary Club de Taguatinga
Rotary Club do Lago Sul
Cruz Vermelha

De São Paulo (SP) para Brasília (DF)
De São Paulo (SP) para Brasília (DF)
De São Paulo (SP) para Brasília (DF)
De São Paulo (SP) para Brasília (DF)
De São Paulo (SP) para Brasília (DF)
De São Paulo (SP) para Rio de Janeiro
(RJ)
De Barueri (SP) para Uberlândia (MG)
De São Paulo (SP) para Brasília (DF)
De São Paulo (SP) para Boquira (BA)
De São Paulo (SP) para Brasília (DF)
De São Paulo (SP) para Petrópolis (RJ)
De São Paulo (SP) para São José do Rio
Preto (SP)

Escola Estadual de Neuza Rezende
Comunhão Espírita Cristã Bezerra de Menezes
Irmãs de Caridade do Santíssimo Sacramento
Centro Espírita Dom Bosco
Centro Espírita Missionários da Caridade
Lar Esperança, Associação e Fraternidade São
Francisco de Assis na Providência de Deus e Associação
de Apoio aos Adolescentes Carentes
Casa do Caminho Francisca Macedo
Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência
Física de Uberlândia (ADEF)
Lar da Caridade Hospital do Pênfigo
Lar da Caridade Hospital do Pênfigo, Grupo Espírita da
Prece de Chico Xavier, Casa de Auxílio do Centro
Espírita Aurélio Agostinho, Centro Espírita Francisco de
Assis e Casa de Auxílio e Hospital do Centro Espírita
Pedro e Paulo
Casa Espírita Amor e Fraternidade

De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)
De São Paulo (SP) para Uberaba (MG)

De Uberaba (MG) para Santo André (SP)
De São Paulo (SP) para Uberlândia (MG)
De São Pauio (SP) para Uberaba (MG)
De São Pauio (SP) para Uberaba (MG)

De São Pauio (SP) para Uberlândia (MG)
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Transporte solidário para o Lar Caridade
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Outra ação em benefício de pessoas carentes que tem o apoio da Braspress é a Campanha
Nacional do Agasalho, organizada pelo COMJOVEM – SETCESP (Comissão dos Jovens Empresários do
Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região). Em 2008, a campanha contou com a participação das filiais da transportadora, localizadas no Estado de São Paulo, para o recolhimento de donativos. As doações foram entregues ao Centro de Acolhida para Adultos da Prefeitura
de São Paulo. Na ocasião, Tayguara Helou agradeceu a todos pela participação, “pois ações como esta
são uma marca de nossos trabalhos solidários, que estão incorporados em nossos colaboradores.”78
Em 2011, a Braspress novamente participou da Campanha do Agasalho e um caminhão da sua frota transportou as arrecadações até o Centro de Acolhida para Adultos do Jaçanã, localizado na zona
norte de São Paulo. A campanha de 2012 contou, mais uma vez, com a colaboração de muitas filiais
da Braspress. Agasalhos foram coletados em diversas localidades do país e distribuídos para instituições de caridade, como o Projeto Social Novo Céu, na cidade de Belo Horizonte; a Cáritas Brasileira
Regional Santa Catarina, na cidade de Videiras; e o orfanato Santa Rita de Cássia, na cidade do Rio de
Janeiro. Tayguara Helou e Juliana Petri participaram da entrega das doações no Estado de São Paulo,
que ocorreu na sede da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, importante centro comunitário que
presta assistência aos moradores do bairro Vila Maria e região.79

78. Braspress News, Campanha agasalho solidário, nº 18, outubro/novembro/dezembro 2011, p. 31.
79. Braspress News, COMJOVEM e Braspress: unidas na Campanha do Agasalho, nº 21, julho/agosto/setembro 2012, p. 35.
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Foto: Acervo Braspress

Campanha do agasalho COMJOVEM
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A Braspress realiza ainda trabalhos voluntários conjuntamente com o Lions Clube e o Rotary
Club e também presta o seu apoio a essas instituições por meio do transporte solidário. Em 2007, durante Campanha do Agasalho, realizada pelo Rotary Club Vila Guilherme, a Braspress disponibilizou
dois dos seus caminhões para arrecadar doações pelas ruas da região. Já no ano de 2012, a Braspress
apoiou o Lions Clube de Guarulhos, Aeroporto, Distrito LC-5, na realização de evento com o objetivo
de arrecadar fundos para obras assistenciais.80 De acordo com Milton Petri, “é com a sensação de dever cumprido que colaboramos com o Lions Clube, pois significa que também fazemos a nossa ação
social, ajudando a quem necessita. Muito me identifico com essa entidade internacional que desenvolve um trabalho imprescindível de ajudar aos mais necessitados.”81 Para a presidente do Rotary Club
de Curvelo, Maria das Dores, “a ajuda da Braspress é muito importante, pois prestar serviços voluntários não remunerados não é uma tarefa fácil e temos que contar sempre com parceiros solidários, e
nós, do Rotary, agradecemos muito pelo apoio da Organização.”82
O transporte solidário atende a muitas instituições espalhadas pelo Brasil e todas são muito gratas à Braspress. Grazia de Vicenti Marsella, presidente da instituição Alice Tibiriçá de Civismo e
Solidariedade, que presta assistência a portadores de hanseníase e soropositivos em São Paulo, agradeceu ao transporte solidário. “Por mais este grande gesto de amor e solidariedade de V. Sas., cumprimentamos sensibilizados a Diretoria da Braspress, em especial o Diretor Presidente, o Dr. Urubatan
Helou, que generosamente nos permitiu esse feliz evento em favor dos nossos irmãos, em provas tão
difíceis de transpor na existência terrestre.”83 O secretário da Escola Estadual Neuza Rezende Fernandes,
de Uberlândia (MG), por sua vez, afirmou: “Venho em nome da Escola Estadual Neuza Rezende – Direção
e professores – agradecer a todos pelo trabalho solidário e pela agilidade e cuidado no transporte e
na entrega dos computadores. Incluímos na história da Escola a Braspress e colaboradores como uma
Empresa Amiga da Educação.”84

80. Braspress News, Colaboração com o Lions Clube de Guarulhos - Aeroporto, nº 21, julho/agosto/setembro 2012, p. 36.
81. Braspress News, Solidariedade: Braspress e Lions Clube, nº 22, janeiro/fevereiro/março 2013, p. 30.
82. Braspress News, Transporte solidário para o Rotary Club de Curvelo (MG), nº 23, abril/maio/junho 2013, p. 30.
83. Braspress News, Braspress realizou transporte solidário, nº 15, outubro/novembro/dezembro 2010, p. 25.
84. Braspress News, Transporte solidário para escola em Uberlândia (MG), edição 25, maio/junho/julho 2014, p. 32.
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Transporte solidário para o Lions Clube de Colatina
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Transporte solidário para a Escola Estadual Neuza Rezende Fernandes
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Tayguara Helou na cerimônia de recebimento do I Prêmio Hermann Gmeiner

Em agradecimento ao transporte solidário de folhetos de São Paulo a Brasília para a ONG
Aldeias Infantis SOS Brasil, entidade internacional de proteção e desenvolvimento de crianças e jovens em estado de vulnerabilidade, atuante em 133 países e territórios no mundo, a Braspress recebeu o I Prêmio Hermann Gmeiner de Responsabilidade Social, iniciativa da própria ONG. O troféu foi
entregue à Tayguara Helou, em cerimônia realizada no dia 10 de novembro de 2010.
A Braspress também se sente muito realizada por poder ajudar a quem precisa com seus caminhões. De acordo com Urubatan Helou, “se durante essas campanhas com os nossos caminhões uma
única pessoa for encontrada, um único órgão for doado, uma única doação for entregue a uma entidade, eu acredito que cumprimos um importante papel social.”85

85. Urubatan Helou, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias no dia 04 de agosto de 2014, na cidade de São PauloSP. Texto editado.
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Foto: Acervo Braspress

Protegendo a criança e o adolescente

Entrega de doações ao Nefesh-Sopro de Vida

Os caminhões da Braspress divulgam campanhas e realizam o transporte solidário, mas a responsabilidade social da empresa não se resume a isso. A transportadora procura também apoiar entidades que realizam trabalhos sérios e importantes, principalmente aqueles relacionados à criança
e ao adolescente.
Em 2006, a Braspress aderiu ao Programa Siga Bem Criança, que pretende combater a exploração sexual e o trabalho de crianças e adolescentes nas estradas. Lançado em 2003, o programa consiste em campanhas que têm como objetivo informar e sensibilizar principalmente os caminhoneiros
com a finalidade de torná-los aliados no resgate dessas crianças e adolescentes. Uma das campanhas
realizadas é a divulgação nas estradas do Disque 10086, para denúncias contra exploração infantil. O
sucesso dessa ação transparece nos números. Desde o início do serviço, em maio de 2003, até dezembro de 2013, o Disque 100 já realizou um total de 3.182.413 atendimentos em todo o país.87
86. O Disque 100 é o número telefônico da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, disponibilizado pelo Governo Federal,

para receber denúncias relativas ao descumprimento dos diretos humanos.
87. Informação disponível no site <http://www.br.com.br/wps/portal/portalconteudo/redesigabem>. Acesso em 29 de setembro de 2014.
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O Programa Siga Bem Criança está embasado no projeto “Um mundo para as Crianças”, acordo
firmado entre os governos, a ONU/ Unicef e a Cobram - Companhia Brasileira de Marketing, que edita
o Programa Siga Bem Caminhoneiro, com o apoio da Petrobras.88 Ao aderir ao programa, a Braspress
estampou seus caminhões com a logomarca da campanha e comprometeu-se a orientar seus motoristas para o combate à exploração sexual e agressão infanto-juvenil nas estradas.

88. Braspress News, Braspress adota Siga Bem Criança, n° 5, dezembro 2006, p. 6.

Caravana Siga Bem Brasília
86

Anualmente, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, com a participação do Programa Siga Bem Criança, é realizada carreata da Caravana
Siga Bem, maior ação social itinerante das estradas brasileiras. A Braspress também participa dessas
carreatas, que são realizadas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Segundo a Gerente Regional
da Braspress do Distrito Federal, Edilene Costa, “é muito importante essa mobilização por uma causa
tão nobre; e eu, como mãe, considero fundamental a participação da nossa Organização.”89

Foto: Acervo Braspress

89. Braspress News, Braspress participa da carreata da Caravana Siga Bem, nº 23, abril/maio/junho 2013, p. 31.
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Ainda em 2006, a Braspress tornou-se signatária do Programa Na Mão Certa, criado pela
Childhood Brasil90, com objetivo de reunir esforços e mobilizar governos, empresas e organizações da
sociedade civil para um enfrentamento mais efetivo da exploração sexual de crianças e adolescentes
nas rodovias brasileiras.91 Ao fazer parte do programa, a Braspress assinou o Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras, comprometendo-se a:
melhorar as condições de trabalho do caminhoneiro; participar continuamente de campanhas para
enfrentar a exploração sexual; estabelecer relações comerciais com fornecedores que estejam comprometidos com o enfrentamento da exploração sexual; incentivar seus funcionários e colaboradores a participarem de ações para erradicação do problema; apoiar projetos de reintegração social de
crianças e adolescentes vítimas da exploração sexual ou vulneráveis a ela; monitorar os resultados
de suas ações; e, no caso de federações e entidades empresariais, mobilizar seus associados para se
engajarem nesse enfrentamento.92 Atualmente mais de 1.400 empresas são signatárias desse Pacto.
Após a adesão, o Programa Na Mão Certa capacita multiplicadores dentro das empresas, que
passam a atuar com os motoristas, com o intuito de promover a valorização desse profissional, foco
principal de todas as ações realizadas pelo programa. Para dar suporte ao trabalho com os motoristas,
o programa preparou diversos materiais didáticos, entre eles, o Guia Na Mão Certa para Caminhoneiros,
uma coleção de oito volumes, cujo objetivo é informar ao motorista como agir quando se deparar
com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Além do combate à exploração sexual infanto-juvenil, os guias também abordam outros temas de interesse dos motoristas, como saúde, segurança, direitos humanos e relacionamento com a família.93
Em 2014, a Braspress apoiou a campanha Brasil na Defesa da Infância, promovida pela Childhood
Brasil, com o objetivo de sensibilizar e alertar turistas, torcedores e a população brasileira durante a
Copa do Mundo para o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas.

90. Fundada em 1999, a Childhood Brasil é o braço brasileiro da World Childhood Foundation, organização com atuação mundial que tem como missão defender os direitos da infância e promover melhores condições de vida para crianças em situação de vulnerabilidade e exploração em todo o mundo.
91. Na mão certa, sistematização 2006/2010, p. 13. Arquivo em PDF, disponível no site <http://www.namaocerta.org.br/sistematizacao.php> .
92. Idem, p.16.
93. Braspress News, Vamos acabar com a exploração sexual de crianças nas estradas, edição 25, maio/junho/julho 2014, p. 39.
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Participação no Mc Dia Feliz com a jornalista Tania Rodrigues e Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro da Braspress e família

Além da luta contra a exploração sexual infanto-juvenil, a Braspress atua efetivamente no auxílio a creches, abrigos e hospitais que atendem crianças e adolescentes. O cuidado em proteger os menores contra abusos se complementa com a dedicação da empresa em atender às demandas relacionadas à saúde e à educação dos jovens. Na área da saúde, é importante ressaltar o apoio da Braspress
ao GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), uma das mais respeitadas e
bem-sucedidas ONGs do país. Fundado em 1991, com sede em São Paulo (SP), o GRAACC trabalha
com pesquisa, ensino, diagnóstico e tratamento do câncer infanto-juvenil, com atendimento prioritário às famílias de baixa renda. Para cumprir essa missão, o GRAACC administra e mantém um hospital, em convênio técnico-científico com a UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo).
O GRAACC sobrevive por meio de doações e uma forma importante de arrecadar recursos advém de campanha realizada pelo McDonald’s, o McDia Feliz. Desde 1993, o GRAACC participa dessa
campanha, que destina a arrecadação de um dia da venda de sanduíches Big Mac para instituições
de apoio e combate ao câncer infanto-juvenil de todo país. Em 2008, a Braspress passou a apoiar a
campanha e apadrinhou a loja do McDonald’s do Shopping Frei Caneca, localizado na capital paulista.
90

Nesse ano, foi batido recorde de arrecadação com a venda de 487.599 Big Macs, que somaram R$
3.101.414,88 doados ao GRAACC.94 Desde 2008, a Braspress participa anualmente da campanha e muitos dos seus colaboradores prestigiam o evento.
Além de apoiar o McDia Feliz, em 2010 a Braspress associou-se ao GRAACC, passando a realizar
contribuições mensais. Atualmente, está enquadrada na categoria de Sócio Investidor95, contribuindo
efetivamente para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Brasil.

O GRAACC ESTÁ EM FESTA.
Com a ajuda de muita gente, estamos ampliando o nosso hospital e as chances de
recuperação de crianças e adolescentes com câncer. Alcançamos um índice de cura de cerca
de 70%, sendo que aproximadamente 90% dos pacientes de todo Brasil são encaminhados
pelo SUS. Nosso orgulho é poder mostrar a cada colaborador que sua doação é investida
com muita responsabilidade para oferecer aos pacientes um tratamento digno, humano
e comparado aos melhores do mundo. Continue doando, continue acreditando.
Se depender da gente, nossas crianças vão apagar muitas velinhas nesta vida.

WWW.GRAACC.ORG.BR

Anuncio_InstitucionalGraacc-265x230mm.indd 1
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94. Braspress News, Braspress apoia campanha MC Dia Feliz, nº 11, março/abril 2009, p. 14. o/abril 2009, p. 14.
95. Informações disponíveis no site <http://www.graacc.org.br>. Acesso em 08 de setembro de 2014.
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A Associação Hospitalhaços é outra instituição com relevantes trabalhos voltados à saúde pediátrica que conta com as contribuições da Braspress. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos,
com sede na cidade de Campinas (SP), que desenvolve atividades lúdicas no auxílio às crianças em
tratamento médico. Em dezembro de 2008, a coordenadora da Associação, Walkiria Campelo, enviou
à Braspress uma carta em agradecimento ao apoio recebido: “É com muita satisfação e alegria, que todos nós da Associação Hospitalhaços, agradecemos sua valiosa colaboração. São pessoas como você,
sensíveis às causas sociais, que tornam possível a realização de nosso trabalho.”96
Em São Paulo, a Braspress patrocinou, no ano de 2011, a festa de confraternização dos jovens
internados na Casa Hope, organização sem fins lucrativos que atende gratuitamente crianças e adolescentes transplantados ou com câncer. Além do trabalho biopsicossocial e educacional com os pacientes, a entidade provê as famílias de baixa renda com hospedagem, alimentação, transporte, vestuário, remédios e atendimento profissional em diversas áreas.97
A transportadora também se compromete a apoiar abrigos e demais entidades que trabalham
verdadeiramente com a proteção, formação e informação das crianças e adolescentes. No ano de 2002,
a filial de Campinas (SP) recebeu 34 crianças da Instituição de Caridade Lar Criança Feliz. Em comemoração ao Dia das Crianças, foram oferecidos aos garotos e garotas doces e lanches, e foi realizada
visita guiada dentro da empresa. A Instituição de Caridade cuida de menores até os 14 anos, de ambos os sexos, encaminhadas pelo Conselho Tutelar e pela Vara de Infância e Juventude de Campinas.
O objetivo do Lar é garantir às crianças proteção legal e social com acesso à saúde, educação, segurança, lazer e alimentação.98
Nas imediações da sua matriz, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo (SP), a Braspress contribui com a Casa Biasi e seu apoio faz a diferença para as crianças. Fundada em 1972, com o nome
de Abrigo Edel Quinn, a Casa Biasi acolhe crianças e adolescentes com até 17 anos em condição de
vulnerabilidade social. Lá eles recebem orientação e educação até que a normalidade seja retomada e eles possam voltar ao lar.99
Em 2010, a transportadora apoiou e ajudou na organização de festa no abrigo e contribuiu
para a alegria de 30 crianças e adolescentes. A festa contou com doces, danças, pinturas e muita alegria de todos os participantes. Na ocasião, também foram doados livros a todas as crianças.100
96. Braspress News, Colaboração com a Associação Hospitalhaços, n° 10, setembro/outubro 2008, p. 21.
97. Atualmente a casa é constituída por 48 dormitórios com 192 leitos, refeitórios, salas de TV e de convivência, escola, brinquedoteca, biblioteca, consultórios de serviço social, psicologia e terapia ocupacional, espaços específicos para o desenvolvimento de cursos de capacitação profissional, teatro e ampla área de lazer, além de outros espaços, distribuídos em mais de
6.000 m². Informações disponíveis no site <http://hope.org.br> e Braspress News, Festa de crianças e adolescentes com câncer teve apoio da Braspress, nº 16, fevereiro/março/abril 2011, p. 30.
98. Braspress Magazine, Brincando de Transportar, n°1, fevereiro 2002, p.11.
99. Braspress News, A Braspress faz a diferença para as crianças da Casa Biasi, edição 25, maio/junho/julho 2014, p. 37 e
Braspress News, Casa Biasi funciona há 41 anos, edição 25, maio/junho/julho 2014, p. 38.
100. Braspress News, Festa no abrigo “Edel Quinn” teve apoio da Braspress, nº 15, outubro/novembro/dezembro 2010, p. 24
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Festa no Abrigo Edel Quinn em 2010

Em 2011, a Braspress doou 50 cestas básicas ao abrigo,101 e também colaborou com a comemoração
do Dia das Crianças.102 No ano seguinte, por meio da parceria entre a Braspress e as empresas Interface
e Furukawa, foi promovido o Halloween na Casa Biasi. A festa contou com DJ, lanches, doces, além da
doação, por parte da Interface e da Furukawa, de um computador e uma impressora para fins educacionais.103 Em 2014, nova ação em benefício da Casa Biasi foi realizada pela Braspress. Dessa vez, foi
feito um mutirão para a reforma do local, que teve o apoio da W3W, empresa de reformas. Além disso, a transportadora doou quatro computadores para a entidade. A entrega foi realizada por Tayguara
Helou, que relatou a importância da Braspress colaborar com a comunidade onde atua. Segundo ele,
“temos de fazer a nossa parte para o bem-estar da sociedade em que vivemos. Precisamos ter sempre
a consciência de que não basta apenas cobrar, mas sim contribuir para um futuro melhor.”104
Localizada no seu entorno a escola de samba Unidos de Vila Maria também conta com a ajuda da Braspress. A escola realiza projetos sociais que atendem mais de 10.500 pessoas por ano em
uma iniciativa batizada de “Vila Maria, um Caso de Amor” que tem como objetivo atender crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social e portadores de deficiência ou necessidades especiais, promovendo inclusão cultural e auxiliando o desenvolvimento social, profissional e emocional, ampliando, assim, a qualidade de vida da população carente.
O projeto oferece cursos de futebol, caratê, voleibol, capoeira e ballet, além de aulas de informática, violão, percussão, cavaquinho, teatro, música e fotografia. Em 2015, a Braspress contribuiu com
101. Braspress News, Doações de cesta básicas ao Abrigo Edel Quinn e ao Centro de Convivência Caminho da Luz. , nº 16, fevereiro/março/abril 2011, p. 31 e Braspress News, Mais 82 cestas básicas foram doadas para creche da Vila Guilherme e abrigos infantis, nº 19, janeiro/fevereiro/março 2012, p. 33.
102. Braspress News, Festa das crianças no Abrigo Edel Quinn, nº 18, outubro/novembro/dezembro 2011, p. 31.
103. Braspress News, Festa de Halloween para as crianças da Casa Biasi, nº 22, janeiro/fevereiro/março 2013, p. 30.
104. Braspress News, A Braspress faz a diferença para as crianças da Casa Biasi, edição 25, maio/junho/julho 2014, p. 37.
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a escola através da doação de um refrigerador de 800 litros, realizou ainda a troca do piso, a pintura
do restaurante e colaborou nas refeições de 500 crianças e adolescentes atendidas pela instituição.
Outra entidade que contou com o apoio da Braspress foi a Escolinha de Futebol Ferradura,
dirigida pelo ex-jogador Dorval Rodrigues, um grande ponta direita do Brasil, que jogou no Santos
Futebol Clube, contemporâneo de Pelé, Pepe e Coutinho. No Natal de 2010 e no Dia das Crianças de
2011, a transportadora colaborou com os eventos da Escolinha de Futebol, que atende crianças carentes que sonham ser jogadores de futebol.105
Por meio da doação de alimentos e outros materiais, como brinquedos e computadores, a
Braspress ajuda entidades que cuidam de crianças e adolescentes. Em 2010 a ONG Caspiedade - Centro
de Assistência Social Nossa Senhora da Piedade, recebeu da Braspress 5 impressoras, 195 monitores
e 137 CPUs. À época, a ONG atendia cerca de 11 mil adolescentes, de 14 a 18 anos, em diversos endereços em São Paulo. O material, entregue por Tayguara Helou, foi recebido pela diretora da instituição, Grace Miranda.106 Em 2011, cestas básicas foram doadas pela empresa ao Núcleo Educacional
da Assistência Integral, Nefesh – Sopro de Vida. Localizado no Parque Novo Mundo, o Nefesh atende
crianças encaminhadas pelas Varas de Infância, Conselhos Tutelares e programas de proteção à infância. Naquela ocasião, a instituição abrigava 14 crianças sob medida de proteção.107 Nesse mesmo ano,
Milton Petri participou da entrega de cestas básicas à Casa de Amparo Tia Marly, localizada no bairro
de Santana na capital paulista. A Casa atende crianças e adolescentes em situações de risco social e
familiar, oferecendo “acolhimento, amparo, proteção, cultura, lazer, assistência médica, odontológica,
psicológica e educacional.”108 No ano de 2011 foram assistidas também as creches dos bairros Daniel
Fonseca, Patrimônio, Jardim Brasília e Aclimação, todas em Uberlândia, que receberam doações de
alimentos e brinquedos. Ainda nesse ano, a Braspress doou 25 cestas básicas para o abrigo Roberto
Borghi, localizado no bairro Freguesia do Ó. Nesse período, o abrigo atendia 22 crianças e adolescentes. Foram doadas também outras 27 cestas básicas à creche da Associação dos Moradores e Amigos
de Vila Guilherme, que cuidava em tempo integral de 280 crianças e realizava atividades monitoradas
aos filhos dos moradores da região.109 Em 2014, a Braspress realizou a doação de uma balança de pesagem para cadeira de rodas para a Associação Beneficente Comunidade de Amor - Rainha da Paz,
entidade que cuida de 300 crianças e adolescentes carentes que apresentam deficiências múltiplas,
prestando também apoio aos familiares. Em agradecimento à doação a Diretoria da entidade recebeu para um café da manhã o Vice-Presidente da Braspress, Milton Domingues Petri.

105. Braspress News, Ajuda à Escolinha de Futebol Ferradura, nº 18, outubro/novembro/dezembro 2011, p. 31.
106. Braspress News, Doação de computadores, nº 13, março/abril/maio 2010, p.18.
107. Braspress News, Braspress realiza doações de cestas básicas ao Programa Nefesh, nº 17, junho/julho/agosto 2011, p. 42.
108. Braspress News, Casa de amparo Tia Marly também recebe doações de cestas básicas, nº 17, junho/julho/agosto 2011, p. 42.
109. Braspress News, Mais 82 cestas básicas foram doadas para creche da Vila Guilherme e abrigos infantis, nº 19,
janeiro/fevereiro/março 2012, p. 33.
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Milton Domingues Petri em visita à instituição Associação Beneficente Comunidade de Amor - Rainha da Paz
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Braspress e o entorno
da sua sede
Participando de campanhas sociais em todo o território nacional, a Braspress não se esquece
da comunidade localizada no entorno da sua sede em São Paulo. O reconhecimento do valor e o respeito às comunidades da Vila Guilherme e da Vila Maria são comprovados pelo apoio da transportadora a atividades culturais e sociais ocorridas nesses bairros. O aniversário da Vila Guilherme e o Natal
iluminado da Vila Maria – Vila Guilherme são exemplos de eventos anuais que contam com a colaboração da Braspress. Segundo Urubatan Helou, “a Braspress, como uma das maiores empregadoras da Zona Norte de São Paulo, e em particular da Vila Guilherme, deve apoiar todos os movimentos
que buscam fortalecer a autoestima do cidadão em pertencer à região.”110 Michel Wiazowski, Diretor
Superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Nordeste, comenta sobre a participação da Braspress no aniversário da Vila Guilherme. “A Braspress é uma das principais patrocinadoras do aniversário que é realizado normalmente na Praça Oscar da Silva, o ponto mais importante
da Vila Guilherme. O dia é comemorado com shows e atendimento comunitário para a população.”111

110. Braspress News, Natal iluminado e aniversário da Vila Guilherme, nº 11, março/abril 2009, p. 14.
111. Michel Wiazowski, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, por telefone, no dia 24 de setembro de 2014.
Texto editado.
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Aniversário Vila Guilherme
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Em 2010, a Vila Guilherme completou 98 anos e a Braspress apoiou e participou das comemorações que duraram dois dias. Em seu primeiro dia, a festa contou com ato cívico, com a presença da 1ª Seção do Corpo Musical da Polícia Militar; com a banda e fanfarra da Escola Municipal Júlio
Marcondes Salgado; com exames clínicos gratuitos; além de consultoria jurídica realizada por voluntários da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e da UNIP (Universidade Paulista). No segundo dia,
foi celebrada missa campal, ocorreram apresentação da fanfarra da cidade de Laranjal Paulista e várias outras apresentações musicais.112 No ano seguinte, a Braspress fez questão de dar a sua contribuição para a comemoração do 99º aniversário da Vila Guilherme. A festa aconteceu nos dias 10 e 11 de
setembro e contou com encontro ecumênico, missa campal, shows e muita alegria na Praça Oscar da
Silva. Em 2012, durante as comemorações do centenário da Vila Guilherme, a Braspress novamente
colaborou. As comemorações iniciaram em maio e se estenderam até o fim do mês de setembro com
uma exposição de fotos aberta ao público.
O Natal iluminado da Vila Maria – Vila Guilherme, organizado pela Associação Comercial de São
Paulo, também conta com o apoio da transportadora. O evento acontece na véspera de Natal, quando as luzes da árvore são acesas; acontecem desfiles, shows musicais e a chegada do Papai Noel, tão
aguardada principalmente pelas crianças.
A Braspress também procura apoiar instituições localizadas na região da sua matriz, como é
o caso da Casa Biasi e do Centro de Convivência Caminho da Luz - Amparo aos Idosos. Por ter fixado
raízes na região da Vila Guilherme, a Braspress vê de perto os problemas locais e procura fazer a sua
contribuição. Mas, segundo Urubatan Helou, “o maior benefício social que a Braspress promove para
o seu entorno é a geração de empregos para os moradores da região, propiciando, assim, bem-estar
a muitas famílias.”113

112. Braspress News, Presença no aniversário da Vila Guilherme, nº 15, outubro/novembro/dezembro 2010, p. 25.
113. Urubatan Helou, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias no dia 04 de agosto de 2014, na cidade de São
Paulo-SP. Texto editado.
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Outras doações realizadas pela Braspress
As ações sociais realizadas pela Braspress são muitas, pois, com frequência, apoia instituições,
realiza doações, participa de campanhas e promove o transporte solidário para diversas partes do
país. Os seus colaboradores, a exemplo da empresa, também são agentes sociais a serviço do bem-estar e do desenvolvimento social. Eles são participantes ativos nas campanhas de doação e proteção aos direitos sociais, visitam instituições carentes, encaminham o transporte de donativos aos necessitados e estão realmente alinhados com a filosofia social da empresa. Em 2013, por exemplo, 16
colaboradores da Braspress e a Gerente Regional do Distrito Federal realizaram uma ação em prol da
Casa de Recuperação Fazenda Nossa Senhora da Anunciação, em Brasília. A Casa, que atendia, à época,
34 homens com dependência química, recebeu doações, entre elas uma televisão, alimentos, roupas,
calçados e itens de higiene pessoal. Além dos donativos, também foram oferecidos aos pacientes um
almoço especial; momento de lazer com gincanas; corte de cabelo; e, no final do dia, a celebração de
uma missa. “Essa visita fez muito bem aos internos, e percebi também que fez muito bem para o pessoal da Braspress; eles observaram que todos que estão na casa de recuperação são jovens comuns,
ativos, que estão ali para melhorar e seguir suas vidas. Muito obrigada pelo carinho de todos que estiveram presentes; ficamos muito felizes com essa ajuda,”114 agradeceu Terezinha Martins, Diretora
Social da Casa de Recuperação. Já em 2014, a Braspress doou 11 fogões, 5 televisores, 1 geladeira e 1
micro-ondas para a Casa André Luiz, instituição filantrópica sem fins lucrativos que há mais de meio
século atende deficientes intelectuais com ou sem deficiência física.
Alguns órgãos governamentais também receberam a contribuição da Braspress. Essas entidades, responsáveis pela prestação de serviços de proteção à vida e ao cidadão, algumas vezes carecem
de determinados materiais para melhor desempenho das suas atividades e acabam contando com a
ajuda da iniciativa privada para suprimir suas necessidades. A Braspress já colaborou, por exemplo, em
2006, com a doação de peças para a manutenção de uma viatura de resgate da Companhia do Corpo
de Bombeiros de Vila Maria.115 No ano de 2007, doou móveis para o Posto do Corpo de Bombeiros, situado no bairro do Belém, na Zona Leste da cidade de São Paulo.116 Em 2008, doou um micro computador à 1ª Delegacia de Polícia de Barueri (SP)117, além de um veículo pick up, 1.562 mudas de ár114. Braspress News, Colaboradores da Braspress realizam ação social em prol de Casa de Recuperação, nº 24, outubro/no-

vembro/dezembro 2013, p. 32.
115. Braspress News, Bombeiros da Vila Maria também recebem ajuda, nº 5, dezembro 2006, p. 6.
116. Braspress News, Doações de móveis para o Corpo de Bombeiros, nº 8, setembro/outubro 2007, p. 33.
117. Braspress News, Braspress realiza doação de computador, nº 9, abril/maio 2008, p. 13.
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Visita de colaboradores da Braspress à Casa de Recuperação Fazenda Nossa Senhora da Anunciação

vores nativas da Mata Atlântica e equipamentos de recreação infantil à Prefeitura de São João do
Meriti, no Rio de Janeiro.118 No ano de 2009, colaborou com a aquisição de material esportivo para a
Associação Recreativa Esportiva dos Policiais Militares Rodoviários do Posto da Polícia Militar Rodoviária
de Cocal do Sul, em Santa Catarina.119 Realizou ainda, em 2010, o transporte solidário para o Fundo
de Solidariedade da Prefeitura Municipal de Mongaguá120 e colaborou para a retífica do motor e troca da suspensão de uma viatura da Polícia Civil de São Paulo em uso na unidade da 19ª Delegacia de
Polícia da região de Vila Maria.121

118. Braspress News, Braspress realiza doação à Prefeitura de São João do Meriti, nº 10, setembro/outubro 2008, p. 21.
119. Braspress News, Colaboração com a Associação de Cocal do Sul, nº 12, outubro/novembro 2009, p. 19.
120. Braspress News, Realizamos transporte solidário, nº 14, junho/julho/agosto 2010, p. 23.
121. Braspress News, Reforma de veículo da 19ª Delegacia de Polícia, nº 18, outubro/ novembro/dezembro 2011, p. 31.
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Apoio Cultural

No ano de 2015 a Braspress passou a apoiar uma iniciativa de viés cultural ligada à área de transportes, a construção do Museu Brasileiro do Transporte, projeto realizado pela FuMTran (Fundação
Memória do Transporte), uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) ligada ao
sistema da CNT (Confederação Nacional do Transporte). O museu tem por objetivo resgatar e preservar a história do transporte no Brasil e será construído às margens da Rodovia Dom Pedro I, em
Campinas (SP), tendo como curador o renomado museólogo e professor Fábio Magalhães. “O Museu
será um espaço capaz de traduzir a complexidade e a riqueza de um setor visceral à economia nacional”122 , comentou Elza Lúcia Vannucci Panzan, Presidente da FuMTran e gestora do projeto.
A Braspress aderiu ao projeto por meio de recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e segundo Urubatan Helou a transportadora está muito feliz por participar de mais um passo importante para o Brasil. “A proposta do Museu é contar a história, a essência e a singularidade dos transportes e nós fazemos parte disso; não podíamos ficar de fora”123, afirma.
Animada com o andamento do Museu, Elza agradeceu o apoio da organização, “a Braspress
vem somar para a realização de um grandioso projeto como o Museu Brasileiro do Transporte. Será
um lugar dedicado ao conhecimento e à interatividade, que contará uma história, em sua essência e
singularidade, emocionando e conquistando cada visitante, despertando a curiosidade, semeando o
conhecimento, inspirando a transformação.”124

122. Braspress News, Braspress apoia a construção do Museu Brasileiro do Transporte, edição 27, março/abril /maio 2015, p. 48.
123. Idem.
124. Idem.
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Perspectivas do futuro Museu Brasileiro do Transporte
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A caminhada continua

Ao longo de sua história, a Braspress vem contribuindo para o desenvolvimento econômico e
social do país em sua atuação ampla em todo o território nacional. Além disso, vem exercendo o papel de empresa solidária recolhendo e transportando donativos quando o momento exige e apoiando
ações, entre elas 14 grandes projetos de proteção à vida, além de beneficiar cerca de 50 instituições.
Quando perguntado qual projeto social seria a “menina dos olhos” da Braspress, Urubatan Helou afirmou: “Temos um conjunto de obras, não podemos dizer qual delas é a mais importante. Seria como
perguntar: ‘Qual filho é o mais amado?’ Todos têm a sua significação e a mesma importância.” 129
Assim, a Braspress continua a sua caminhada, uma empresa grande, forte e que assume o seu
papel social, colaborando para um mundo melhor. Afinal, nas palavras de Urubatan Helou, “é necessário deixarmos de contemplar o mundo pela sala de visitas de nossa casa. Precisamos abrir a porta
e tentar melhorar o mundo em que vivemos.”130

129. Urubatan Helou, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias no dia 04 de agosto de 2014, na cidade de São

Paulo-SP. Texto editado.
130. Braspress News, Braspress apoia a cultura de doação no Brasil, edição 25, maio/junho/julho 2014, p. 27..
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Balanço 2014 e 2013
Balanço patrimonial para exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Valores em Reais

ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Caixa
Banco conta Movimento

2014

2013
86.070.593

92.083.540

30.857

84.460

769.820

1.213.716

85.269.916

90.785.364

153.583.064

143.020.200

155.487.222

145.086.698

(1.904.158)

(2.066.499)

46.670.739

50.565.437

Adiant. a Funcionarios

1.393.306

2.160.037

Estoques

5.814.140

4.687.373

Adiant. a Fornecedores

1.781.366

1.861.583

Empréstimos de Curto Prazo

4.837.054

7.519.932

Garantia Execução. Judicial

5.715.198

3.459.466

Títulos Públicos

5.296.902

6.237.484

Aplicaçoes Financeiras

Valores Realizáveis
Clientes
Provisão Cred. Liq. duvidosos

Outros Créditos

Parcelamento ICMS

-

794.295

Impostos a Recuperar REFIS

12.796.271

12.090.482

Imposto IR/CSLL a Recuperar

3.369.109

1.670.008

-

5.267.747

Antecipaçâo Lucros

5.575.239

4.817.029

Parcelamento FGTS

-

-

Seguros a Apropriar

92.154

-

286.324.395

285.669.178

Outros Créditos

Total do Ativo Circulante

As Notas Explicativas Integram as Demonstrações Contábeis
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Balanço patrimonial para exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Valores em Reais

ATIVO
NÃO CIRCULANTE

2014

Realizável a longo Prazo
Empresas Ligadas
Depósito Recursal Trabalhista

2013
76.601.913

70.961.252

65.403.049

63.574.548

5.991.689

2.979.704

-

1.407.000

Investimento

3.000.000

3.000.000

Impostos e Contribuições a Amortizar

2.207.175

-

653.259.824

672.396.973

Máquinas e Equip.

26.082.353

25.799.638

Móveis e Utensílios

9.276.654

8.757.009

113.674.030

110.879.975

103.182

97.195

13.466.965

12.188.073

491.977

491.977

Empréstimos a Sócios

Imobilizado

Veículos
Ferramentaria
Equipamentos de CPD
Instalações
Equip. de segurança
Terreno
Imóveis
Depreciação

2.985.044

2.190.173

480.829.442

480.829.442

113.568.634

113.568.634

(107.218.458)

(82.405.143)

Intangível

930.850

3.855.546

Licença de Softwares

8.437.320

8.284.844

Amortização

(7.506.471)

(4.429.298)

Total Ativo Não Circulante

Total do Ativo

730.792.587

747.213.771

1.017.116.982

1.032.882.950
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Balanço patrimonial para exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Valores em Reais

PASSIVO
CIRCULANTE

2014

2013

Fornecedores

6.472.266

6.560.096

Empréstimos e Financiamentos

4.845.775

16.565.203

Obrigações Tributárias

4.619.380

4.987.121

Obrigações Trabalhistas

46.694.314

44.417.142

Outras Contas a Pagar

10.923.897

17.792.423

73.555.631

90.321.986

54.212.545

66.198.899

1.730.752

7.617.039

19.485.905

21.272.002

-

-

32.995.889

37.309.858

54.212.545

66.198.899

55.613.400

55.613.400

Ajustes de Aval. Patrimonial

549.428.383

544.254.553

Reservas de Aumento de Capital

236.858.136

233.576.305

Total do Passivo Circulante

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
Financiamentos
Parcelamentos Tributários
Emprestimos Ligadas
Provisão para Contingência
Total Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido
Capital Social

Reservas Legal

1.656.526

1.656.526

Reservas de Lucros

33.229.825

28.172.184

Resultado Exercício

12.562.534

13.089.095

889.348.804

876.362.064

1.017.116.982

1.032.882.950

Total do Patrimônio Líquido

Total do Passivo
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2013
Valores em Reais

2014

2013

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

921.414.391

898.118.195

Serviços de Transporte Rodoviário

871.034.423

852.967.667

44.554.222

41.343.635

Serviço de Agenciamento de Carga Aérea
Prestação de Serviços
Receita Bruta de Logística
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-) Descontos Concedidos

541.011

1.636.590

5.284.735

2.170.304

(160.861.674)

(157.520.880)

(8.405.932)

(8.245.764)

(132.539)

(2.874.091)

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS

(152.323.203)

(146.401.025)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

760.552.717

740.597.316

Custos das Vendas

(339.000.467)

(306.218.175)

Lucro bruto

421.552.251

434.379.141

(434.704.390)

(454.441.553)

(57.642.340)

(53.737.551)

Despesas Administrativas

(367.408.749)

(392.182.445)

Depreciação do Exercício

(9.653.301)

(8.521.558)

(-) Abatimentos Concedidos

( - ) Despesas Operacionais:
Despesas Comerciais

32.925.572

40.957.537

Receitas financeiras

34.130.169

46.682.361

Despesas Financeiras

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

(3.353.903)

(5.587.442)

OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS

2.149.306

(137.382)

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

19.773.433

20.895.125

( - ) Imposto de Renda S/ Lucro

(5.289.426)

(5.727.021)

( - ) Contribuição Social S/ Lucro

(1.921.473)

(2.079.008)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

12.562.534

13.089.095

As Notas Explicativas Integram as Demonstrações Contábeis
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BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA E HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Demonstrações da mutação do patrimônio líquido dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013
Valores em Reais

Capital
Social

Ajuste de
Avaliação
patrimonial

Reserva
Legal

Resultado
Abrangente

Reserva de
Lucros

Total

55.523.400

527.063.652

1.002.071

-

275.215.803

858.804.926

Aumento do Capital Social

-

-

-

-

-

-

Constituição Reserva Legal

-

(4.219.682)

222.780

-

3.996.902

0

Ajuste Exercícios Anteriores

-

(485.095)

-

4.468.042

485.095

4.468.042

Saldo em 31 de dezembro 2012

Distribuição de Lucros

90.000

-

-

-

(90.000)

-

Resultado do Exércicio

-

-

-

-

13.089.095

13.089.095

(21.410.583)

-

Ajuste Avaliação Patrimonial

21.410.583

Saldo em 31 de Dezembro 2013

55.613.400

543.769.458

1.224.851

4.468.042

271.286.313

876.362.064

Constituição Reserva legal

-

-

-

-

-

-

Ajuste de Avaliação Patrimonial

-

5.173.831

-

-

-

5.173.831

Ganhou na Avaliação do REFIS

-

-

-

-

-

-

Aumento de Capital

-

-

-

-

-

-

Resultado do Exercício

-

-

-

-

12.562.534

12.562.534

Ajuste Exercicios Anteriores

-

-

431.675

-

(5.181.299)

(4.749.624)

55.613.400

548.943.289

1.656.526

4.468.042

278.667.548

889.348.804

Saldo em 31 de dezembro 2014

As Notas Explicativas Integram as Demonstrações Contábeis
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013
(Valores em reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA,
A Empresa, com sede em São Paulo SP – Rua Coronel Marques Ribeiro nº 225 B – CEP 02068-050,
Vila Guilherme, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ 48.740.351/0001-65, com contrato social e ultima alteração contratual arquivados na Junta Comercial, do Estado de São Paulo sob nº
906.327/77 de 15/03/77, NIRE 35.201.015.209 e nº 89.433/12-9 de 07/03/12, têm entre si, justos avindos
e contratados a CONSOLIDAÇÃO daqueles documentos sociais, pelas cláusulas e condições seguintes:
A sociedade girará sob a dominação de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, tendo como objetivo social:
A. Transporte Rodoviário de Carga a Frete e Encomendas, inclusive Medicamentos, Cosméticos
e Correlatos, Perfumes, Produtos de Higiene, Drogas, Insumos Farmacêuticos, Saneante
Domissanitário, Embalagens, Alimentos e Substâncias sujeitas a controle especial “Portaria
344/98” por conta própria e de terceiros, de âmbito intermunicipal e interestadual, onde operará com os nomes fantasia de BTU “BRASPRESS”, BTU “CITYPRESS”, BTU “AMAZON EXPRESS”,
BTU “AMEX”, BTU “RODEX” em todo território nacional.
B. Agenciamento de carga aérea doméstica e internacional, conforme decisão Nº499 de 11 de
dezembro de 2008, expedida pelo Ministério da Aeronáutica – Departamento de Aviação Civil,
operando com o nome fantasia de BTU “AEROPRESS”, para cargas domésticas e BTU “INTERPRESS”,
para cargas internacionais. A sociedade poderá em qualquer modalidade de sua operação abrir
filiais, agências ou escritórios nacionais e internacionais, a critério de seus administradores e
respeitando as formalidades legais;
C. Serviços de agenciamento, treinamento e fornecimento de mão-de-obra em geral
D. Serviços de Armazenagem, Logística e seus correlatos.
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HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
A Empresa, com sede social a Alameda Rio Preto, n° 353, lote 10, quadra 03, sala 1 – Bairro Tamboré
na cidade de Barueri – Estado de São Paulo , com contrato social arquivado na Junta Comercial sob
o NIRE 35.212.836.276 de 09 /02/95 e 49.801/04-1 de 28/01/2004 e CNPJ sob nº 00.463.613/0001-65
tem como objetivo social: A) Transporte rodoviário de cargas e encomendas, por conta própria e de
terceiros, de âmbito intermunicipal e interestadual. B: Agenciamento de carga aérea doméstica e
Internacional, conforme portaria nº 095/095/SPL de 18 de fevereiro de 1987, expedida pelo Ministério
da Aeronáutica – Departamento de Aviação Civil. C: Administrar Bens Imóveis, próprios ou de terceiros. D: Realizar serviços técnicos para outras empresas, de planejamento e projetos econômicos. E:
Participar em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista. A Sociedade poderá em qualquer
modalidade de sua operação abrir filiais, agências ou escritórios nacionais e internacionais, a critério
de seus Administradores e respeitando as formalidades legais;
2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
2.1. Declaração de conformidade
As Demonstrações Financeiras e Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários
- CVM, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas – Lei 6404/76 e as alterações introduzidas pela
Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, Pronunciamentos Contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
CPC e legislação fiscal e tributária. A base de elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis e
Financeiras foi adotada pela primeira vez em 2008, em atendimento aos pressupostos da Lei 11.638/07
e Lei 11.941/09. Essas modificações tiveram como objetivo possibilitar o processo de convergência
das práticas internacionais de contabilidade. Até a data de preparação desta demonstração contábil
a Entidade buscou adotar e implantar os pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC e aprovados
por deliberação da CVM e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
2.1.1. Adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil
Na preparação das suas demonstrações financeiras, a Empresa procurou adotar as interpretações técnicas emitidas pelos CPCs e aprovados pela CVM, que juntamente com as práticas contábeis incluídas
na legislação societária brasileira são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (IFRS).
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2.2 . Os CPCs citados a seguir não se aplicam a Empresa
CPC 07

Subvenção e Assistência Governamental

CPC19

-Investimento em Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Venture)

CPC 21

- Demonstração Intermediária

CPC 35

- Demonstrações Separadas

CPC PME

- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas

ICPC.09

-Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas,
Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial

2.3 . A seguir sumário das principais práticas contábeis adotadas pela entidade:
I. Contas de Resultado
I. a . Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador
e outras deduções similares.
I. b . Vendas de Serviços
A receita de vendas de serviços é reconhecida quando todas as seguintes condições forem satisfeitas:
• A empresa assume os riscos e benefícios significativos relacionados aos produtos transportados, por meio das apólices de seguros RCT - RC, RCF-DC e RCTA-C;
• O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade;
• Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação, podem ser mensurados com confiabilidade.

113

BRASPRESS RESPONSABILIDADE SOCIAL & SUSTENTABILIDADE

II. Ativos Circulantes
II. a . Caixa e Equivalente de Caixa
2014
Disponível
Caixa
Banco conta Movimento
Aplicaçoes Financeiras

2013
86.070.593

92.083.540

30.857

84.460

769.820

1.213.716

85.269.916

90.785.364

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.
As aplicações financeiras estão registradas pelo custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2014, com apropriação dos tributos incidentes sobre as aplicações, sendo estas aplicadas em CDBs, fundo de renda fixa de curto prazo.
II. b . Valores Realizáveis
2014

2013

Valores Realizáveis

153.583.064

143.020.200

Clientes

155.487.222

145.086.698

(1.904.158)

(2.066.499)

Provisão Cred. Liq. duvidosos

As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e deduzidas da
provisão para créditos de liquidação duvidosa. A PCLD é estabelecida quando existe uma evidência
objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os
prazos originais das contas a receber.
No montante de R$ 155.487.222 (cento e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e três mil e
duzentos e vinte e dois reais) evidencia-se uma gama pulverizada de clientes, sendo que o maior deles representa 0,03% desse montante.
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II. c . Outros Créditos
Outros ativos circulantes são apresentados aos valores de custo ou realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e os rendimentos auferidos até a data do balanço.
2013

2014
Outros Créditos

46.670.739

36.932.207

Adiant. a Funcionarios

1

1.393.306

1.489.540

Estoques

2

5.814.140

1.200.956

Adiant. a Fornecedores

3

1.781.366

2.889.967

Empréstimos de Curto Prazo

4

4.837.054

7.519.932

Garantia Execução. Judicial

5

5.715.198

3.459.466

Títulos Públicos

6

5.296.902

6.237.484

0

794.295

12.796.271

12.090.482

3.369.109

1.670.009

Parcelamento ICMS/FGTS
Impostos a Recuperar REFIS

7

Imposto IR/CSLL a Recuperar
Outros Créditos

8

0

5.267.747

Antecipaçâo Lucros

9

5.575.239

4.817.029

1) Refere-se a Adiantamento concedido a funcionários por ocasião das férias coletivas de dezembro 2014.
2) Os estoques estão demonstrados ao custo de aquisição e seus itens inventariados no exercício.
3) Valores antecipados a fornecedores aguardando encerramento do processo de compras.
4) Montante antecipado à empresa de prestação de serviços de transportes de carga, a ser reembolsado em parcelas mensais.
5) Valores depositados em garantia da execução de processos trabalhistas ainda não encerrados,
devidamente controlados pelo departamento jurídico da empresa.
6) A Empresa possui títulos públicos – precatórios dos Governos do Estado de São Paulo, Paraná,
Minas Gerais e Santa Catarina, que serão utilizados para pagamento de parte do ICMS mensal.
Parte desse montante refere-se à aquisição de precatórios para fazer face ao pagamento do Auto
de Infração movido contra a empresa e registrado em obrigações a pagar.
7) Refere-se a crédito de R$ 12.796.271 referente a pagamentos a maior no programa REFIS I, realizados durante o ano de 2008 em que a empresa encontrava-se excluída sem seu conhecimento,
devidamente corrigido no exercício de 2014.
8) Refere-se a Seguros a Vencer devidamente registrados como créditos de curto prazo.
9) Retirada de lucros antecipadamente por conta do resultado do exercício.
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III. Ativos Não Circulantes
III.a . Realizável a Longo Prazo
Composto por créditos e valores de longo prazo, com vencimentos superiores há 12 meses e estão
demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do balanço.
2014
Realizável a longo Prazo

2013
76.601.913

70.961.252

65.403.049

66.999.863

Depósito Sucursal Trabalhista

5.991.689

2.694.272

Impostos Contrib a Amortizar

2.207.175

0

0

1.407.000

Empresas Ligadas

1)

Empréstimos a Sócios

1) A empresa mantém mútuo com empresa ligada Air Minas, desde exercícios anteriores.
III.b Investimento			
2014

2013

Investimento

3.000.000 1)

3.000.000

Equivalência Patrimonial

3.000.000

3.000.000

1) Investimento com expectativa de ágio em rentabilidade futura junto à empresa THTEX.
III.c . Imobilizado
Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As Depreciações e
as Amortizações estão sendo apuradas com base no método linear, em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimada dos bens. No exercício de 2010, a empresa contratou empresa especializada para a realização de atender às determinações da Lei 11.638/07 e legislações fiscais pertinentes, assim, todos os procedimentos inerentes às determinações expressadas na Lei 11.638/07, do
Conselho Federal de Contabilidade e do Comitê de Pronunciamento Contábil – ICPC 10 referente ao
Ativo Imobilizado foram realizados.
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2014
Imobilizado

2013
653.259.824

672.396.973

Máquinas e Equip.

26.082.353

25.799.638

Móveis e Utensílios

9.276.654

8.757.009

Veículos

113.674.030

110.879.975

Terrenos

480.829.442

480.829.442

Imôveis

113.568.634

113.568.634

103.182

97.195

13.466.965

12.188.073

Ferramentaria
Equipamentos de CPD
Instalações
Equip. de segurança
Depreciação

491.977

491.977

2.985.044

2.190.173

(107.218.458)

(82.405.144)

III.d . Intangível
A Lei 11.638/07 determinou a criação do Grupo Intangível no Balanço Patrimonial. de acordo com
as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC 04, o Intangível tem a seguinte
composição:
2014

2013

Intangível

3.855.547

3.855.547

Licença de Softwares

8.437.320

8.284.844

(7.506.471)

(4.429.298)

Amortização
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IV. Passivo Circulante
Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis.
2014

2013

Fornecedores

6.472.266 a

6.560.096

Empréstimos e Financiamentos

4.845.775 b

16.565.203

Obrigações Tributárias

4.845.775 c

4.987.121

Obrigações Trabalhistas

46.694.314 d

44.417.142

Outras Contas a Pagar

10.923.897 e

17.792.423

Total do Passivo Circulante

73.555.631

90.321.986

a) Na rubrica de fornecedores também estão apropriadas as obrigações assumidas com empresas de prestação de serviços de transporte de cargas, objetivando complementar o transporte da
frota própria.
b) Empréstimos e Financiamentos: Referem-se a financiamentos junto ao FINAME bem como empréstimos bancários para aquisição de equipamentos e veículos destinados à expansão da capacidade operacional, de capital de juros e de Leasing, estando esses valores atualizados com os encargos correspondentes até a data do balanço.
c) Inclusos nessa rubrica estão os impostos devidos pela empresa (PIS/COFINS e Impostos Retidos
na fonte) e apropriados mensalmente para pagamento junto aos órgãos competentes.
d) A empresa apurou e apropriou com base nos direitos adquiridos os saldos devidos aos funcionários até a data do balanço.
• A empresa apura mensalmente as provisões para pagamento de férias, inclusive as proporcionais
e 1/3, bem como os encargos trabalhistas INSS e FGTS, para fazer face às obrigações assumidas
e) Compõem essa rubrica, compromissos assumidos com terceiros com vencimento a curto prazo, destacando-se :
• 100% do transporte dos produtos são efetuados com cobertura de seguro (RCTRC, RCF-DC e
RCTA-C), o que justifica os valores apropriados como obrigação a pagar, fruto dos prêmios referentes à apuração dos meses de novembro e dezembro;
• A empresa utiliza a modalidade de consórcio para a aquisição de veículos utilizados no transporte de carga;
• Valores apropriados para pagamento de indenizações trabalhistas já julgadas.
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V. Passivo Não Circulante
> Exigível a Longo Prazo
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis para prazos superiores ao período de
12 meses, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos ou variações monetárias incorridas até a data do balanço.
Exigível a Longo Prazo

2014

2013

Financiamentos

1

1.730.752

7.617.039

Parcelamentos Tributários

2

19.485.905

21.272.002

Provisão para Contingência

3

Total Passivo Não Circulante

32.995.889

37.309.858

54.212.545

66.198.899

										
1) Financiamentos – referem-se a financiamentos junto ao FINAME para aquisição de equipamentos e veículos destinados à expansão da capacidade operacional, de capital de juros e de Leasing,
estando esses valores atualizados com os encargos correspondentes até a data do balanço.
2) Refis Lei 11.941/09 a Consolidar - A empresa aderiu ao Refis – Programa de Recuperação Fiscal
- o que lhe possibilitou um regime especial de Parcelamentos de seus débitos, tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal vencidos até novembro de 2008. Estes débitos estão consolidados pelo órgão fiscal, conforme “ Recibo de Consolidação de Parcelamento de
Saldo Remanescente dos Programas REFIS” e sendo liquidados mensalmente.
3) Provisão para Contingências - A Empresa está apurando e apropriando anualmente as possíveis contingências cíveis, fiscais e trabalhistas existentes na data de seu balanço, para fazer face às
perdas estimadas por seus advogados.
VI . Destinação do Resultado do Exercício
As Empresas Braspress Transportes Urgentes Ltda. E HP Empreendimentos e Participações Ltda., efetuaram a distribuição de lucro no montante de R$ 5.575.239 (Cinco milhões, quinhentos e setenta e
cindo mil e duzentos e trinta e nove reais) utilizando-se do lucro realizado no exercício.
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VII . Patrimônio Líquido
2014
Capital Social

2013
55.613.400

55.523.400

Reservas Aumento Capital

236.858.136

233.576.305

Ajustes de Aval. Patrimonial

549.428.383

544.254.553

1.656.526

1.656.526

33.229.825

28.172.184

12.562.534

13.089.095

889.348.804

876.362.064

Reservas Legal
Reservas de Lucros
Resultado Abrangente
Total do Patrimônio Líquido

VIII . Eventos Subsequentes
a. Estimativas Contábeis
Na elaboração das Demonstrações Contábeis, foram utilizadas estimativas e julgamentos
para a contabilização de certos ativos e passivos (Provisões de Férias – R$ 23.768.408; PCLD
– R$ 1.904.158 e Provisão para Contingência–R$ 32.995.889).
b. Informações Suplementares
Fluxos de Caixa – A demonstração de fluxos de caixa foi elaborada de acordo com a NPC 20
do IBRACOM – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da Deliberação 547 da CVM
– Comissão de Valores Mobiliários que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 03 do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, considerando as principais operações que tiveram influência
nas disponibilidades da entidade.
A demonstração dos fluxos de caixa está dividida em atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos.
c. Alteração da Legislação Societária Brasileira.
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n. 11.638/07, a qual modifica as disposições
da Lei das Sociedades por Ações – Lei 6404/76. A referida Lei com vigência a partir de janeiro
de 2008, estabelece diversas alterações sobre a elaboração das Demonstrações Contábeis, visando o alinhamento com as normas internacionais de contabilidade. As principais alterações
introduzidas pela Lei e que afetou ou podem afetar esta Entidade são:
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1. Substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos pela Demonstração
dos Fluxos de Caixa;
2. Criação do Subgrupo “ Ajuste de Variação Patrimonial”, no Patrimônio Social;
3. Normatização dos critérios de avaliação e classificação de Instrumentos Financeiros;
4. Nova estruturação contábil em termos de apresentação e divulgação das Demonstrações
Contábeis;
5. Obrigatoriedade de avaliação do grau de recuperação dos ativos não circulantes.
A empresa adotou neste exercício findo em 31 de dezembro de 2014, em todos os eventuais
efeitos relevantes decorrentes da adoção das mudanças contempladas pela Lei 11.638/07, que
afetaram ou possam vir afetar as demonstrações contábeis deste exercício (e do subseqüente).
d. Outras Informações:
1) Seguros: Os valores envolvidos na contratação de Seguros, são em bases técnicas que se estimam adequadas para cobrir a ocorrência de eventuais sinistros.
2) Instrumentos Financeiros – (i) Gerenciamento de Risco – A entidade não realiza operações
envolvendo Instrumentos Financeiros com a finalidade especulativa. (ii) Valores de mercado
– Durante o exercício de 2014, os valores de mercado das disponibilidades, contas a receber e
a pagar, encontram-se conciliadas aos valores registrados nas demonstrações contábeis devido à natureza de curto prazo.
3) Procedimentos Contábeis: Em atendimento à Lei 11.638/07 e ao Conselho Federal de
Contabilidade, através da adoção dos novos procedimentos contábeis, prescritos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), a empresa continua efetuando mudanças em sua estrutura administrativa, contábil, de sistemas e com adoção de novos controles internos. Também
no exercício de 2014 a empresa apresentou um redirecionamento nos controles dos custos,
tornando sua gestão operacional mais ágil e eficaz e contratando empresa de consultoria independente para auxiliar na adoção e atendimento aos prescritos pela Lei 11.638/07 e todos
os comunicados de procedimentos contábeis (CPC).
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.
Examinamos as demonstrações contábeis da BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA., que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do
resultado do exercício, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Fundação para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Fundação. Uma auditoria inclui, também,
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BRASPRESS TRANSPORTES
URGENTES LTDA. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações, das mutações do
patrimônio líquido e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 31 de março de 2015.
TRÍADE AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP015090/O-5

Sergio de Andrade Behrend
Sócio Diretor
CRC 1SP197708/O-8
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da
HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Examinamos as demonstrações contábeis da HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações
do resultado do exercício, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Fundação para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Fundação. Uma auditoria inclui, também,
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da HP EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações, das mutações do patrimônio líquido e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 31 de março de 2015.
TRÍADE AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP015090/O-5

Sergio de Andrade Behrend
Sócio Diretor
CRC 1SP197708/O-8
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