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TOP OF MIND

BRASPRESS RECEBE
SELO VERDE POR

ENERGIA LIMPA

SERVIÇO DE ENCOMENDAS RODOAÉREA

Encomendas Urgentes

EM ATÉ 36 HORAS
A AEROPRESS é uma empresa de
encomendas urgentes via RODOAÉREO
para todo o território nacional.
Equipes AEROPRESS especializadas
atuam nos principais aeroportos de todo
o país, garantindo agilidade e rapidez no
processo de embarque e desembarque
da sua encomenda.
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*Para cidades com operações de voos comerciais regulares,
em condições ideais para pousos e decolagens.
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H

á 45 anos emitimos o nosso primeiro conhecimento. Eu
com 27 anos, vindo de uma iniciativa humilde chamada
Transfilm, e o Petri com 26 anos, também da mesma trajetória, dávamos o start no que se transformou neste colosso que
hoje conhecemos.
Se romantizar, alguns poderiam dizer que foi a materialização de
um sonho, que é o início de toda obra. Acontece, porém, que era mais
que isso; era um desejo ardente, uma obsessão de poder edificar algo
que deixasse um legado ao país e as gerações futuras, algo capaz de se
confundir com a própria história empreendedora do Brasil.
Foram 45 anos de renúncias, de tensão, de medos; foram 45 anos
de centenas – talvez milhares – de noites não dormidas, de um flerte
permanente com o fracasso, mas avançando sempre!
Tive muito medo de certos momentos, porém sempre soube que
medo é um sentimento e que coragem é uma atitude – e coragem
jamais me faltou. Pois foi com esta coragem e com foco permanente
que fomos construindo valores a serem entregues à sociedade brasileira.
Como antítese das noites não dormidas, íamos construindo pioneirismo na logística nacional.
Primeira empresa a fazer rastreamento da frota por voz através de
um sistema de rádio FM, que já era uma ferramenta de gestão de risco
e agilização da logística em nossa frota, no final da década de 1970.
Primeira empresa a migrar dos antigos CPDs (Centros de Processamento de Dados) para o mundo de DataCenter, o que fizemos já no
início da década de 1980.
Primeira empresa a automatizar seus hubs, valorizando não apenas a escala de encomendas, como também estancando a fuga de receitas através da aferição de peso e cubagem.
Primeira empresa a transmitir, pelos layouts de sua frota, mensagens que carregam valores para a sociedade brasileira.
Primeira empresa que buscou, na escala de destino, a redução de
seus custos.
Primeira empresa que, ao criar seu próprio CRM (do inglês Customer Relationship Management – Gestão de Relacionamento com o

Cliente), instituiu uma formação tarifária prêt-à-porter para atender
às necessidades específicas do modelo de cada cliente.
Primeira empresa privada de encomendas que buscou construir
e conseguiu universalizar os serviços de encomendas em todo o
território nacional.
Primeira empresa que, como fruto de seus próprios valores, construiu sua própria plataforma de TI (Tecnologia da Informação), projetando e construindo seus sistemas de gestão que se atualizam a cada
instante: CRM, TMS (do inglês, Transportation Management System
– Sistema de Gerenciamento de Transportes) e WMS (do inglês Warehouse Management System – Sistema de Gerenciamento de Armazém) próprios.
Já desde o final do século passado, estávamos mergulhados em
processos de ESG (do inglês, Environmental, Social and Governance
– Governança Ambiental, Social e Corporativa), como captação de
águas de chuvas e sua reciclagem para lavagem de frota, bacias sanitárias e irrigação de nossos jardins, caminhões movidos a gás, entre
inúmeras ações filantrópicas.
Construímos uma inteligência própria para a seleção de nossos
negócios que visa adequar nossa comercialização ao nosso parque de
automação e ao nosso TMS.
Sempre fugimos de modismos, olhando sempre para a nossa realidade, que buscou na verticalização a segurança de entregarmos o
melhor produto de logística.
Diversificamos nossa carteira criando aquilo que o Giuseppe
Lumare Júnior (Pepe), Diretor Comercial, chama de “fábrica de multiprodutos”.
Enfim, se formos discorrer sobre o nosso menu de pioneirismo
na indústria da logística, formaríamos um compêndio, e não é esse o
espírito desta importante data, quando completamos 45 anos de atividades – até porque o nosso principal valor foi construir o sentimento de pertencimento em todos os membros da família Braspress, os
quais emanam comprometimento com o fazer bem feito e entregar
ao mercado os melhores serviços e proporcionar ao país a mais alta
tecnologia no campo da logística.
Assim sendo, os medos e as noites não dormidas, através das atitudes corajosas que jamais faltaram à família Braspress, hoje se transmutaram na alegria de viver vários júbilos e o reconhecimento desta
magnífica obra que juntos construímos.
Parabéns, povo braspresiano.
Muito obrigado aos nossos quase 17 mil clientes, que são, na verdade, o motivo de nossa existência. Construímos uma instituição que
não é nossa, e sim um patrimônio da nação brasileira, tudo fundado
em nossa missão e valores, que têm alicerce na ética e no patriotismo.
Parabéns e fraterno abraço a todos.
Urubatan Helou,
Diretor-Presidente do Grupo H&P

Braspress News

3

CONTEÚDO

ENTREVISTA

Carlos Panzan: Demanda aumenta
em entidade enxuta

06

10
DIA DA MULHER 18
HOMENAGEM 25
ALÉM DO TRABALHO
28
PREMIAÇÃO 35
CAPA

Novo Terminal de Uberlândia (MG)

Braspress comemora Dia
Internacional da Mulher

Urubatan Helou recebe prêmio
Top of Mind do transporte

Urubatan Helou inaugura espaços
para bem-estar dos colaboradores

Ranking dos motoristas do
2° trimestre

BRASPRESS News
é uma publicação
trimestral do
Grupo H&P
BR EDITORA
Urubatan Helou
(Diretor-Presidente)
Conselho Editorial
Denise de Paiva
(Presidenta)

4

Braspress News

Contato
Rodovia Presidente Dutra Km
217,8 - Cumbica
CEP: 07180-903 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 3429-3378
BR Editora – Grupo H&P

Fotos
Departamento de
Marketing Braspress

Colaboradores
Karoline Thamys,
Raisa Correia e
Valdir dos Santos

Departamento Comercial
Danilo Lucena
(11) 3429-3376

Tiragem
25.000 exemplares

Home page:
www.braspress.com

Revisão
Adriana Cristina Pepe

Circulação
Em todo o Território
Nacional

Juliana Petri, Tayguara Helou
e Urubatan Helou Junior
Jornalista Responsável
Denise de Paiva - (MTB
14.156)

Diagramação
Lucas Cavalcante

Os artigos assinados
são de
responsabilidade
dos respectivos
autores

CONTEÚDO

52
RESPONSABILIDADE 64
SOCIAL
FARMA
70
ESTRATÉGICO 80
EVENTO 98
SUSTENTABILIDADE
104
HISTÓRIA

Braspress e seus
45 anos de história

Contribuindo para a sociedade

Braspress participa pela terceira
vez da Feira FCE Pharma

Filial de Itaobim (MG) importante ponto de apoio
para a frota e os motoristas da Braspress

Braspress promove a 3ª SIPAT no Planeta Azul

Braspress utiliza energia
limpa e obtém selo verde

Seção
Entrevista
Reconhecimento
Programa do Sono
Importante
Newspress
História
Responsabilidade Social
Opinião
Perfil

Braspress News

5

E N T R E V I S TA

Carlos Panzan: Demanda aumenta
em entidade enxuta
Valdir do Santos

Carlos Panzan está disposto a cumprir mais um mandato à frente da FETCESP

P

restes a encerrar o primeiro mandato ao final deste ano, Carlos Panzan está disposto
a enfrentar mais um, mesmo com demanda
crescente e estrutura diminuída nos 14 sindicatos
filiados e na FETCESP (Federação das Empresas de
Transportes de Carga do Estado de São Paulo).
Quando vendeu a TA (Transportadora Americana) e passou a dirigir uma locadora de cavalos mecânicos em Campinas (SP), achou que iria descansar,
mas a Presidência da FETCESP tem lhe exigido muito mais trabalho. Além de vir a São Paulo todas as
quintas-feiras com agenda cheia, ele viaja por todo o
interior do Estado nos demais dias da semana, atendendo às Diretorias dos sindicatos.
BRASPRESS NEWS – Que balanço o senhor faz de sua primeira gestão à frente da
FETCESP, iniciada em 2019?
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CARLOS PANZAN – Na verdade, nossa federação ficou durante 22 anos responsável pelo SEST
SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte), atribuição que passou para as entidades do transporte de
passageiros. Ainda assim, como vice-presidente do
Conselho, posso dizer que damos muita ênfase ao
nosso setor, o maior contribuinte do SEST SENAT,
com especial atenção para as empresas, visando
à melhor qualificação dos profissionais, como nos
cursos do ITL (Instituto de Transporte e Logística),
de pós-graduação e Gestão em Transportes. Temos
também nos aproximado do governo estadual para
treinar profissionais. Com isso, fomos agraciados
com a possibilidade de aproveitar as instalações das
31 unidades do Sistema S no treinamento de 14.070
pessoas, qualificando-as para o cargo de Motorista,

E N T R E V I S TA

com ênfase na profissionalização de mulheres, a pedido da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
no intuito de sua inserção no mercado de trabalho.
Neste ano, firmamos convênio com o Detran-SP
(Departamento Estadual de Trânsito) para treinar
22 mil motofretistas, visando à prevenção de acidentes. Temos ainda o Instituto R, em convênio com
os sindicatos para promover certificação digital,
numa forma de os sindicatos venderem serviço.
BRASPRESS NEWS – A Federação também toca
o programa Despoluir, com o objetivo de reduzir
emissões?
CARLOS PANZAN - O projeto Despoluir ainda
é desconhecido por muita gente, embora já tenha
15 anos. Levamos 12 anos para conseguir a chancela da CETESB (Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo), que obtivemos nos primeiros seis
meses do nosso mandato. Já fomos auditados e
passamos a fornecer certificados gratuitos às empresas, sempre que demandados por seus embarcadores. O interesse aumentou depois de nossa
aprovação pela CETESB, e o certificado de preservação ambiental é um adicional de qualidade, sendo aceito na defesa das empresas. Outro benefício
aos associados consiste na assessoria de controle
dos custos operacionais com o uso do Conect Car,
oferecido ao transportador tanto pela Federação
como pelos sindicatos. Também fazemos parte do
Codecon (Conselho de Defesa do Contribuinte) e
participamos da CNT (Confederação Nacional do
Transporte) e da NTC & Logística (Associação Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas), oferecendo consultoria às empresas. Buscamos ainda
aumentar o número de associados, que são apenas
3 mil num cenário de 26 mil empresas.
BRASPRESS NEWS – O que mudou no cenário
dos transportes com a pandemia do coronavírus?
CARLOS PANZAN – Pelo fato de nossa atividade ser essencial, motivamos o empresariado a não
parar, para assegurar o abastecimento do Estado.
Por isso, tivemos várias ações com prefeitos de cidades que decretaram o lockdown, para garantir o
abastecimento de insumos básicos. Ao contrário
de outras atividades, a demanda por transporte
aumentou brutalmente. As empresas operam com
legislação municipal, estadual e federal, e a cada
hora tínhamos que atender a diferentes decisões
de governadores, prefeitos e também do governo
federal.
BRASPRESS NEWS – Qual foi a orientação da
FETCESP para atender às demandas por vacinas?

CARLOS PANZAN – A Federação manteve o
padrão histórico de prestar serviços e sempre estivemos presentes no atendimento às calamidades.
As empresas se colocaram à disposição numa ação
muito bem orquestrada pelo SETCESP (Sindicato
das Empesas de Transporte de Carga de São Paulo
e Região), que fez a distribuição gratuita no Estado.
BRASPRESS NEWS – Qual foi a postura da
FETCESP e das empresas em relação à política de
preços dos combustíveis?
CARLOS PANZAN – Na verdade, precisamos entender que a crise energética é mundial e gera inflação em todos os países. Temos tentado de todas as
maneiras repassar os reajustes aos embarcadores,
mas as empresas estão com muitas dificuldades,
porque não se trata apenas do óleo diesel. Estamos
fazendo uma campanha de esclarecimento para as
entidades embarcadoras, alertando que, se os embarcadores não aceitarem aumentar o frete, vai
chegar um momento em que não haverá transporte
e começará a ocorrer desabastecimento. Não existe modo de transportar sem aumento de fretes ou
extensão de prazo de pagamento. Todos os insumos
encareceram numa proporção absurda. Os embarcadores reajustam os valores de seus produtos, mas
não do frete. Nossos profissionais se encontram
num ponto crítico, e temos que remunerar melhor
essas pessoas e oferecer emprego aos que não têm.
BRASPRESS NEWS – A melhor saída seria a redução dos impostos dos combustíveis?
CARLOS PANZAN – Para as empresas, a redução dos impostos complica, porque se beneficiam
da recuperação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Tirar de um lado e
colocar do outro dificulta o trabalho. Acredito que
o governo deveria adotar uma política econômica
de prevenção, sem ficar esperando a crise chegar. O
governo federal deveria ter criado um colchão para
aguentar essas diferenças de preços que afetam as
empresas com aumentos nos custos de pedágio, veículos e pneus. Na minha percepção, alguns grupos
estão ganhando muito dinheiro enquanto outros
tantos passam necessidade e estão desempregados
– algo que trabalhamos para reverter.
BRASPRESS NEWS – O roubo de cargas continua aumentando?
CARLOS PANZAN – Há muitos anos todas as entidades do nosso setor mantêm uma parceria com
as autoridades, além dos pesados investimentos
que as empresas têm feito em prevenção. Tenho visto nas estatísticas da CNT um crescimento de roubo
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de alimentos, o que demonstra como a população
está sem emprego e passa fome, chegando a roubar
alimentos para sobreviver.
BRASPRESS NEWS – O senhor acredita que a
situação do país tende a mudar com as eleições? O
senhor está otimista?
CARLOS PANZAN – Sou um eterno entusiasta, e
sempre acho que o país deverá voltar a crescer. Já
passamos por tantas crises e superamos todas. Lógico que isso depende do governo, de quais reformas
serão feitas – se administrativa ou tributária – para
alavancar a elevação do PIB (Produto Interno Bruto). Enquanto ficamos neste clima de incerteza, fica
difícil para as empresas decidirem se investem ou
não, se contratam ou não...
BRASPRESS NEWS – O que o senhor acha que
deve ocorrer no país após as eleições?
CARLOS PANZAN – Independentemente de
quem vai ser eleito, penso que precisamos ficar muito atentos, principalmente ao Legislativo, do qual
dependem as mudanças. Acredito que nossas instituições sempre serão respeitadas e não vejo possibilidades de radicalizações. Depois de passadas
as eleições, a situação tende a começar a melhorar.
Torço pelo país. Não vejo perspectiva de retrocesso, porque não é do caráter da população brasileira
querer retroagir. O país precisa de investimentos
para o PIB crescer. Acredito que, depois das eleições, já com uma decisão sobre o governo, há perspectivas de novas políticas públicas para se pensar
em crescimento.
BRASPRESS NEWS – O senhor pretende ficar no
comando da Federação por mais uma gestão?
CARLOS PANZAN – Na verdade, o pessoal está
trabalhando para que eu continue. Nossa equipe é
realmente excelente, temos diretores do mais alto
gabarito e os melhores funcionários que nos assessoram. Temos muito ainda a fazer, e estou pensando
na possibilidade de continuar, até porque no ano
que vem o SEST SENAT volta às nossas mãos.
BRASPRESS NEWS – As eleições no Estado de
São Paulo também tendem a trazer mudanças no
governo?
CARLOS PANZAN – Não temos que pensar em
ódio, mas em manter bom relacionamento com os
governos e abrir oportunidade de diálogo para levar
nossas demandas às autoridades.
BRASPRESS NEWS – Como é a presença feminina na diretoria da FETCESP?
CARLOS PANZAN – Já contamos com algumas
mulheres e pretendemos aumentar a presença fe-
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minina, aproveitando a experiência da COMJOVEM
(Comissão de Jovens Empresários e Executivos do
Transporte) e do SETCESP. No interior temos observado um maior número de mulheres jovens e não
jovens nos 14 sindicatos que compõem a entidade.
Nas Diretorias dos Sindicatos ainda há poucas mulheres, mas estamos incentivando o aumento.
BRASPRESS NEWS – Como é a estrutura da
FETCESP ?
CARLOS PANZAN – Utilizamos metade do quinto andar do Palácio dos Transportes, que pertence à
NTC e ao SETCESP. Contamos com uma estrutura
muito enxuta, com apenas cinco funcionários e poucos assessores, que controlam o RCTRC (Seguro de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodovário
de Carga), o Despoluir e o SEST SENAT, todos com
intensa demanda, e ainda dão respaldo a todas as
entidades. Fiz uma redução de 20% quando assumi,
e a tendência é de redução em todas as entidades.
Estamos trabalhando para isso com uma consultoria
especializada. Venho de Campinas para São Paulo
uma vez por semana, mas viajo para todo lado. Posso
dizer que vendi minha empresa, mas nunca trabalhei
tanto na minha vida. Não sei se é por causa da pandemia, mas a demanda aumentou muito.
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Carlos Panzan se desdobra entre Campinas e São Paulo (SP) para atender
a entidade
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Braspress inaugura
Uberlândia (MG)
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novo terminal em
- Sede própria
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Braspress inaugurou em Uberlândia (MG),
no Triângulo Mineiro, um moderno terminal de 35 mil metros quadrados na margem da rodovia BR-050, instalado em localização
estratégica na avenida Comendador Alcides Simão
Helou, 3.330, via pública que leva o nome do pai de
Urubatan Helou, Diretor-Presidente e fundador da
Organização.
O novo centro de distribuição atende a 59 cidades da região, num raio de 417 quilômetros de
abrangência, realizando cerca de 1.200 serviços por
dia, através de uma frota de 27 veículos.
Parte da frota, aliás, estampa mensagens de
amor à cidade por sugestão do próprio Urubatan
Helou, um uberlandense apaixonado por sua terra
natal.
Segunda maior cidade de Minas Gerais, Uberlândia é considerada Capital Nacional da Logística,
justamente pela localização privilegiada. Sua malha rodoviária distribui produções dos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e do
Distrito Federal, importantes centros comerciais e
econômicos do país.

A filial de Uberlândia (MG) conta com o CAMB (Centro de Apoio ao Motorista Braspress)
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A recepção foi pensada para receber os visitantes da melhor maneira possível

A posição central do território uberlandense facilita o escoamento de cargas para as cinco regiões
do Brasil. Além disso, sua localização colabora para a
estrutura logística de diversos segmentos interligados pelos modais de transportes, reduzindo custos
de produção e agilizando a entrega das encomendas
em todo o comércio.
Por conta disso, Uberlândia tornou-se relevante
para a economia brasileira em vários aspectos, funcionando como sede de importantes grupos econômicos, inclusive de logística, um dos pontos fortes
da região.
Com temperatura agradável o ano inteiro, Uberlândia significa “terra gentil que seduz”, como resultado da junção de “uber-”, de úbere (ou peito), e
“-lândia” (terra).
Uma unidade do CAMB (Centro de Apoio ao Motorista Braspress) funciona na filial, garantindo a todos os motoristas que passam pelo local boas condições de saúde e sono em dia para poderem exercer
suas funções.
Antes de iniciar as viagens, de dia ou de noite, os
motoristas passam por vários procedimentos, auxiliados por profissionais de enfermagem: aferição de
pressão e testes glicêmico, de sono e de bafômetro,
além de entrevista antes da viagem, como forma de

minimizar o risco de acidentes e assegurar a boa
saúde dos motoristas, que podem retornar aos seus
lares e juntar-se aos seus familiares no prazo máximo de 48 horas.

Durante à noite, a filial é toda iluminada com luzes azuis
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O terminal possui 5.200 m² de área construída e conta com 60 docas para carga e descarga

Vídeo da
nova filial de
Uberlândia

S

Investimento de
R$ 48 milhões

egundo Urubatan Helou, Diretor-Presidente, o novo terminal agilizará as operações da Companhia e contribuirá para
o crescimento de novos negócios no estado
mineiro.
“Tenho certeza de que o novo terminal será
uma ferramenta de alavancagem de novos negócios”, afirmou ele, empolgado em propiciar aos
conterrâneos a melhor infraestrutura em transportes.

14

Braspress News

A nova estrutura, inaugurada no dia 1.º de
agosto passado, segue a linha arquitetônica de
qualidade que a Organização adota em seus terminais. O empreendimento exigiu investimentos
da ordem de R$ 48 milhões apenas no aspecto
imobiliário.
Urubatan Helou destacou ainda que o novo
terminal reforça a estrutura operacional da Companhia, mostrando que cada centavo recebido
continua sendo investido na própria Organização.

N OVO T E R M I N A L

A filial recebeu vários veículos em homenagem a cidade de Uberlândia (MG)

Braspress News

15

N OVO T E R M I N A L

Carla Mendonça, Gerente da filial de Uberlândia (MG)

“Continuamos fazendo a nossa lição de casa,
investindo cada centavo que recebemos em novos terminais, tecnologia e frota, sempre com o
objetivo de oferecer aos clientes melhor emprazamento das coletas e entregas”, finalizou ele.
A área tem 6.976,47 metros quadrados construídos, sendo 5.200 de terminal cross-docking, com
60 docas para cargas e descargas simultâneas.
Além da área administrativa, dotada de sala de
reuniões, a filial conta com refeitório, 45 dormitórios para os motoristas descansarem em confor-

táveis acomodações, ar-condicionado e cortinas
blackout, bem como banheiros e vestiários femininos e masculinos, sala de TV e bicicleta ergométrica.
Uma ampla área verde à disposição mostra
também a preocupação da Diretoria com os 85
colaboradores da filial e os cerca de 60 profissionais do volante que passam pelo local diariamente. Também foi instalado na filial um reservatório
de captação de águas de chuvas com capacidade
para armazenar 280.000 litros de águas.

O novo terminal possui muita área verde para descanso e lazer dos colaboradores
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Braspress comemora
Dia Internacional da Mulher

Urubatan Helou, Diretor-Presidente, realizou a abertura da Semana da Mulher

N
Vídeo da Semana
da Mulher

18

o dia 8 de março é comemorado mundialmente o Dia Internacional da Mulher, simbolicamente criado para refletir e expor
a luta das mulheres pela igualdade. A Braspress
fez questão de comemorar essa data junto com as
suas colaboradoras. Na Matriz, no Planeta Azul, em
Guarulhos (SP), com cerca de 1.800 funcionários,
dos quais 800 são mulheres, ocorreu a Semana da
Mulher, repleta de palestras e atividades.
No auditório, Urubatan Helou, fundador e
Diretor-Presidente da Companhia, realizou a abertura da semana comemorativa, ressaltando a importância do papel da mulher tanto na sociedade quanto
dentro da Organização e a necessidade de reflexão
dessa data diante das colaboradoras presentes.
“Semana da Mulher! Semana de inspiração, né?
Na verdade, é semana de inclusão e de comemoração da Semana da Mulher. Estamos na semana da
reflexão do papel da mulher na sociedade brasileira e mundial. O Dia da Mulher é todo dia! Sabem
o que vocês produziram? A maior companhia de
transportes do país. Vocês produziram isso!”, afirmou Helou.
“E se excluíssemos o sexo feminino da Braspress?
Nós não seríamos absolutamente nada”, completou
ele.
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A Companhia tem 34% do seu quadro de colaboradores formado por mulheres, índice elevado para
uma Organização do setor de transportes que busca
diariamente avançar no processo de construção do
parâmetro de igualdade e que foi pioneira na contratação de motoristas mulheres, em 1998.
“A Braspress é A empresa, A companhia. Por que
se chama Braspress e por que tem um histórico feminino? Porque multiplica, assim como a mulher tem o
poder da multiplicação. Nós temos, em todas as escalas da nossa empresa, mulheres trabalhando. Competência não tem sexo!”, finalizou Urubatan Helou,
que parabenizou a todas e mostrou que preza pelo
respeito e pela valorização de todos dentro da Companhia.
Além do Diretor-Presidente da Companhia, estiveram na apresentação de abertura: Milton Petri,
Diretor Vice-Presidente; Giuseppe Coimbra, Diretor
Administrativo-Financeiro; Tayguara Helou, Diretor
de Desenvolvimento e Novos Negócios; e Leonardo
Porto, Gerente Nacional de Vendas.
Como todo ano, as celebrações não se restringiram apenas à Matriz. As braspresianas foram homenageadas também nas filiais de Aracaju (SE); Bauru,
Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São José do Rio Preto (SP); Belo Horizonte e
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Uberlândia (MG); Brasília (DF); Campo Grande (MS);
Curitiba (PR); Goiânia (GO); Manaus (AM); Novo
Hamburgo (RS); Recife (PE); Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES), além dos CAOBs (Centros de Apoio Operacional Braspress) Cantareira e Tamboré, em São
Paulo (SP).

Além da celebração

C

omo forma de colocar em prática essa reflexão e propagar a inspiração que o Dia Internacional da Mulher carrega em si, a Braspress
abriu espaço para algumas de suas braspresianas contarem um pouco da sua história de vida e sobre como
foi trilhada a sua trajetória de sucesso.
O painel “Histórias e Mulheres Inspiradoras
Braspress” foi moderado por Sarita Almeida, Gerente
Nacional de Recursos Humanos, tendo como convidadas Luciana Parro, Gerente Administrativa Nacional
de Vendas e Projetos, e da BTI (Braspress Transportes
Internacional); Jussara Gabriel, Motorista de Bitrem;
Simone Borges, Gerente Regional de Ribeirão Preto e
Pirassununga (SP); Carla Mendonça, Gerente da filial
de Uberlândia (MG), e Lidiane Mendonça, Mecânica a
Diesel.
Vivendo na pele o dia a dia como uma colaboradora
da Braspress, Jussara Gabriel contou que sempre teve
o sonho de fazer parte da Companhia como Motorista.
“A Braspress para mim era um sonho de criança,
sonho de menina. Eu via as reportagens na televisão
e falava para a minha mãe: ‘Eu vou para São Paulo e
ainda vou trabalhar nessa transportadora’. Agora, aqui
estou, há mais de dez anos”, comentou ela, que faz
a linha São Paulo–São José do Rio Preto, cidade do
interior paulista onde nasceu.
Criada também no interior, mas do Rio Grande do
Sul, Simone Borges contou quão satisfatório e desafiador foi se tornar Gerente Regional, quando também
participou de toda a estruturação da filial de Pirassununga (SP), além de já gerir a de Ribeirão Preto (SP).
“Com a Braspress, tive a chance de viver em uma cidade nova (Ribeirão Preto), ter uma nova etapa na minha gestão e participar da abertura de uma nova filial.
Foi uma experiência fantástica começar do zero, desde
o prédio, reforma, contratação de funcionários e tudo
mais”, contou Simone.
Um leque de oportunidades foi apresentado a
Luciana Parro, que já passou pela área de Tarifas e atualmente se divide entre os departamentos de Vendas
e Projetos da Companhia. Ela comentou que, mesmo

não tendo o habitual jogo de cintura da área de
Vendas, conseguiu a credibilidade da Organização
em razão do seu modo intuitivo e analítico de gestão:
“Eles apostam na gente! Cada um tem o seu jeito, o seu estilo, e cada um tem a sua vontade. Então,
nunca parem de estudar, se especializar, se aplicar e
perguntar. Sejam curiosas e sejam vocês mesmas”,
indicou Luciana.
Carla Mendonça, que já está no setor de transportes há 33 anos, aproveitou para ressaltar o seu
amor pela profissão e pelo meio em que trabalha:
“Eu falo que é um segmento que amo de paixão e
não me vejo em outra área. Hoje, graças a Deus,
carrego o nome de ‘Carla da Braspress’, do qual tenho muito orgulho. Todos os clientes da região me
conhecem, e isso é muito gratificante. Se você trabalha feliz e de coração, pode ter certeza que será
um bom profissional”, afirmou ela.
Já Lidiane Mendonça, a primeira Mecânica a
Diesel da Braspress, contou sobre os preconceitos que já viveu durante a sua carreira e reforçou
a importância da autoconfiança: “Por experiência
própria eu digo para não ligarem ao que as pessoas
falam lá fora. Hoje eu sou uma Mecânica a Diesel
da Braspress, a primeira mulher mecânica daqui,
uma empresa de 45 anos que está entre as maiores
do ramo. Vão sempre atrás do que vocês querem e
sonham; não deixem ninguém falar que vocês não
conseguem ou não podem, porque vocês podem
tudo”, finalizou.

Da esquerda para direita: Simone Borges,
Almeida, Carla Mendonça e Lidiane Mendonça

Luciana

Parro,

Jussara

Gabriel,

Sarita
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Pastora Francis, falou sobre o poder da língua

A

Psicóloga e Coach, Danny Vox, deu dicas de autocuidado

Outras atividades

lém das mensagens inspiradoras das braspresianas, a Semana da Mulher contou com a
presença da pastora Francis, da Igreja Bola de
Neve. Ela falou sobre o poder da língua e do quanto isso
pode influenciar na existência, convivência e desenvolvimento do ser humano – especificamente da mulher.
“A minha mensagem de hoje para vocês, meninas, é
encher o coração de paz e amor de Jesus, e convidá-lo a
entrar, porque, quando Ele entra, transforma nosso coração em um espaço cheio de esperança e faz da nossa
língua algo que traz graça. O espírito de Deus é cheio de
graça e verdade, e a graça do Espírito Santo transforma
toda verdade dura em uma verdade bela”, disse ela.
Tivemos ainda a palestra Mulher de Alto Impacto:
Cultivando o Amor-Próprio, apresentada pela psicó-

Quick Massage foi oferecida as colaboradoras durante a Semana da Mulher
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loga e coach Danny Vox, que focou na necessidade de
cuidar da saúde mental, distribuir melhor o tempo e as
tarefas, além de ter empatia.
“Nós temos uma cultura de atrelar a saúde emocional com loucura, e louco é quem não cuida de si”, alertou
ela.
Também foi oferecido um espaço de massagem para
as colaboradoras, instruções de consultoras sobre produtos de estética/beleza e esmaltação com um instituto
especializado.
As condições de trabalho e existência das mulheres
no mundo tiveram grande avanço desde que o Dia Internacional da Mulher foi instaurado, em 1975. No que
depender da Braspress, esse progresso não irá parar
jamais.
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Nossas homenagens para
nossas braspresianas

No canto superior, Sandro Lourencini, Gerente Regional de São José do Rio Preto (SP), À esquerda, Luiz Carlos Cavalcante, Gerente da filial São Paulo (SP); ao centro, Milton
acompanhou a comemoração junto as colaboradoras
Petri, Diretor Vice-Presidente e à direita, Vinícius Martins, Gerente da Aeropress, se
juntaram as motoristas para a celebração

Comemoração das colaboradoras do CAOB Tamboré (Centro de Apoio Operacional Marco Antônio Bernasconi, Gerente do CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress)
Braspress), em Barueri (SP)
Cantareira (SP), celebrou junto as colaboradoras
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As colaboradoras da Aeropress, em Guarulhos (SP), celebraram a data

As colaboradoras da filial de Vitória (ES), também participaram da celebração

Wanderley da Costa, Gerente Regional do Paraná, se uniu as colaboradoras da filial
de Curitiba para a celebração

No canto superior, Cesar Augusto Tidei, Gerente Regional de Bauru (SP), comemorou
junto com as motoristas e demais colaboradoras

Edilene da Costa, Gerente da filial de Brasília (DF) (2ª da direita para a esquerda),
festejou junto as colaboradoras

Colaboradoras da filial de Aracaju (SE), reuniram-se para a comemoração da data

As colaboradoras da filial de Recife (PE), também comemoraram

À direita, o Gerente da Filial de Manaus (AM), Josias Nunes, celebrou junto as colaboradoras
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Henrique Coimbra, Gerente Regional de Campinas (SP), acompanhou um grupo de
colaboradoras

Ao centro, Thiago Tidei, Gerente da filial de Novo Hamburgo (RS), reuniu as colaboradoras para a celebração

À esquerda ao fundo, Simone Borges, Gerente Regional de Ribeirão Preto (SP) e
Pirassununga, comemorou junto as colaboradoras

As colaboradoras da filial do Rio de Janeiro (RJ) se uniram em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Uemerson Duraes de Oliveira, Gerente de Operações, esteve presente na celebração
com as colaboradoras da filial de Belo Horizonte (MG)

À esquerda, Anderson Gonçalves, Gerente de Operações, e à direita, Jonatan dos
Santos, Gerente da filial de São José dos Campos (SP), uniram-se as colaboradoras para
a comemoração

À esquerda, Eduardo Minutti, Gerente da filial de Sorocaba (SP), festejou junto as
colaboradoras

À direita, Carla Mendonça, Gerente da filial de Uberlândia (MG), acompanhou as
colaboradoras na celebração

Braspress News

23

R E C O N H E C I M E N TO

Urubatan Helou recebe o título de
Cidadão Guarulhense

Da esquerda para a direita: Francisco Pelucio, Presidente da NTC&Logística; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Luís Alexandre Duarte, Diretor Comercial do
SETCESP; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial; Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; Adriano Depentor, Presidente do SETCESP; Carlos Panzan,
Presidente da FETCESP; Roberto Mira, Presidente da Mira Transportes; Paulo Scremim, Presidente da TSA Cargo; Alayses Helou, Esposa do homenageado; Urubatan Helou, Diretor-Presidente; Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota; Antônio Luiz Leite, Diretor da Primax; Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios;
Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação e Marcelo Rodrigues, Diretor Financeiro da NTC&Logística.

U

rubatan Helou, Diretor-Presidente da Braspress e
ícone do setor de transportes, recebeu o Título Honorífico de Cidadão Guarulhense, em uma cerimônia
solene na Câmara Municipal de Guarulhos, realizada no dia
2 de junho passado.
O título foi entregue em razão dos esforços do empresário para trazer benfeitorias a Guarulhos, entre as quais se
destaca como mais importante a sua ajuda na implementação das alças de acesso ao Terminal Fernão Dias, cujas obras
estavam paradas há 20 anos. Quando era presidente do
SETCESP (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga
de São Paulo e Região), Urubatan Helou foi a Brasília (DF) e
conseguiu a liberação de verbas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a obra, evitando, assim, que os
caminhões continuassem a trafegar sem acesso ao terminal
pela rodovia Fernão Dias.
Estiveram presentes à solenidade diversas autoridades do setor e do município: Gustavo Henric Costa (mais
conhecido como “Gúti”), Prefeito; Ticiano Americano,
Vereador que presidiu a cerimônia; Edmilson Americano,
Secretário de Governo; Márcio José Pontes, Secretário
de Segurança Pública; Francisco Pelucio, Presidente da
NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte
de Cargas e Logística); Carlos Panzan, Presidente da
FETCESP (Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo); Adriano Depentor, Presidente do SETCESP; Alan Neto, Ex-Vereador; e Jorge Tadeu
Mudalen, Ex-Vereador e Ex-Deputado Federal.
Ainda compareceram Eduardo Rodrigues Pereira da
Silva (Dudu), Ex-Vereador da cidade e responsável por su-
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gerir a entrega do título, e os Diretores da Braspress: Luiz
Carlos Lopes (Operações), Giuseppe Coimbra (Administrativo-Financeiro), Giuseppe Lumare Júnior (Comercial),
Tayguara Helou (Desenvolvimento e Novos Negócios) e
Urubatan Helou Junior (Frota), bem como Alayses Helou,
esposa de Urubatan Helou.
“Sua marca, entre tantas outras, foi sempre fazer parte da solução, e não do problema. Ele aproximou entidades do setor de forma ética e contributiva”, disse Adauto
Bentivegna, que acompanhou Urubatan Helou no sindicato
enquanto ainda era presidente da entidade e, justamente
por esse motivo, foi escolhido para fazer a leitura do discurso de homenagem.
Durante sua fala, Urubatan Helou abordou parte de sua
história e comentou sobre a importância da cidade na logística e na sua própria vida. Seus agradecimentos se voltaram
especialmente a Alayses Helou, estendendo-se aos que ali
estavam presentes e a todos os que passaram por sua trajetória.
“Muitos imaginam que a minha relação com a cidade começou em 2016, quando instalamos o Planeta Azul aqui,
porém, diferentemente disso, foi em 1981, quatro anos depois de termos fundado a Braspress, com a aquisição de uma
área de 26 mil m² na Avenida Santos Dumont”, relembrou
Urubatan.
“Sou agora guarulhense não apenas com alegria, mas
também com muito orgulho. Agradeço a todos da Braspress
que fizeram de mim a parte visível do iceberg, por serem na
verdade o grande bloco que sustenta tudo”, finalizou, sendo
aplaudido de pé por todos os presentes.

H O M E N AG E M

Urubatan Helou recebe prêmio
Top of Mind do transporte

Da esquerda para a direita: Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; Denise de Paiva, Superintendente de Marketing e Comunicação; Cel. Marin, Gerente
Nacional de Gerenciamento de Riscos; Herik Azevedo, Gerente Jurídico; Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota; Urubatan Helou, Diretor-Presidente; Milton Petri, Diretor
Vice-Presidente; Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios; Sarita Almeida, Gerente Nacional de Recursos Humanos e Leonardo Porto, Gerente Nacional
de Vendas

U

rubatan Helou, Diretor-Presidente da
Braspress, foi consagrado com o Top of Mind
do Transporte 2022, premiação da revista
Transpodata, na categoria Personalidade. Realizada no dia 10 de maio passado, em São Paulo (SP). A
cerimônia, já em sua quinta edição, reuniu diversos
nomes importantes do setor de transportes.
Ao receber o prêmio de personalidade do ano do
setor, Urubatan Helou festejou e agradeceu o reconhecimento pelo seu trabalho e as empreitadas da
Companhia:
“A conquista não é somente minha; isto é fruto do
empenho e da força do trabalho de 12 mil funcionários das 115 filiais que construímos! Nossos investimentos em inovação e tecnologia, além do pioneirismo que desenvolvemos, são os grandes pilares que

tornam a Braspress perenemente diferenciada, e a
minha visão quanto a isso foi o que me trouxe até
aqui”, comentou ele.
“Este é um reconhecimento público dos objetivos fortes e claros da marca na busca de um compromisso legítimo com o setor, seja em tecnologia inovadora, sustentabilidade ou serviços”, disse
Rinaldo Machado, Editor da revista Transpodata, a
respeito da importância da imagem e dedicação de
Urubatan Helou dentro do setor de transportes.
A Braspress já foi contemplada com outro troféu
Top of Mind na categoria Transportadora, em 2019,
pelo seu excelente trabalho e qualidade apresentados em 2018. Na conquista desse prêmio, Urubatan
Helou concorreu com grandes nomes do setor de
transporte de cargas e passageiros no Brasil.
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ALÉM DO TRABALHO

Urubatan Helou inaugura
espaços para o bem-estar dos
colaboradores

Área de descanso sendo aproveitada pelos colaboradores

A
Vídeo da
inauguração

28

Braspress inaugurou área de descanso, sorveteria e Cabine de Telemedicina no Planeta Azul, em Guarulhos (SP), no mês de julho passado. Essa iniciativa foi de Urubatan Helou,
Diretor-Presidente da Organização, que se preocupa com todos os que fazem a engrenagem da Companhia girar e se manter ativa.
Para aumentar o conforto dos colaboradores,
Urubatan Helou fez questão de inaugurar mais essa
nova melhoria, um amplo espaço com 50 espreguiçadeiras para que os mesmos possam repousar após
o horário de almoço e retomar bem as atividades.
“Não era incomum passarmos logo depois do
almoço em frente ao prédio da filial São Paulo e do
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nosso hub e repararmos em vocês ali, deitados no
chão, dormindo, no descanso natural após o almoço”, explicou ele no dia da inauguração, em 5 de julho
passado.
“Foi por isso que tive a ideia de fazer uma cobertura sobre esse espaço e darmos a vocês um
mínimo de conforto, porque, em vez de ficarem
deitados no chão, agora podem vir descansar aqui”,
complementou.
Os arrumadores José Carlos Barbosa Gomes,
Cláudio de Araújo Ribeiro e Ednaldo Mendes
Medrado, colaboradores com mais tempo de casa
presentes na ocasião, foram os que fizeram a abertura do espaço e cortaram a faixa de inauguração.

ALÉM DO TRABALHO

N

Cabine de telemedicina

a mesma data, foi inaugurada a Cabine de
Telemedicina, que oferece atendimento
imediato e monitoramento a distância aos
colaboradores da Companhia, mediante qualquer
sintoma aparente.
Para a utilização, é necessário se dirigir ao CAMB
(Centro de Apoio ao Motorista Braspress), informar
a uma das enfermeiras disponíveis o motivo pelo
qual será necessário realizar a consulta e, assim, ter
acesso liberado para a consulta.
Essa é mais uma inovação tecnológica aplicada
à rotina dos trabalhadores da Braspress idealizada
por Urubatan Helou, que promove qualidade de
vida e demonstra o zelo que tem pelos seus.
Para celebrar ambos os momentos, também estiveram presentes: Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações;
Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; e Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, além de todos os Gerentes da
Matriz e da filial São Paulo.

A cabine de telemedicina está localizada na lateral do CAMB (Centro de Apoio ao
Motorista Braspress) do Planeta Azul

Sorveteria

Vídeo da
inauguração

Da direita para a esquerda: Urubatan Helou, Milton Petri, Luiz Carlos Lopes e Giuseppe Coimbra na inauguração da sorveteria

P

ara, literalmente, dar um gostinho a todas essas novidades, foi inaugurada no Planeta Azul
uma sorveteria, em 22 de julho passado, para
todos desfrutarem efetivamente do sabor de fazer
parte de uma Organização relevante, que dá o melhor para todos os colaboradores.
“Nós estamos fazendo isso porque queremos saber quem é a nossa gente. Não precisamos de ninguém aqui controlando se vai pagar o picolé ou não.
Tudo o que nós temos feito, todo o nosso trabalho, é

realizado no sentido de dar mais bem-estar aos nossos trabalhadores”, destacou Urubatan Helou, responsável por essas iniciativas.
O pagamento pelos picolés não ficará sob supervisão, como um modo de os gestores da Braspress demonstrarem a confiança que têm em seus trabalhadores. A exemplo da facilidade do processo, os Diretores
Luiz Carlos Lopes (Operações) e Giuseppe Coimbra
(Administrativo-Financeiro), presentes na ocasião,
presentearam com picolés 22 colaboradores.
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Braspress homenageia os
seus motoristas

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente (9° da esquerda para direita); Luiz Carlos Cavalcante, Gerente da filial São Paulo (8° da esquerda para direita); Vinícius Martins, Gerente
da Aeropress (3° da direita para a esquerda) e Gilmar Dutra, Gerente do CAOB Guarulhos (Canto esquerdo) se juntaram aos motoristas para a confraternização

A

30

Braspress, ao celebrar o Dia do Motorista,
homenageou os seus profissionais do volante Brasil afora, em 25 de julho passado.
O motorista é o maior ícone do setor de
transportes e o mais importante profissional de
uma transportadora. Urubatan Helou, DiretorPresidente, sempre destacou: “Quando se fala em
setor de transportes, o motorista é o pilar principal,
assim como da sociedade em geral. Sem o abastecimento feito por esse profissional nos shoppings,
postos de combustíveis, supermercados, etc.,não
existiria subsistência humana”, afirmou.
“Infelizmente, o trabalho essencial realizado
pelos motoristas ainda é muito desvalorizado pela
sociedade. Precisamos mudar essa percepção e motivar as pessoas a entender a importância dos motoristas e do que o caminhão faz”, comentou.

Assim como nos demais anos, a celebração da
data aconteceu em diversas filiais: Belo Horizonte,
Itaobim e Uberlândia (MG); Brasília (DF); Cuiabá e
Rondonópolis (MT); Três Lagoas (MS); Curitiba (PR);
Goiânia (GO); Florianópolis, Itajaí e Jaraguá do Sul
(SC); Porto Alegre e Novo Hamburgo (RS); Recife
(PE); Rio de Janeiro (RJ); Salvador e Feira de Santana
(BA); Bauru, Campinas, Piracicaba, Franca, Ribeirão
Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto,
Sorocaba, CAOBs (Centros de Apoio Operacional
Braspress) Tamboré, Cantareira e Santo Amaro, e
no Planeta Azul, em Guarulhos (SP).
Através de suas ações, a Companhia constantemente reforça o valor que esse profissional tem
para ela, se aplicando cada vez mais em entregar
uma estrutura que protege e ensina sobre o seu melhor, tanto como profissional quanto como pessoa.

Ao fundo, Carla Mendonça, Gerente da filial de Uberlândia (MG), se uniu aos motoristas em
comemoração

À esquerda, Fernando Coelho, Gerente da filial do Rio de Janeiro (RJ), se
juntou com os motoristas para celebrarem
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Cesar Augusto Tidei, Gerente da filial de Bauru (SP), se uniu aos motoristas para
festejarem

Flávio Rodney, Gerente da filial de Belo Horizonte (MG), se juntou aos motoristas
para celebrarem o dia

À esquerda, Edilene Costa, Gerente da filial de Brasília (DF), comemorou com os
motoristas e outros colaboradores

Marcello Felipe, Gerente do CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress)
Tamboré (SP), confraternizou com os motoristas

Motoristas do CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress) Cantareira (SP), se
uniram para comemorar

Marlon Santos, Gerente da filial de Cuiabá (MT), celebrou junto aos motoristas
e outros colaboradores

Márcio Silva, Gerente da filial de Campinas (SP), se juntou aos motoristas para
festejar

Fernando Dalberto, Gerente Operacional da filial de Curitiba (PR), comemorou
junto aos motoristas
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José Galbi, Gerente da filial de Piracicaba (SP), se uniu com os motoristas em
celebração

Mivaldo Menezes, Gerente da filial de Florianópolis (SC), se juntou aos motoristas
para comemorarem

Manoel Messias, Gerente da filial de Franca (SP), se juntou aos motoristas para celebrarem o dia

Os motoristas da filial de Feira de Santana (BA) comemoraram o dia deles

Alessandro Bonfim, Gerente Operacional da filial de Goiânia (GO), se uniu com os
motoristas em comemoração

Na filial de Itaobim (MG), os motoristas se juntaram para festejarem o dia

Diego Duarte, Gerente Regional do Rio Grande do Sul, acompanhou os motoristas
da filial de Porto Alegre (RS) na comemoração

Thiago Tidei, Gerente da filial de Novo Hamburgo (RS), comemorou com os motoristas
o grande dia
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Atenção ao volante

lém da celebração geral, as comemorações do
Dia do Motorista envolveram a conscientização sobre os cuidados essenciais, principalmente a respeito do uso de celular ao volante.
Isso faz parte da estratégia de manter a cultura sem
acidentes da Braspress – e a melhor forma de fazer
isso é orientar os motoristas e destacar o quanto a sua
profissão e a sua vida são necessárias.
Para manter essa cultura ativa, a Companhia investe constantemente na capacitação de seus motoristas
através dos Simuladores de Direção (fixo e móvel) e o
sistema de Telemetria, que monitora o desempenho
dos profissionais.
Além disso, investe pesado em seus CAMBs (Centros de Apoio ao Motorista Braspress), que diariamente fazem o controle da saúde de cada um deles,
certificando tanto a empresa quanto as condições do
colaborador de cumprir a sua jornada de trabalho.
São realizados exames de pressão arterial, saturação de oxigênio, temperatura corporal e glicemia, bem
como os testes de bafômetro, psicotécnico, de sono-

metria e toxicológico. Tudo isso ocorre antes da viagem, para garantir a segurança do colaborador através
da sua saúde.

Na filial de Recife (PE) os motoristas se uniram para festejar

Simone Borges, Gerente Regional de Ribeirão Preto e Pirassununga (SP), se uniu aos motoristas em
celebração

Na filial de Jaguará do Sul (SC), os motoristas comemoraram o dia deles

Ao centro, Jonatan dos Santos, Gerente da filial de São José dos Campos (SP), celebrou com os
motoristas

“A maior ferramenta de trabalho do motorista não é o caminhão, mas sim sua saúde, o que preservamos acima de tudo. Os
testes servem para resguardar cada um
de vocês e o seu principal trabalho, que é
abastecer a população. Se não houvesse motorista hoje no mundo, o que seria de nós?”,
disse Urubatan Helou.
Na Braspress, o motorista é motivado, respeitado
e preservado, fazendo com que nessa “segunda casa”
chamada trabalho eles se sintam acolhidos e recebam
o respeito que merecem, para poderem cumprir com o
seu legado de transportar não só apenas encomendas
ou mercadorias, mas sonhos e desejos.

Braspress News

33

I M P O RTA N T E

Premiação de brindes

F

echando o ciclo de homenagens ao profissional do
volante, a Braspress realizou um sorteio de duas carretinhas da Companhia. O resultado do sorteio dos
brindes foi dado por Sarita Almeida, Gerente Nacional da
Companhia, no auditório da Matriz, em Guarulhos (SP).
Os vencedores e contemplados foram os motoristas
Jaime Ferreira Pereira Júnior, da filial de Maringá (PR), e
Evandro Candin Justino, da filial São Paulo (SP).

Sandro Lourencini, Gerente Regional de São José do Rio Preto (SP), se agrupou com os
motoristas para a celebração
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Em nossa filial de Rondonópolis (MT), os motoristas comemoraram o seu dia juntos

Any Dias e Shirley Fátima, Motoristas da filial de Itajaí (SC), celebraram juntos

Na filial de Salvador (BA), o motoristas de uniaram em celebração

Os motoristas da filial de Sorocaba (SP) comemoraram o dia juntos

Cláudio Marques, Gerente da filial de Três Lagoas (MS) se uniu com os motoristas em
comemoração

Raimundo Matos, Gerente do CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress) Santo
Amaro (SP), se juntou com os motoristas para a comemoração
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Braspress premia os melhores
motoristas do 2º trimestre de 2022

A

Braspress divulgou os profissionais do volante de maior destaque no ranking do segundo trimestre de 2022, de acordo com a
avaliação do Departamento de Controle da Telemetria, em 25 de julho passado.
Os vencedores foram divulgados através de um
vídeo apresentado no auditório do Planeta Azul, em
Guarulhos (SP), por Sarita Almeida, Gerente Nacional de Recursos Humanos, que parabenizou a todos.
Essa ação costumava ser apresentada por Urubatan
Helou, Diretor-Presidente, e toda a Diretoria, durante a Feijoada com o Presidente.
“Parabéns a todos os motoristas apontados para
o prêmio pelo rankeamento da Telemetria no segun-

do trimestre de 2022. Também dou os parabéns aos
outros motoristas ainda não contemplados neste
trimestre, mas que com certeza estão trabalhando
para serem no próximo, e então eu vou citar o nome
de cada um de vocês”, incentivou.
Ao todo, 387 motoristas foram enquadrados nas
categorias Ouro, Prata e Bronze, com 48 a mais do
que no trimestre passado. A gerente reforçou a importância da aplicação diária dos motoristas, algo
essencial para aumentar esse dado.
“Novamente, como falei na divulgação do rankeamento passado, tenho muita satisfação em anunciar
que a cada trimestre tem aumentado o número de
motoristas premiados. último trimestre para este,
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Do último trimestre para este, são 48 motoristas
a mais! Então, vejam como vocês estão cada vez melhores e mais bem pontuados na Telemetria. Sigam
assim, se empenhando, porque no próximo trimestre eu quero mais nomes para citar aqui”, destacou
a Gerente.
A executiva estava acompanhada de Raphael
Silvestre, Gerente Nacional de Frota, e Ariovaldo
Minhoto, Gerente-Geral de Operações, que também saudaram os profissionais premiados.
“Meus parabéns a todos vocês! Nós tivemos aumento de motoristas vencedores, e isso indica um
grande empenho daqueles que estão entrando agora e conseguindo pontuação na Telemetria. Apro-
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veitem bastante a Telemetria e o Simulador, que estão à disposição de vocês e tirem todas as dúvidas.
Parabéns, pessoal!”, celebrou Raphael Silvestre.
“Em primeiro lugar, quero parabenizar a todos
os vencedores e também a todos aqueles que estão
se esforçando para entrar no ranking de motoristas
Braspress. É muito gratificante ver nesta premiação
o crescimento de colegas – alguns de nomes já conhecidos, que a gente viu iniciar como Bronze e hoje
já na categoria Prata ou Ouro. Parabéns a todos!”,
finalizou Ariovaldo Minhoto.
Os que melhor cumpriram com as suas atividades
receberam bonificações extras, de acordo com a categoria, nos seguintes valores:
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R$ 305,6 mil

RANKING

Na soma de todas as categorias, as gratificações extras aos premiados chegaram a quase R$
306 mil.
O sistema da Telemetria, responsável por mensurar as infrações e o desempenho dos profissionais, avalia a utilização de ponto morto, freadas
bruscas, arrancadas e velocidade em pista seca
e molhada, fazendo uma somatória ao fim do trimestre. Quanto mais próxima a zero for a soma
dos eventos, mais bem colocado fica o motorista.
Sarita Almeida encerrou a premiação destacan-

do importantes preceitos que o nosso DiretorPresidente costuma proferir para os motoristas.
“A mensagem do nosso Diretor-Presidente
Urubatan sempre reforça o que precisamos ter na
vida: fé em Deus, para saber que vamos conseguir
alcançar as coisas que desejamos; trabalho realizado da forma correta, com pensamento positivo
e dedicação a tudo o que estamos fazendo; e a família. Se temos fé, trabalho e a nossa família, tudo
vai bem”, finalizou a Gerente Nacional de Recursos Humanos.

Da esquerda para a direita: Sarita Almeida, Raphael Silvestre e Ariovaldo Minhoto, apresentaram os motoristas premiados
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A

Novas regras

partir de julho de 2022, novas regras passam a ser aplicadas no rankeamento da Telemetria. De acordo com o departamento
responsável, os novos parâmetros serão executados
mediante a acidentes de qualquer nível, porém com
especificações próprias:
Acidentes graves – desclassificação automática
do motorista
Acidentes médios e leves – queda de posição.
Exemplo: um motorista classificado na categoria
Ouro passa a Prata, de Prata para Bronze e, no caso
de Bronze, não ocorre classificação. Em situações

nas quais o motorista Braspress não for o responsável pelo acidente, as regras não se aplicam, mas vale
ressaltar que as ações de penalização para acidentes médios e leves serão tomadas apenas nos casos
em que a ocorrência seja reportada pelo próprio
motorista; caso contrário, perde o prêmio, independentemente da sua posição.
Esses procedimentos foram aplicados para manter a cultura sem acidentes tão prezados pela Companhia, beneficiando, assim, não somente os seus
profissionais do volante e sua frota, mas todos os
que transitam diariamente em seus caminhos.

Escaneie o
QRCODE ao
lado e veja
o evento da
premiação
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Cuidados com os
motoristas Braspress

Sarita Almeida, Gerente Nacional de Recursos Humanos, comentou sobre a importância da valorização do sono

O

Programa do Sono, realizado pela
Braspress desde 2017, mas interrompido
desde 2019 devido à pandemia de covid-19,
voltou ao plano de eventos realizados no Planeta
Azul, em Guarulhos (SP), entre os dias 25 e 29 de julho
passado.
Vídeo do evento
Em sua quarta edição, o Programa do Sono tem o
objetivo de orientar os motoristas sobre a importância de dormir bem e todos os cuidados a serem tomados para que os motoristas dirijam com segurança.
O discurso de abertura foi proferido por Sarita
Almeida, Gerente Nacional de Recursos Humanos,
que falou sobre as funções do evento: incentivar os
motoristas a respeitarem o seu sono e ficarem atentos a tudo o que pode prejudicá-lo. Ela também men-
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cionou o que não se deve fazer para atrapalhar essa
ação humana essencial.
Sarita Almeida iniciou a primeira noite de conscientização parabenizando os profissionais pelo seu
dia, comemorado em 25 de julho – o Dia do Motorista – e aproveitou para destacar a relevância desse profissional tanto para a Companhia quanto para
a sociedade, conforme Urubatan Helou, DiretorPresidente da Organização, costuma fazer.
“Sem o motorista a gente não consegue transportar, levar e trazer os nossos bens de consumo, alimentos, etc. Vocês são fundamentais para a nossa sociedade. Parabéns pelo dia de vocês e muito obrigada
por terem escolhido a profissão de motorista, que (a
gente sabe) não é fácil”, relembrou ela.

P RO G R A M A D O S O N O

D

Atenção diária com os
profissionais do volante

urante a abertura da semana do Programa
do Sono, com base em estudos realizados
pela CNT (Confederação Nacional de Transportes), Sarita falou sobre o cenário de acidentes
com caminhões que ocorrem no país e apresentou
os principais motivos pelos quais acontecem: grandes distâncias percorridas, pressão por cumprimento de prazos, dificuldade de planejamento de rotas,
falta de descanso, excesso de confiança e de carga,
negligência na manutenção do veículo, imprudência, deficiência na formação do motorista (treinamento), desatenção (celular como principal motivo),
mal súbito, sono, problemas de saúde e infraestrutura precária.
Excluindo-se as situações que dependem apenas
do comportamento dos motoristas, a Braspress se
preocupa com atenção, a todos os motivos citados,

adotando uma gestão competente e mecanismos
tecnológicos eficazes, que tornam essa incidência
cada vez menor.
A Organização conta com a equipe de Tráfego,
que planeja da melhor forma possível as rotas a serem percorridas pelos profissionais do volante, sem
perda de tempo com escalas organizadas.
O Departamento de Frota cuida do estado dos
caminhões, sempre fazendo a manutenção correta
e em dia dos veículos, de modo a garantir viagens
seguras e também a não causar impacto nos prazos.
A telemetria praticamente anulou a deficiência
de formação dentro da Braspress, pois, sempre que
necessário, são feitos processos de reciclagem com
os simuladores de direção (fixo e móvel) por todo o
Brasil, para não haver profissionais defasados em
nenhuma região.

Os motoristas que acompanharam a primeira noite do Programa do Sono

Braspress News

41

P RO G R A M A D O S O N O

As palestras contaram com a presença de vários motoristas e foram realizadas no auditório do Planeta Azul, em Guarulhos (SP)

CAMB - Centro de Apoio ao Motorista Braspress

A

lém dos departamentos de estratégia préviagem mantidos pela Companhia, o CAMB
(Centro de Apoio ao Motorista Braspress)
figura como a principal assistência dentro de suas
instalações quando se trata de cuidar da saúde do
motorista.
Diariamente, são feitos exames de rotina, como
testagem de glicemia, bafômetro e aferição de pressão, entre outros. Assim, a Organização, o próprio
profissional e a sua família podem estar certos de que
estão em boas condições físicas para viajar.
No aspecto referente ao sono, o CAMB utiliza o
sonômetro, aparelho que mede em quanto tempo o
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motorista irá fadigar e verifica se ele está apto ou não
para seguir a sua rota.
“Vocês precisam ser muito sinceros na hora de responder ao sonômetro, porque os cálculos se baseiam
na informação dada com referência às horas dormidas
no dia anterior mais o tempo aproximado necessário
para chegar ao destino. É a vida de cada um de vocês
que está em jogo. Tenham consciência!”, advertiu
Sarita Almeida.
Unindo a competência, a responsabilidade e o
comprometimento da Braspress com esse profissional, as vias terão cada vez menos acidentes, dando
espaço apenas para as idas e vindas de sonhos.

P RO G R A M A D O S O N O

A

Conversa com especialista

pós chamar a atenção para alguns pontos,
como uso de celular ao volante e outros, a
gerente Sarita apresentou aos participantes
Gabriel Natan Pires, Pesquisador do Instituto do Sono
de São Paulo (SP), que palestrou sobre o tema mais profundamente.
O pesquisador Gabriel discorreu sobre a necessidade de encarar o sono como uma prioridade, primordialmente os motoristas, que, pela falta de uma noite bem
dormida, podem colocar as suas vidas em risco e de todos os demais à sua volta.
“Toda vez que estamos abrindo mão do nosso sono,
também abrimos mão da nossa saúde”, alertou.
Ele ainda orientou sobre os perigos da utilização de
medicamentos não prescritos para dormir ou acordar,
uso excessivo de café, energéticos e demais produtos.
“O café em excesso, além de causar ansiedade e
problemas cardíacos, pode funcionar em um primeiro
momento com muita potência. Acontece que, quando o
efeito acabar, vai derrubar com a mesma força. Isso vale
para os outros produtos usados com esse propósito
também”, avisou o pesquisador.

Segundo Gabriel Pires, a insônia – que se tornou uma
constante na sociedade – causa muitos prejuízos à saúde.
“De acordo com nossas pesquisas no Instituto, notamos que as queixas de privação de sono (acordar e não
conseguir voltar a dormir ou insônia) crescem terrivelmente. Isso se deve ao fato de a nossa sociedade estar
cada vez mais ansiosa e apressada”, destacou.
Por fim, o pesquisador Gabriel parabenizou a
Braspress pela sua preocupação com a saúde dos motoristas.
“É muito bacana estar em uma empresa que tem
toda uma estrutura e se preocupa com o sono”, finalizou ele.
Além das palestras no auditório do Planeta Azul, os
motoristas também puderam ter momentos de relax
com a quick massage oferecida no ambulatório da filial
São Paulo.
As filiais de Florianópolis (SC), Três Lagoas (MS), Resende (RJ), Feira de Santana (BA), Goiânia (GO), Vitória
(ES), Belo Horizonte, Uberlândia e Itaobim (MG) receberam banners instrutivos com dicas para os motoristas terem uma boa qualidade de sono.

Motoristas receberam quick massagem oferecida durante todos os dias do Programa do Sono
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Urubatan Helou recebe visita do Dr. Geraldo Vianna

Urubatan Helou (à esquerda) e Dr. Geraldo Vianna (à direita) na recepção da Companhia no Planeta Azul

U

rubatan Helou, Diretor-Presidente da
Braspress, recebeu no Planeta Azul, em
Guarulhos (SP), a visita de Dr. Geraldo
Vianna, atual presidente da FUMTRAN (Fundação
Memória do Transporte) e ex-Presidente da
NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte
de Cargas e Logística), no dia 28 de março passado.
Durante a sua trajetória, Vianna ficou conhecido
por liderar diversas entidades do setor de transportes, como a NTC&Logística, onde atuou como

presidente entre os anos de 2002 e 2007, e por
defender ativamente o setor de transporte rodoviário de cargas em diversas ocasiões.
Urubatan Helou mostrou a ele o recentemente inaugurado Memorial Braspress, que preserva
a história da Organização. “Foi uma imensa alegria receber no Planeta Azul a excelsa figura do
amigo Geraldo Vianna, um dos grandes artífices de
nosso setor”, declarou o Diretor-Presidente da Organização.

Planeta Azul realiza treinamento da Brigada de Incêndio

F

oi realizado no Planeta Azul, em Guarulhos
(SP), nos dias 16 e 17 de março passado, o
treinamento especializado da Brigada de Incêndio em suas instalações.
A ação foi acompanhada e coordenada pelos instrutores da empresa Previnsa, que ensinaram como
agir em casos de evacuação de prédios, primeiros
socorros, utilização dos equipamentos de segurança e instrumentos, bem como combate às chamas.
Segundo o departamento de SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), os cerca de 140 colaboradores que
fazem parte da Brigada de Incêndio da Companhia
participaram do treinamento.
Como de costume, as atividades foram divididas
em duas formas: a teórica, iniciada no auditório da
Matriz, e a prática, em que os participantes realizaram as atividades na área externa, com muita ação.
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Colaboradoras Braspress apagando chamas durante o treinamento
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Carro elétrico da Braspress participa de exposição

Paula Braga, CEO do Automotive Business, com caminhão elétrico da Braspress

A

Braspress participou do AMME – Automotive & Mobility: Marketing Experience, promovido pelo Automotive Business, portal
de conteúdo automotivo e de mobilidade, em 28 de
março passado.
O evento teve como foco mostrar as inovações e
tendências em marketing, comunicação e tecnologia
para o desenvolvimento da marca dos expositores.
A Braspress apresentou a sua mais nova aquisição e

aposta do momento: o carro elétrico. A Companhia,
que adquiriu 30 veículos 100% elétricos entre 2021
e 2022, mostrou aos visitantes um dos seus VUCs
(Veículos Urbanos de Carga) não poluentes.
Paula Braga, CEO do Automotive Business, visitou o espaço em que o veículo da Companhia estava exposto, prestigiando o investimento da Organização, que engloba diversos benefícios ao meio
ambiente.

Alunos do SEST SENAT visitam a filial de Curitiba (PR)

Rodrigo Barbosa, Encarregado de Frota e Fernando Dalberto, Gerente Operacional, acompanharam os estudantes junto a Rony Arruda, Gerente da
filial (ao centro)

A

filial de Curitiba (PR), da Braspress, recebeu
a visita de alunos do curso de aprendizagem
de Logística do SEST SENAT (Serviço Social
do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). Eles foram recepcionados pelo
Gerente da filial, Rony Arruda, em 2 de setembro
passado.
Os estudantes foram acompanhados pelo Diretor
da unidade, Ronaldo Maculan Domingo; os instrutores Luiz Gustavo da Costa Alves e Marcelo Alberto
dos Santos Mendes; e a Técnica de Formação Profissional, Cláudia de Fátima Gulin Torres.

No total, foram 24 jovens que compareceram
ao local, sendo eles: Adrian Luciano de Freitas,
Adriel Eurich Sohn, Ana Carolina Coelho, Crebes
Alves Junior, Ellen de Souza, Endrill Denelevi,
Gabriela Mazzolli, Gustavo de Souza, Kamille
da Rocha, Leonardo Pirovoski, Marco Aurélio
de Lima, Maurício Lima, Camile do Nascimento,
Cíntia Eduarda Fialho, Diogo Santos, Gabriel
Adanski, João Pedro Guimarães, Leidi Anne
Leite, Luiz Henrique Felix, Marcela Camargo,
Maria Alessandra Rodrigues, Matheus Ricelli,
Nicoly Fernandez e Queila Matias.
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Braspress recebe estudantes de Logística

Ao centro os alunos do SENAC, à esquerda, Raphael Augusto e à direita, Gustavo Ricca.

A

Braspress recebeu no Planeta Azul, no dia
10 de maio passado, 26 alunos de Logística
do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Guarulhos (SP).
Eles foram acompanhados pela professora Lina
Márcia Almeida, e, no Complexo, foram recebidos
por Raphael Augusto Silva e Gustavo Ricca, Gerentes Nacionais de Operações da Braspress.
Na ocasião, estiveram presentes os estudantes
Agatta Ribeiro, Alessandro Nascimento, Amanda
Ribeiro, Andressa da Silva, Edmilson Sobrinho,
Flávia Valentim, Gabriela Buenos, Guilherme Alves, Guilherme Rocha, Harryson Novais, Henrique

Silva, Iury Silva, Kauan Santos, Laís Santana,
Leonardo de Souza, Lucas da Silva, Mariana Alves,
Mariana Santos, Natália Nascimento, Nathália Leal,
Rafaella Dias, Thalita Aragão, Thayna Tavares,
Vanessa Soares, Victor Pereira e Victor Caetano.
Os estudantes de Logística passaram pelas áreas de Gerenciamento de Riscos, CAMB (Centro
de Apoio ao Motorista Braspress), Data Center,
SORTER (Sistema Automatizado de Distribuição
de Encomendas), Conservação de Frota, entre outras, e ainda tiveram acesso às instalações da BTI
(Braspress Transporte Internacional), Aeropress e
atividades no Simulador de Direção.

Braspress recebe em 2022 seu segundo prêmio Top Trans

A

À esquerda, Anderson Farina, Gerente Comercial, recebendo o prêmio
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Braspress conquistou mais um prêmio
Top Trans, oferecido pela Supporte Full
Commerce, pela excelência nos serviços de
logística realizados na região Sul do país, em 2021.
A premiação ocorreu em 18 de março passado, em
Guarulhos (SP).
A Companhia foi representada na ocasião por
Anderson Farina, Gerente Comercial da Organização, que recebeu o troféu de 1º lugar na categoria.
Anderson agradeceu a premiação e declarou sua
satisfação ao representar a Braspress: “Foi uma
honra receber o prêmio em nome da Diretoria, especialmente em um ano de dificuldades vivido em
razão da pandemia”, afirmou.
Também esteve presente na premiação Leandro
Araújo, Supervisor Comercial da Braspress.
Em 2018, a Braspress ganhou o seu primeiro prêmio Top Trans, na categoria de serviços de logística
no segmento de fracionado.

NEWSPRESS

Braspress participa do encontro
“O protagonismo das mulheres no TRC”

Da esquerda para a direita: Sarita Almeida, Ana Jarrouge, Presidente Executiva do SETCESP e Solange Emmendorfer durante o encontro

A

Braspress participou do evento “O protagonismo das mulheres no TRC”, mostrando
o pioneirismo da Companhia em contratar
mulheres para dirigirem seus caminhões, mesmo sem
experiência. No dia 29 de março passado, marcaram
presença Sarita Almeida, Gerente Nacional de Recursos Humanos, e Solange Emmendorfer, Motorista
de Bitrem, que abordaram o tema “Contratando Mulheres com Excelência”.
Promovido pelo SETCESP (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região),
o evento faz parte do projeto Vez e Voz, que tem a
Braspress como parceira do movimento, que busca
enaltecer as mulheres do setor de transportes.

L

Em sua fala, a Gerente de RH mostrou o pioneirismo da Companhia na contratação de motoristas
mulheres, incentivado pelo espírito arrojado de
Urubatan Helou, Diretor-Presidente: “Em 1998, a Vídeo do evento
Braspress foi pioneira na contratação de motoristas
mulheres num setor de trabalho extremamente dominado por homens, e hoje, temos o programa ‘Rainhas do Volante’, dedicado à formação de motoristas
mulheres”, explicou ela.
Solange Emmendorfer, uma das Rainhas do Volante da Organização, contou por que escolheu atuar
como carreteira. “Na minha época de pátio, admirava
outras carreteiras, achava bonito. Então, fui para o
treinamento e deu super certo”, disse ela.

Representantes da Copagaz e da Sist Global
visitam a Braspress

uiz Carlos Lopes, Diretor de Operações
da Braspress, recebeu a visita de Sérgio
Camargo, Diretor Comercial da Sist Global;
Pedro Turqueto, Vice-Presidente de Estratégia
e Mercado; e Cleber Hamada, Diretor de Planejamento, Projetos e Inovação, ambos do Grupo
Copa Energia (Copagaz), em 21 de fevereiro passado.
Luiz Carlos Lopes apresentou aos convidados
os principais pontos das instalações do Planeta
Azul, em Guarulhos (SP) e finalizou o encontro na
Matriz do Complexo.

Da esquerda para a direita: Cleber Hamanda, Sérgio Camargo, Pedro Turqueto e Luiz Carlos
Lopes, durante a visita
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Braspress recebe Staff mundial da Mercedes-Benz

Staff mundial da Mercedes-Benz e Diretoria da Braspress no auditório da Companhia

A

Braspress recebeu a equipe de grandes nomes da Mercedes-Benz no Complexo do Planeta Azul, em Guarulhos (SP), em 17 de maio
passado.
Urubatan
Helou,
Diretor-Presidente
da
Organização, durante a recepção, esteve acompanhado de Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Luiz
Carlos Lopes, Diretor de Operações; Tayguara Helou,
Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios;
Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota; e Raphael
Silvestre, Gerente de Frota Nacional.
Do time da Mercedes, compareceram: Prof.
Uwe Baake, Vice-Presidente de Desenvolvimento de
Caminhões Daimler Trucks; Ruppert Niethammer,
Diretor de Desenvolvimento de Veículo Completo
e Cabine; e Lars Schroeter, Gerente de Desenvolvimento. Da parte da subsidiária brasileira, estavam
presentes Roberto Leoncini, Vice-Presidente de

Marketing, Vendas, Peças e Serviços de Caminhões e
Ônibus; Marcos Argentino, Gerente Sênior de Testes;
Ronaldo T. Munhoz, Sênior de Integração Veicular; e Rafael Abolis, Gerente de Inovação & Novos
Negócios.
Na apresentação do vídeo institucional da Companhia no auditório do Complexo, Urubatan Helou
aproveitou para dar mais detalhes sobre a Organização e a influência da marca dentro da Companhia.
“Temos 2.890 caminhões, dos quais 90% de veículos
da Mercedes”, comentou ele.
Após o término da introdução no auditório, Luiz
Carlos Lopes, Tayguara Helou e Urubatan Junior, junto com os convidados, foram visitar o SORTER (Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas)
da Filial São Paulo, área de Manutenção de Frota,
Memorial Braspress, Simulador de Direção e os veículos históricos.

Time da Braspress vence Copa SEST SENAT 2022

C

Time de futebol da filial de Aracaju (SE) é campeão da Copa SEST SENAT
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om seus colaboradores da filial de Aracaju
(SE), a Braspress participou da Copa SEST
SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) deste
ano e venceu o campeonato de futebol society, em 3
de julho passado.
De acordo com Plínio Rocha, Gerente Regional de
Sergipe, o time braspresiano teve 100% de aproveitamento nos jogos e obteve o melhor resultado da
história da competição regional.
“Quero agradecer pelo apoio que tivemos para podermos participar da competição. Honramos a nossa
camisa e a nossa marca Braspress; fomos Campeões!”,
declarou ele em nome de toda a equipe.
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Juliana Petri apresenta palestra
sobre a automação na Braspress

uliana Petri, Gerente Nacional de Automação
da Braspress, participou da Mastering - Automation Journey, evento de inovação tecnológica voltada a automação e seus líderes, que ocorreu
em Águas de Lindóia (SP) nos dias 2, 3 e 4 de agosto
passado.
A Gerente Nacional de Automação apresentou os
impactos da implementação de tecnologias de automação nos aspectos financeiros e operacionais, bem
como no crescimento do quadro de colaboradores ao
longo da história da Braspress.
De uma visita técnica aos Estados Unidos realizada em 1982 por Urubatan Helou, Diretor-Presidente
da Companhia, até os dias atuais, a Braspress expandiu seus horizontes e rompeu fronteiras.
A Gerente Juliana ainda destacou que, ao longo de
sua carreira, pôde constatar a veracidade da seguinte
frase do filósofo Elbert Hubbard: “Uma máquina consegue fazer o trabalho de 50 seres humanos ordinários; nenhuma máquina consegue fazer o trabalho de
um ser humano extraordinário”. Ela reforçou a todos
os que presenciaram a palestra: “Na Braspress, somos mais de 12 mil seres humanos extraordinários”
Do pujante Planeta Azul, em Guarulhos (SP), com
um dos maiores sistemas de sorteamento automatizado da América Latina, passando pelos SORTERs

(Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas) do Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR), a
Braspress conta com mais de 80 equipamentos de
automação que atendem às suas 115 filiais.

Juliana Petri, apresentando a automação na
Braspress

Alunos de Logística visitam a filial de Brasília (DF)

A

Braspress, através da filial de Brasília (DF),
recebeu os alunos do curso de graduação
de Tecnologia em Logística do IFB (Instituto Federal de Brasília), em 3 de agosto passado.
Recepcionados por Edilene Freire, Gerente da
Filial, os jovens foram acompanhados do professor
José Elenilson Cruz, que agradeceu a Companhia
por abrir as portas para esse encontro de conhecimento.
“Agradeço imensamente a disponibilidade para
receber nossos alunos na sede da Braspress – DF
nessa visita técnica. Aliar teoria e prática tem sido
o grande objetivo dos professores do curso. Para
tanto, a participação das empresas é fundamental”,
comentou ele.
Ao todo, dez alunos compareceram: Alyson
Rodrigues de Souza, Fabiana Silva Barros,

Guilherme Victor Aires Mendes, Isaac Silva
Guimarães, Ítalo Henrique Rodrigues Borges,
Jaqueline de Carvalho Pedra, Lucas Miranda
Souza, Luiz Eduardo Leal da Silva, Rafaela Pereira
Sobrinho e Raquel Rodrigues da Silva.

Ao centro, Edilene Freire, com os alunos de Tecnologia em Logística do IFB
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Braspress participa de convenção

A

Sarita Almeida representou a Braspress no evento

Braspress, ao participar da Convenção Nacional da Haf Sports 2022, com o tema “Motorista Mulher”, abordou o pioneirismo na
contratação de motoristas mulheres, iniciada em 1998
por Urubatan Helou, Diretor-Presidente da Companhia. O evento ocorreu em 2 de maio passado, em
São Paulo (SP).
Quem apresentou o case pioneiro da Braspress
nessa linha de contratação e mostrou o projeto “Rainhas do Volante” foi Sarita Almeida, Gerente Nacional de Recursos Humanos. Leonardo Porto, Gerente
Nacional de Vendas e da BTI (Braspress Transportes
Internacional) também esteve presente na ocasião.

Braspress recebe prêmio sustentável

Da direita para a esquerda: Raphael Silvestre, Gerente Nacional de Frota; Gervasio Barbosa,
Coordenador de Vendas da NSA e Álvaro Diego, Supervisor de Frota, na entrega do certificado

E

m uma convenção realizada com parceiros e
clientes em Santana de Parnaíba (SP), a NSA
Pneutec entregou à Braspress o prêmio de parceira na reforma sustentável de pneus, em 12 de maio
passado.

Nos 13 anos de parceria da Braspress com essa
ação, já foi possível reduzir a emissão de 10.028 toneladas de CO² (gás carbônico) na atmosfera, poupar
751.146 litros de petróleo, retirar 4.178 carros das
ruas e plantar 259.788 árvores.
Quem representou a Companhia na ocasião para
receber a placa, que representa o apoio em tornar
o segmento de transportes mais sustentável, foi
Raphael Silvestre, Gerente Nacional de Frota da Organização, que, em seu agradecimento, comentou a
importância dessa atividade.
“O processo de recapagem de pneus contribui diretamente para reduzir a produção de pneus novos. Além
disso, se a estrutura do pneu for bem conservada em
nossa operação, é possível recuperá-la até três vezes
de forma segura, sem perda de validade. Esse processo
pode permitir que os pneus tenham até quatro vidas
úteis. A homenagem recebida pela Braspress resulta da
contribuição da Companhia ao meio ambiente através da reforma de pneus”, finalizou ele.

Braspress participa de Electric Experience na Copa Truck

A

Veículos elétricos da Braspress durante a Electric Experience, em 21 de agosto passado
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Braspress participou da Electric Experience, evento de exposição de carros elétricos
realizado pela Copa Truck na sua sexta etapa, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP),
em 21 de agosto passado.
Dos 30 veículos elétricos que possui, a Companhia expôs três: uma van e dois VUCs (Veículos Urbanos de Carga), que, após o período de exposição,
percorreram toda a pista do autódromo.

www.adelpack.com.br

A Adelpack Indústria e Comércio de Embalagens, sobretudo, possui a
experiência de longos anos no mercado de lacre de embalagens, sempre
proporcionando, aos clientes e parceiros, a conﬁança, o respeito no
atendimento e a credibilidade através de produtos de qualidade.
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Braspress e seus 45 anos de história

Urubatan Helou, Diretor-Presidente à direita e Milton Petri, Diretor Vice-Presidente à esquerda com a carreta comemorativa dos 45 anos da Companhia

A

Braspress, a maior transportadora de
encomendas do Brasil, comemorou
45 anos de uma história repleta de
inovação, pioneirismo, lutas e, acima de tudo,
muito trabalho e dedicação, iniciada pelo fundador, Urubatan Helou, Diretor-Presidente,
e pelo cofundador, Milton Petri, Diretor VicePresidente.
“Foram 45 anos de abnegação e renúncias, porém, ao longo desse período, construímos uma
das 500 maiores empresas brasileiras. Mais do
que um sonho, era um desejo ardente de fazer
algo que pudesse efetivamente contribuir para
a sociedade brasileira. Solidificamos um legado
durante todo esse tempo, universalizando o serviço de transporte de encomendas no Brasil”, comentou Urubatan Helou.
“Não consigo falar da minha vida sem mencionar a Braspress, que representa toda a minha
trajetória. Orgulho-me imensamente de fazer
parte e ver de perto a sua construção diária”,
contou Milton Petri.
Inspirado no filme britânico lançado em 1974,
Assassinato no Expresso Oriente (título original
em inglês “Murder on the Orient Express”), ba-
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seado na história de suspense policial escrita
por Agatha Christie, Urubatan Helou queria que
a Organização se chamasse “Brasil Express”.
Como, porém, a marca já tinha sido registrada
por uma antiga companhia aérea, a Junta Comercial indeferiu o pedido. Então, para não se desfazer totalmente do nome que envolvia nacionalismo e a ideia de prontidão das entregas que a
sua nova empresa iria proporcionar aos clientes,
o empresário, ali mesmo, usando uma máquina
de escrever emprestada da funcionária da repartição pública, uniu as duas palavras e criou a
Braspress, fundada em 1.º de julho de 1977.
No final, o nome ganhou uma pronúncia ainda
mais fácil e direta, um misto de Bras, de Brasil, e
press, que em inglês significa “imprensa”.
A Companhia, hoje com mais de 12 mil colaboradores, tanto diretos quanto indiretos e
uma frota com cerca de 3 mil veículos, começou
a operar de forma muito humilde: com apenas
uma Kombi, uma linha telefônica e um caminhão
F350.
De um lado, Urubatan Helou, dotado de grande aptidão para lidar com vendas e demais demandas voltadas à área comercial; de outro,
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Milton Petri, no comando das ações administrativas.
“Tive a honra de conhecer o Urubatan, pessoa
muito empreendedora. Tudo o que ele mais fez
na vida foi empreender, e nós sempre estivemos
juntos. Orgulho-me muito de ser seu vice e de ele
ser uma pessoa fantástica, trabalhadora e que
vive do trabalho”, declarou Milton Petri.
Oferecendo rapidez, pontualidade e vasta malha operacional, pilares fundamentais exigidos
pelo setor de transportes, a Braspress, logo no
seu primeiro ano de funcionamento, abriu as filiais de Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Rio
de Janeiro (RJ) em 1978.

Matriz Braspress, em 1977, com a primeira equipe de colaboradores, e os sócios Urubatan Helou (5º
da esquerda para a direita) e Milton Petri (3º da direita para a esquerda).

Para encurtar os prazos das entregas

U

ma das grandes ideias pioneiras de Urubatan
Helou no sentido de promover o encurtamento do prazo foi operar com caminhões
de grande potência, porém com limitação de peso.
Assim, já entre os anos de 1977 e 1980, o empresário adotava o caminhão 1519 Toco nas transferências de São Paulo para Belo Horizonte, transportando apenas 6 toneladas, apesar de esse veículo ter
aplicação para tracionar carreta com 16 toneladas.
O mesmo aconteceu nas filiais de Porto Alegre
(RS), Brasília (DF) e Goiânia (GO), com a utilização
de caminhões Scania LK 140, com terceiro eixo. Em
vez de transportar 16 toneladas, acabava levando
12. Assim, a Braspress atendia a essas filiais da coleta com entrega em 24 horas.
Em 1979, a crise do petróleo desencadeada pela
revolução iraniana levou à alta dos juros externos,
comprometendo a já fragilizada economia brasileira. Um dos reflexos foi a desvalorização do cruzeiro

em relação ao dólar, o que acabou afetando diretamente a Organização.
Os caminhões da empresa haviam sido adquiridos com financiamento atrelado ao dólar, de acordo
com a Resolução n.º 63 do Banco Central, porque
era externo o capital que financiou a compra. Por
essa razão, as dívidas da Braspress cresceram na
mesma proporção, o que quase levou a Companhia
à lona. Os anos de 1980 e 1981 foram tão difíceis,
que o jeito foi recorrer a agiotas para movimentar
o caixa.
Já em 1982, quando a situação melhorou,
Urubatan Helou realizou sua primeira viagem técnica ao exterior ao participar do 1º Congresso da IRU
(International Road Transport Union), nos Estados
Unidos, juntamente com outros empresários brasileiros. Durante a visita, teve o primeiro contato com
o SORTER (Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas) em uma das unidades da UPS

Viagem aos Estados Unidos realizada em 1982. Da esquerda para a direita, Urubatan Helou, o Diretor da UPS e Adalberto Panzan
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(United Parcel Service) e confessou não ter entendido o processo.
A Companhia foi avançando o trabalho e aumentando os investimentos, com a compra de radiotransmissores utilizados na comunicação com
os motoristas, bem como as máquinas Dismac, na
época fundamentais para emitir conhecimentos e
boletos de cobrança, o que já demonstrava a sua
preocupação com a tecnologia na década de 1980.
Também entre 1984 e 1987, abriu as filiais
de Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Goiânia (GO),
Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE), passando a ter mais de mil funcionários e aproximadamente 100 caminhões próprios, além dos agregados.
A Aeropress, divisão rodoaérea da Braspress,
foi inaugurada em 1985, ano em que foram criadas
também a Amazon Express, com operações rodoflu-

A

Os negócios da Companhia

Braspress superou várias crises – nove planos econômicos, três moedas diferentes e
inflações elevadíssimas. Um desses exemplos foi o Plano Collor, em 1990, quando a Braspress
já tinha 28 filiais e 1.300 colaboradores, mas em seis
meses, devido à implantação das medidas que levaram o país a um completo colapso econômico, foram
fechadas todas as outras empresas, restando apenas
a Companhia e 397 funcionários.
“Se tivéssemos feito uma avaliação técnica na
época, a empresa seria fechada. Nós, porém, fomos
persistentes. A Companhia tinha uma turma de gerentes que participavam do negócio, profissionais

Filho e mãe observando a campanha da Braspress que uniu a família novamente
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viais no eixo São Paulo–Porto Velho–Manaus–Belém–São Paulo, além da Brasair Táxi Aéreo, Brasair
Transportes Aéreos, Brastur Turismo Ltda. e City
Press, que se expandiu em curto prazo, tendo filiais
em Campinas, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Santos, todas no
estado de São Paulo.
Nos anos seguintes, foram contratados três
jovens executivos de suma importância para a
Braspress: Giuseppe Coimbra, em 18 de janeiro de
1986, como Subcontador; Luiz Carlos Lopes, em
22 de março de 1987, como Gerente da filial de Ribeirão Preto, e Giuseppe Lumare Júnior, em 3 de
outubro de 1988, como Gerente Comercial. Hoje,
eles são os atuais Diretores: Giuseppe Coimbra no
Administrativo-Financeiro, Luiz Carlos Lopes nas
Operações e Giuseppe Lumare Júnior no Comercial.

que realmente acreditavam muito na Braspress. Foi
pelo empenho dessas pessoas que a Organização
conseguiu passar pelo Plano Collor sem fechar as
portas”, recordou Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro.
Envolvidos com o negócio desde pequenos,
Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, recordou que ele e o irmão, Urubatan
Helou Junior, Diretor de Frota, num ato inocente,
mas muito significativo, tentaram ajudar a resolver
as finanças da Organização em meio à crise generalizada da época:
“Nós tínhamos um cofrinho com algumas moedas.
Quebramos o cofre e falamos assim para ele: ‘Olha,
pai... essas moedas pagam as contas da empresa,
resolva isso!’. Isso é muito marcante para ele e para
nós. Depois de já adultos, vemos que, toda vez que
ele fala dessa história, enche os olhos de lágrimas.
Foi uma atitude muito marcante”, lembrou ele.
A Braspress voltou a se estabilizar apenas em
1994, no governo Fernando Henrique Cardoso com
a URV (Unidade Real de Valor) e a estabilidade da
moeda nacional.
Em 1996, Urubatan Helou começou uma grande
campanha de responsabilidade social, estampando
fotos de crianças desaparecidas em seus caminhões
– ou seja, a Braspress passou a utilizar sua frota
como outdoor ambulante e veículo de comunicação,
numa verdadeira ferramenta de marketing, já que os
veículos mantêm contato direto com a sociedade.
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Em 1997, a Braspress criou sua própria Central
de Gerenciamento de Riscos e no ano seguinte,
em 1998, passou a contratar mulheres motoristas
como profissionais do volante, num passo pioneiro
da Companhia, pois o setor de transportes era um
reduto de profissionais tradicionalmente do sexo
masculino.
Como Urubatan Helou costuma dizer, a contratação de mães, esposas e filhas aconteceu inicialmente

como uma tacada de marketing, mas logo em seguida se viu claramente que valia a pena investir no potencial e na competência demonstrados por elas – as
Rainhas do Volante.
Em 1999, Urubatan Helou retornou sua atenção
para a tecnologia e viajou para o Japão com outros empresários brasileiros. Lá, descobriu como poderia incrementar a automação no Brasil a partir da experiência
que teve na Yamato Transport, empresa japonesa.

Tecnologia - Um pilar importante

O maior SORTER da América Latina, inaugurado em 2016 no Planeta Azul, em Guarulhos (SP)

P

ara tornar a estrutura da Braspress cada vez
mais tecnológica, em 2001 foi lançado o Datapress, sistema responsável por controlar
os diversos processos internos de cada área, incluindo a comercial, a operacional, a administrativa
e a financeira. Sua implantação, que exigiu vultosos
investimentos para a época, foi executada com a
ferramenta Delphi, da Borland, no banco de dados
Oracle.
Em 2003, a Braspress passou a operar em todo o
território nacional, após a conclusão da infraestrutura para atender à região Norte do Brasil. Naquele
momento, a Companhia tinha 48 filiais, 1.750 colaboradores e 575 caminhões, além de 500 agregados, passando a ser a melhor escolha para entregas
rápidas no mercado.
O primeiro SORTER foi inaugurado em 11 de setembro de 2004 na filial São Paulo, que funcionava
ao lado da antiga Matriz na Vila Guilherme. Foram
investidos US$ 6 milhões nesse novo equipamento,
que tinha dois quilômetros de esteiras e movimentava 140 volumes por minuto.
“Sem o SORTER, não teríamos como atender ao
crescimento da demanda, pois conquistamos esca-

la, assegurando todos os empregos e ainda propiciando treinamentos de informática à equipe”, comentou Urubatan Helou sobre a implantação desse
sistema inovador.
Além de dominar a inteligência de seu negócio,
tendo em vista que construiu o sistema, a Organização precisou mergulhar em todos os dados operacionais, administrativos e comerciais para colocar
em operação o primeiro SORTER.
Os primeiros 15 dias foram de adequação ao sistema automatizado, e os colaboradores, com receio
de perder o emprego, cruzaram os braços logo nos
primeiros dias de funcionamento.
Urubatan Helou teve que dialogar diretamente
com eles na antiga sede da Companhia, na Vila Guilherme, garantindo que ninguém seria demitido por
causa da automatização do processo. Ao contrário,
mostrou a todos que teriam uma graduação, pois
deixariam de ser ajudantes para se transformar em
operadores de SORTER.
Urubatan Helou trocou imediatamente o velho
uniforme de conferentes e deu-lhes guarda-pó laranja, provando que se tratava de uma promoção
profissional.
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Para deixar claro que nenhum colaborador seria demitido, deu a cada um deles estabilidade de
emprego por seis meses. Passado esse tempo, a
Braspress realmente não demitiu ninguém e acabou aumentando seu quadro de funcionários, pois
a escala nos fluxos de encomendas se intensificou
vertiginosamente.
No mesmo período aconteceu a implantação do
código de barras para a identificação de etiquetas,
do programa de rastreabilidade de cargas e do sistema de aferição de pesos e cubagem, com recuperação de receitas.
Nos anos 2000, Urubatan Helou, além de se
dedicar à Braspress e atuar como presidente do
SETCESP (Sindicato das Empresas de Transporte de

Cargas do Estado de São Paulo e Região), enfrentou
por duas vezes um câncer, sem nunca deixar de se
empenhar, com coragem e resiliência, nas ações da
Companhia, recebendo reconhecimento e diversas
homenagens de todas as entidades e veículos de
comunicação do setor.
Em 2009, depois de mais algumas viagens técnicas e demais estudos, a Braspress inaugurou no
Rio de Janeiro o mais moderno e maior SORTER da
América Latina. Foram investidos R$ 35 milhões
nesse inovador e diferente equipamento, com
4.700 metros de esteira e capacidade de 8.400 volumes/hora, capaz de fazer a triagem de uma carreta em apenas sete minutos, “uma verdadeira fábrica
de encomendas”.

Café com presidente

Café com o presidente realizado com os
colaboradores na antiga matriz na Vila
Guilherme, em São
Paulo (SP)
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á com três décadas de altos e baixos, investimentos e inovações a todo o vapor, em
2010 a Braspress se consolidou como líder
nacional de transporte de encomendas. Em paralelo, estreitou os laços com seus colaboradores
através de comunicação e integração: realizou o
evento Café com o Presidente, em que Urubatan
Helou fazia questão de confraternizar-se com os
seus colaboradores.
O primeiro evento dessa natureza reuniu cerca
de 700 colaboradores, inicialmente realizado no
Centro de Distribuição, que funcionava ao lado da
antiga Matriz na Vila Guilherme, na Zona Norte de
São Paulo, e se expandiu para as filiais de Barue-
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ri (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Belo
Horizonte (MG) e Salvador (BA).
Além da aproximação com seus colaboradores,
Urubatan Helou reforçou sua preocupação com a
saúde da equipe, principalmente de seus motoristas, ao inaugurar o primeiro CAMB (Centro de
Apoio ao Motorista Braspress) em novembro de
2012, ano em que a Organização completou 35
anos de fundação.
Atualmente, os CAMBs estão em diversas filiais:
Resende (RJ), Itaobim (MG), Florianópolis (SC) e
Feira de Santana (BA), para citar só algumas. Do
momento de sua inauguração até os dias de hoje,
já ocorreram cerca de 500 mil atendimentos, entre
testes de bafômetro e psicológicos, além de aferição de pressão arterial, saturação, glicemia, peso/
altura, temperatura e batimentos cardíacos. Foi
adotado inclusive o uso de sonômetro, que mede
a qualidade do sono do motorista.
Nessa mesma época, a Braspress também aproveitou para instaurar uma cultura de capacitação
de seus motoristas, implantando simultaneamente
o simulador de direção e o sistema de Telemetria,
para analisar e avaliar a performance, implementados por Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota.
“A telemetria representou um grande avanço.
Busquei essa tecnologia em Israel e comecei a aplicar na administração da frota, observando o padrão do motorista. Com esse recurso, conseguimos
saber se o condutor estava descansado ou se nós
deveríamos chamá-lo para uma conversa”, recordou.
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“Em algum momento, percebemos que mandar
os motoristas para treinamentos fora da Companhia acabava tirando esses profissionais do
processo de trabalho, e muitas vezes eram cursos generalistas, o que não nos permitia saber
se de fato eles estavam aprendendo. Com a telemetria, tínhamos a informação exata sobre o que
cada motorista precisava aprender. Hoje, usamos
essa tecnologia em 100% da frota”, completou
Urubatan Helou Junior.
Para dar ainda mais suporte ao aperfeiçoamento dos motoristas, a Braspress possui dois tipos
de simulador: o fixo e o móvel. O primeiro está no
Complexo da Companhia, em Guarulhos (SP); o segundo é uma unidade móvel que circula pelas filiais
de todo o Brasil, proporcionando a mesma experiência para todos os motoristas. O simulador móvel
da empresa, adquirido para conferir maior qualidade à função do motorista, tem uma particularidade:
carrega em si uma homenagem a Roberto dos Santos, motorista que esteve na Organização desde a
década de 1990 e foi uma das vítimas da covid-19
em 2021.
Em 2016, a Braspress se superou em investimentos e inaugurou o Planeta Azul, em
Guarulhos (SP), investindo R$ 260 milhões no
maior hub logístico da América Latina, com 230
mil metros quadrados de área total e 90 mil de

construída, dotada de heliponto, refeitório e dormitórios para os motoristas. Dentro do Planeta
Azul, também está instalado o maior SORTER da
Companhia, com 6,4 km de extensão.
Juliana Petri, Gerente de Automação, disse
que a aquisição do Complexo foi um passo que
só trouxe benefícios à Companhia. “A Braspress
investe sempre em tecnologia e estrutura. Sem
dúvida, o Planeta Azul é o maior resultado desse
DNA empreendedor. Estrutura desenhada para
garantir agilidade de processamento dos volumes,
rastreamento e assertividade, de modo a garantir
níveis de produção comparáveis aos das maiores
empresas de logística do mundo e a aumentar sua
capacidade de produção em escala”, destacou.
Também em 2016, a Companhia começou a desbravar o mercado internacional de transportes através da BTI (Braspress Transportes Internacional) atuando nos trechos Brasil–Uruguai, Brasil–Argentina
e Brasil–Paraguai, nos dois sentidos.
A Companhia foi contemplada com vários prêmios, títulos e certificados, numa quantidade quase incalculável, e não para de fazer inovações. A
última grande ação realizada pela Companhia foi
a aquisição de 30 carros 100% elétricos e não poluentes, veículos esses dirigidos por motoristas
mulheres – as Rainhas do Volante – mostrando
que continua realizando investimentos no futuro.

Depoimentos

P

ara completarmos a história da Organização,
divulgamos o depoimento da Diretoria e de
alguns colaboradores mais antigos, iniciando
por Milton Petri, cofundador e Diretor Vice-Presidente.
“Nós dedicamos praticamente 24 horas por dia
à Braspress. Todos os dias a gente vem colocar um
tijolinho. Os negócios vão aparecendo a toda hora,
mas hoje temos mais calma para analisar e desenvolver nossos projetos. Assim, a Organização vai
crescendo cada vez mais, pois aprendemos que
precisamos crescer de forma sustentável.
Lucros e responsabilidade caminham em paralelo. Nossa maior responsabilidade tem foco nos
nossos colaboradores. Assim imagino nosso futuro,
pois nossa responsabilidade é o resultado íntimo do
nosso lucro.

Milton Petri, Diretor
Vice-Presidente
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Foto Diretores

Da esquerda para a direita os Diretores: Luiz Carlos Lopes (Operações), Giuseppe Lumare Júnior (Comercial) e Giuseppe Coimbra (Administrativo-Financeiro)

Urubatan Junior,
Diretor de Frota
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Esses últimos anos são a
continuação do projeto que
começamos em 1977. Entendo que nos primeiros 35
anos de nossa Companhia,
adquirimos muito conhecimento, pois é fundamental
termos consciência do que
estamos fazendo, estarmos
com os pés no chão. Percebemos também que ser empresário, ser empreendedor,
seja no Brasil ou em qualquer
lugar do mundo, é uma responsabilidade muito grande.
Agora, mais maduros, vamos
construindo nosso futuro
com muito trabalho e responsabilidade”, afirmou Milton Petri.
“Temos o couro grosso,
como se diz. Nós já não nos
emocionamos muito com certas situações. A pandemia
nos surpreendeu, mas soubemos reagir, soubemos nos
transformar, soubemos adaptar a Companhia à mudança. A grande questão do transporte está no fato de que
as demandas existem e são muito variadas. O cliente
quer resolver os seus problemas, mas nem sempre um
único transportador consegue resolver todos. Como o
transportador pode dizer para seu cliente que vai resol-
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ver alguns problemas, mas não outros? Isso acontece
através de uma gestão de foco e especialidade”, comentou Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial.
“Nós sempre dizemos: ‘A Braspress não é uma empresa de caminhões, não é uma empresa de transporte,
é uma empresa de gente’, porque é uma empregadora
importante”, citou Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro.

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios

H I S TÓ R I A

“Cada um de nós é responsável por esta Companhia;
cada um foi capaz de empreender, acreditar, confiar e
consolidar esforços. Por isso, todos somos responsáveis. Afinal, fomos capazes de nos unir, e somente através dessa união vieram os resultados – ainda mais na
nossa atividade, na qual temos o peso de um elefante,
mas precisamos ter também a união e a agilidade das
formigas”, destacou Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações.
“Fomos a primeira transportadora digital do Brasil.
Nossos clientes conseguem interações de maneira digitalizada conosco de todas as formas. Nós não rastreamos só o caminhão, nós rastreamos pacote por pacote.
Temos a tecnologia mais avançada do planeta em gestão de logística de encomendas; não precisa ir para a
Europa, os Estados Unidos ou a Ásia para conhecer o
que tem de mais moderno”, destacou Tayguara Helou,
Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios.
“Nossos investimentos são feitos para termos o
maior número de veículos novos, dotados de tecnologias atualizadas e capazes de oferecer mais conforto,
segurança e qualidade de vida aos nossos motoristas.
Tudo isso, obviamente, é feito para podermos oferecer
a maior agilidade na entrega das encomendas de nossos clientes, pois se trata de mercadorias que devem
estar nas prateleiras com urgência”, reforçou Urubatan
Helou Junior, Diretor de Frota.

“A perspectiva é excelente! A logística sempre será
um dos pilares de toda a economia, e a Braspress, sem
dúvida alguma, é um dos principais atores do segmento. Como sempre, a Companhia continuará investindo
para oferecer as melhores soluções a seus clientes,
buscando sempre mais agilidade e mais elevado grau
tecnológico, escalando cada vez mais nossas capacidades de produção”, afirmou Juliana Petri, Gerente de
Automação.

Juliana Petri,
Gerente de
Automação

Nilda Maria da Silva, Encarregada da Telefonia
26 anos de Braspress

N

ilda faz parte do setor de Telefonia da
Braspress desde 1996 no cargo de Encarregada da Telefonia. Há 26 anos integrando
o time da Companhia, ela se orgulha das diversas
emoções que já viveu aqui.
“Trabalho com muito orgulho desde sempre!
Aqui, na Braspress, a gente cria um vínculo maior
com tudo o que já vivemos. Sobre o Urubatan, o
que posso dizer? Além de ser um excelente DiretorPresidente, é um grande amigo para os funcionários”, finalizou ela.

Nilda Maria da Silva se recorda com carinho das emoções vividas na Companhia
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Tânia Regina Porto de Moura, Supervisora
Administrativo-Financeira: 39 anos de Braspress

C

olaboradora da Braspress desde 1983, Tânia já
presenciou e participou de grandes momentos dentro da Companhia. Atualmente, ocupa o cargo de Supervisora Administrativo-Financeira,
resultado de uma trajetória iniciada como Auxiliar de
Escritório. “Atuo com muito carinho, muita dedicação e
muito amor, pois adoro o que faço”, comentou.
Ela ressaltou a importância da Organização ter uma
Diretoria de mente ampla, que toma riscos, acreditando em seus objetivos e naqueles que os acompanham
para torná-los possíveis.
“Gostaria muito de agradecer à família Braspress,
principalmente ao Sr. Urubatan e o Sr. Petri, além
de toda a Diretoria, pelo crescimento e pela visão
que tiveram para fazer da nossa Companhia a maior
em transportes de encomendas da América Latina”,
agradeceu. Tânia também destacou a importância
de uma boa gestão à frente de uma filial tão significativa como a do Rio de Janeiro. “O nosso gestor,
Sr. Aguinaldo Ramos, Gerente Regional do Rio de
Janeiro, faz uma gestão brilhante há mais de dez anos”,
finalizou.

Tânia Regina Porto
de Moura, sente grande orgulho em fazer
parte da Braspress
por tantos anos

Q

Wanderley Costa, Gerente Regional:
32 anos de Braspress

uem entende das oportunidades proporcionadas pela Braspress aos seus colaboradores dispostos a crescer é Wanderley
Costa, Gerente Regional do Paraná.
Ele, que está na Companhia há 32 anos, já teve
passagem pelas filiais de Belo Horizonte (MG), Rio
de Janeiro (RJ), Brasília (DF), São José dos Campos
e São Paulo (SP), além das divisões Aeropress e Rodex.
“Iniciei a minha trajetória profissional na
Braspress em fevereiro de 1990 na filial São Paulo, começando pela área Comercial, como Vendedor, até meados de 1997. Essa área me apresentou
oportunidades que não desperdicei”, contou.
“Depois de tantas possibilidades e bons acontecimentos no decorrer desses 32 anos de Braspress,
não tem como não se orgulhar muito por fazer parte
deste time e desta Companhia! Eu me sinto privilegiado por fazer participar desta história de 45 anos!
Parabéns a todos!”, finalizou.
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Wanderley Costa gerencia as filiais de todo o estado do Paraná

H I S TÓ R I A

Aguinaldo Ramos, Gerente
Regional: 34 anos de Braspress

A

Ao longo desta trajetória, muitas oportunidades e necessidades surgiram. A
Braspress era uma Organização jovem,
com um desejo enorme de conquistar o Brasil, e
eu era um jovem profissional ávido por sucesso na
carreira. Essa foi uma combinação perfeita que nos
trouxe até aqui”, contou Aguinaldo Ramos, Gerente
Regional do Estado do Rio de Janeiro (RJ) e Juiz de
Fora (MG), na Companhia há 34 anos.
“Quem olha para a Braspress enxerga uma gigante nacional, referência em logística; fica extasiado com as suas estruturas físicas de veículos e
tecnologia, terminais modernos espalhados pelo
Brasil inteiro com mais de 100 filiais, uma das frotas
mais jovens do Brasil, tecnologia de ponta com o
SORTER, simuladores de direção, coletores e sistemas próprios que permitem o rastreio e o controle
dos milhões de volumes que transportamos ao longo do tempo. Nada disso, porém, foi fácil”, disse ele.
“Os fundadores da Braspress precisaram ter
muita resiliência para persistir e empreender em
um país tão hostil como o Brasil. Fizeram sacrifícios
pessoais, mantiveram muita liderança – mas uma
liderança forte, que sempre nos desafiou a encontrar soluções para os clientes. São incontáveis os

A

aprendizados que
tive com o Urubatan
e com o Petri ao
longo da minha trajetória”, relembrou.
“Erros e acertos
nos
acompanharam, mas o mais
importante é que
sempre buscamos
proporcionar o melhor para nossos
clientes. Afinal de
contas, não transportamos apenas
volumes e encomendas, transportamos sonhos e o
futuro – e o futuro
da Braspress é muito mais promissor,
porque hoje a Companhia está muito mais madura
e muito mais forte para continuar a sua jornada de
ser o meio mais eficaz no setor de transportes”, concluiu.

Aguinaldo Ramos
gerencia as cinco
filiais do Rio de
Janeiro, mais Juiz de
Fora (MG)

Silvio Biscaro, Gerente Nacional de Tráfego:
34 anos de Braspress

Quando entrei na empresa, em 1988, utilizei
muitas coisas que agora estão no memorial”,
contou Silvio Biscaro, Gerente Nacional de

Tráfego.
Ele, que começou na Organização como Auxiliar de
Departamento Pessoal, está há 34 anos na Braspress,
permanecendo como parte da “família”, conforme
ele mesmo se refere à Companhia.
Outras lembranças foram chegando enquanto ele puxava pela memória: “O Sr. Urubatan,
Diretor-Presidente da Organização, sempre realizou muitos investimentos. É um orgulho muito grande ter iniciado lá em 1988, quando a Braspress tinha
sete filiais, e estar aqui e ver a potência que é hoje,
o crescimento com o Planeta Azul e as filiais maravilhosas espalhadas por todo o Brasil”, finalizou.

Há 34 anos na Organização, Silvio Biscaro está a frente do Tráfego Nacional
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Denise de Paiva,
Superintendente de
Marketing e Comunicação:
26 anos de Braspress

Q

uem acompanhou o crescimento da Companhia e acompanha todo o sucesso de perto há
26 anos é Denise de Paiva, Superintendente
de Marketing & Comunicação da Braspress. Ela estava
presente quando foi lançada a primeira grande campanha social em 1996, com a divulgação de fotos de crianças desaparecidas nos caminhões, e também quando a
Organização optou por contratar motoristas mulheres,
em 1998, além de diversos outros momentos importantes.
“A primeira grande campanha sugerida pelo Sr.
Urubatan Helou que acompanhei aconteceu em dezembro de 1996. Depois, mais duas campanhas foram
feitas por ele, que sempre foi assim: criativo 24 horas
por dia, com muitas ideias inovadoras e constantemente sugerindo novos trabalhos”, reconheceu.
“Uma das grandes satisfações da minha vida foi a de
colaborar com as ações executadas nas enchentes de
Santa Catarina, ocorridas em 2008, quando transportamos 218 toneladas de doações, assim como com a

Desde 1996 até hoje, Denise de Paiva também dá suporte as tratativas de
Responsabilidade Social

campanha de enorme sucesso sobre crianças desaparecidas, com a divulgação das fotos nos nossos caminhões, o que levou à localização de um desaparecido”,
destacou.
“Trabalho diretamente com o Sr. Urubatan Helou,
um empreendedor nato. Foram anos de muito trabalho e muitas dificuldades, mas principalmente de muito
sucesso. Todos esses anos foram repletos de eventos,
campanhas e inaugurações. Espero continuar ainda por
muitos anos como curadora do Memorial Braspress e
nas outras atividades que desenvolvo aqui com muito
orgulho e satisfação”, encerrou.

Jorge Bittar, Gerente Regional: 20 anos de Braspress

J

Jorge Bittar está há 20
anos na Braspress
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orge Bittar é Gerente Regional com 20 anos
de Organização, está à frente das filiais do
Centro-Oeste, entre elas Brasília (DF), Palmas (TO), Rio Verde, Itumbiara, Goiânia e Porangatu
(GO), e ainda a filial de Paracatu (MG).
“Em todo esse período, espero ter contribuído um pouquinho para escrever a história de 45
anos da Braspress. É uma bela oportunidade para
agradecer aos nossos Diretores, em especial ao Sr.
Urubatan e ao Sr. Milton Petri, pelas oportunidades
e pelo prazer de compartilhar com este time as vitórias e os sucessos da grande Braspress”, agradeceu.
Bittar começou a carreira na Braspress em 2002
como Gerente da filial de Brasília e em 2006 foi
promovido a Gerente Regional do Distrito Federal.
Em 2009, assumiu a Gerência Regional da Região
Centro-Oeste, que contempla também a filial de
Paracatu.

H I S TÓ R I A

Simone Gerardi, Gerente Regional do Ceará e
Piauí: 22 anos de Braspress

N

a Braspress desde fevereiro de 2000, Simone
Gerardi é Gerente Regional do estado do
Ceará e do Piauí, e completou 22 anos de
Companhia no início deste ano.
Gerardi está Alocada na filial de Fortaleza (CE)
desde 2006, onde começou como Gerente Operacional, depois de passar pelas filiais do Rio de Janeiro e
Nova Friburgo (RJ), onde se dedicou a diversas áreas
como atendimento, fiscal, financeiro e operação.
“Eu sempre fiz de tudo um pouco e sempre vou
fazer porque a Braspress é a nossa casa e é onde a
gente se sente bem. Aqui nós produzimos sonhos e
oportunidades, e eu amo isso tudo”, comentou ela.
Simone ocupa o cargo de Gerente Regional desde 2012, que além do Ceará e do Piauí, também já
teve o estado do Maranhão agregado a sua gestão
por cinco anos, que só foi retirado pelo considerável
crescimento que a filial de Fortaleza (CE) desenvolveu e passou a exigir uma atenção maior.

“Eu desejo muito que a Braspress cresça cada
vez mais e vá muito além desses 45 anos. É muito
significativo o compromisso que ela tem com o mercado brasileiro e com as pessoas”, destacou.

Com 22 anos de casa,
Simone Gerardi já
atuou em filiais do Rio
de Janeiro, Maranhão e
agora no Ceará

A Dislexia não é uma diﬁculdade,
é uma alternativa.

O olhar dos portadores vai além de suas
limitações, apresentando também
uma veia criativa, atenciosa e visual de
grande potencial.

www.braspress.com
Braspress News
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Braspress colaborou com o hospital da
Polícia Militar do Rio de Janeiro

A

Braspress colaborou com a Polícia Militar
do Rio de Janeiro ao reformar um carrinho
elétrico para o HCPM (Hospital Central
da Polícia Militar). Localizado no bairro do Estácio,
centro da capital fluminense, a estrutura atende os
membros da corporação e seus familiares.
O equipamento tem muita utilidade para os frequentadores do hospital, por ser utilizado no transporte de idosos e portadores de doenças especiais,
entre outros pacientes, à unidade.
Estiveram presentes na entrega do equipamento, no dia 15 de março passado: Aguinaldo
Ramos, Gerente Regional do Rio de Janeiro; Coronel
Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos; Coronel Wilson, Gerente Regional de Riscos
do Rio de Janeiro; Coronel Lenise Durão, Diretora-Geral de Saúde; Tenente-Coronel Taisa Misucas,

Da esquerda para direita: Lense Durão, Cel. Wilson Júnior, Taisa
Misucas, Cel. Antônio Marin, Alessandra de Martino, Aguinaldo Ramos
e Ivan Araújo

Diretora do HCPM; Tenente-Coronel Alessandra de
Martino, Diretora Técnica; e Tenente-Coronel Ivan
Araújo, Subdiretor Administrativo.

Associação Cultural Biquinha Cabuçu
recebeu doações da Braspress

Da esquerda para a direita: Ana Claudia, Motorista; Alberto do Nascimento, Ajudante; Simone Freitas, Diretora da Creche; Jessica de Castro, Coordenadora; Rodrigo Godoy, Aux.
Administrativo; Fernanda Godoy, Agente Escolar; Sarita Almeida, Gerente Nacional de Recursos Humanos e Amanda Filinto, Assist. de Serviço Social

E

m mais uma ação de responsabilidade social,
a Braspress doou diversos itens de higiene e
derivados para beneficiar os bebês e as crianças da creche Associação Cultural Biquinha Cabuçu,
localizada em Guarulhos (SP), em 6 de maio passado.
A ação, viabilizada por Urubatan Helou, DiretorPresidente da Braspress, resultou na doação de 81
pacotes de fraldas, 96 embalagens de lenços ume-

64

Braspress News

decidos, três cadeiras de alimentação para bebês e
uma televisão de 49 polegadas para alegrar a criançada.
A entidade existe desde 2019 e atualmente atende 111 crianças. A responsável, Simone Freitas, agradeceu a atenção em atender à creche: “Não temos
palavras para agradecer! Eles vão fazer um ótimo uso
de tudo”, comentou ela.

R E S P O N S A B I L I DA D E S O C I A L

A

Braspress transporta doações para
refugiados da Ucrânia

Braspress realizou um transporte solidário de doações de itens infantis, a pedido
da parceira Klin Produtos Infantis, para os
refugiados da guerra na Ucrânia que estavam abrigados na Polônia.
Ao todo, foram transportados 1.000 pares de
calçados, equivalentes a 750 quilos de doações
(divididos em 96 caixas). A coleta foi realizada em
Birigui (SP), pela filial de Araçatuba (SP) e entregues pela filial de Novo Hamburgo (RS), em uma
exportadora da cidade, que enviou as doações para
a Europa.
O Gerente da Filial de Araçatuba (SP), Diego
Alves Pio, acompanhou a ação junto ao time da
Klin no momento da coleta.

Segundo da esquerda para a direita, Diego Alves Pio, Gerente da filial de Araçatuba (SP), no momento da coleta com a equipe da Klin

Braspress transportou 8 toneladas de doações
de Brasília (DF) para Petrópolis (RJ)

Estiveram presentes os colaboradores Genivaldo Francisco, Motorista; Evandro Fontes, Ajudante e Carolina Monteiro, Assist. Administrativa, entre
outros

A

Braspress, em mais uma ação de solidariedade,
transportou de Brasília (DF) para Petrópolis
(RJ), oito toneladas de doações coletadas pelo
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Brasília e entregues no SESC (Serviço Social do

Comércio) Quitandinha, no dia 16 de março passado.
Foram coletadas e transportadas oito toneladas de alimentos, água, camas, colchões e televisores para auxiliar no reparo dos estragos causados pelos deslizamentos da região serrana fluminense.
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Braspress doou 50 cestas básicas para
Presidente Prudente (SP)

A

Da esquerda para a direita: Mirela Pimentel; Sandro Lourencini, Gerente Regional de São José do
Rio Preto (SP); Bruno Pravato, Diretor da Leveros; Tamires Santos e Raony Simões

Braspress apoiou mais uma vez a parceira
Leveros com a doação e o transporte solidário de 50 cestas básicas, que foram encaminhadas a Presidente Prudente (SP).
A doação, que totalizou 1.080 quilos, foi transportada do Planeta Azul, em Guarulhos (SP), até a
filial de Presidente Prudente e entregue em 12 de
maio passado em uma das lojas da parceira.
A ação faz parte de uma campanha de arrecadação de alimentos que são distribuídos entre 18 instituições de caridade localizadas nos estados de São
Paulo, Paraíba, Espírito Santo e Santa Catarina.

Braspress transporta roupas de
Nova Fribugo (RJ) a São Paulo (SP)

A

Braspress transportou, solidariamente,
20 quilos de roupas de Nova Friburgo (RJ)
para São Paulo (SP), entregues em 5 de setembro passado.
A pedido de um cliente e viabilizado pelo DiretorPresidente da Companhia, Urubatan Helou, as confecções doadas foram destinadas a Casa do Zezinho - Projetos que Transformam Vidas, onde foram
recebidas pela captadora de recursos da entidade,
Adriana de Paula Santos, que agradeceu a ação.

A captadora de recursos, Adriana de Paula Santos, foi quem recebeu as
doações, entregues pelo Motorista, Aleson dos Santos Silva

Braspress colabora mais uma vez com Amargosa (BA)

Da esquerda para a direita: Elias Soares, Conferente; Renato Gomes, Supervisor de Estoque; Edmilson Santos, Ajudante e Luis Antônio, Motorista Urbano

A

Braspress transportou solidariamente 583
quilos de confecções e calçados de Bragança
Paulista (SP) para Amargosa (BA), região sul
do estado baiano, atendendo ao pedido de um cliente.
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Divididos em 48 volumes, os itens foram coletados em 29 de junho passado e entregues no Fundo
Municipal de Assistência Social de Amargosa, em 6
de julho passado.

R E S P O N S A B I L I DA D E S O C I A L

Braspress apoia desabrigados de Pernambuco

Rogério Lins, Prefeito da Cidade e Aline Lins, Primeira-Dama junto aos entregadores da Braspress e a equipe do Fundo Social de Solidariedade de
Osasco (SP)

D

evido às fortes chuvas que atingiram o estado de Pernambuco no segundo trimestre
deste ano, milhares de pessoas ficaram desabrigadas, e a Braspress transportou mais de quatro toneladas de alimentos de Osasco (SP) para Recife (PE) em junho passado.
As doações foram arrecadadas pelo município de
Osasco através de um show cujos ingressos foram

distribuídos mediante a doação de alimentos, além
da contribuição de empresas parceiras e do apoio
do Fundo Social de Solidariedade local.
No momento da coleta, realizada em 8 de junho
passado, Rogério Lins, prefeito da cidade, e Aline
Lins, Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social, estiveram presentes e agradeceram o apoio da
Companhia nessa ação.

Hospital de Barretos (SP) recebe doações
transportadas pela Braspress

A

O motorista Luciano Colombo e Naiara Andressa, nutricionista do hospital, no momento da entrega

população de Rio Claro
(SP) doou ao Hospital
do Câncer de Barretos
(SP) três toneladas de cestas
básicas, que foram transportadas de forma solidária pela
Braspress, em 13 de junho passado.
No total foram 125 volumes,
de 25 quilos cada um, coletados
pela filial de Piracicaba (SP) e
entregues pela filial de São José
do Rio Preto (SP).
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Braspress transporta doações do
Governo do Estado de São Paulo para Bauru (SP)

A

Da esquerda para a direita: Cesar Augusto, Elaine Lúcia, Gislaine Magrini e Damares Pavan
estiveram presente no momento que as cestas chegaram a filial de Bauru (SP)

Braspress transportou, de forma solidária,
800 cestas básicas doadas pelo Governo do
Estado de São Paulo à Prefeitura Municipal
de Bauru (SP). A entrega dos mais de 13 mil quilos de
alimentos aconteceu em 22 de junho passado.
Cesar Augusto Tidei, Gerente Regional de Bauru,
acompanhou a chegada das cestas na filial, que também contou com a presença de Elaine Lúcia Pallone
Costa Dias, Presidente do Fundo Social de Solidariedade do município; Gislaine Magrini, Secretária do
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda; e
Damares Pavan, Assessora Administrativa.

Braspress transporta itens hospitalares
para Guarapuava (PR)

A

Braspress transportou solidariamente 94
volumes de itens hospitalares, entre toucas, luvas cirúrgicas e seringas, de Ponta
Grossa para Guarapuava, ambas cidades paranaenses.
Os 600 quilos de materiais foram doados pelo
Hospital Regional de Ponta Grossa e entregues no
Hospital Santa Tereza de Guarapuava, em 29 de junho passado. José Carlos Brunetti, Gerente da filial
de Guarapuava, esteve presente no momento da
entrega.

José Carlos Brunetti, Gerente da filial de Guarapuava (PR), no momento
da entrega com Silvana Alves, representante do Hospital Santa Tereza

Colaboração ao Hospital Fogo Selvagem de Uberaba (MG)

A

Luiz Alberto Abreu, Gerente da filial de Uberaba (MG), junto a Maria Abadia Vieira, Presidente Interina do Lar
da Caridade no momento da entrega
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Braspress realizou mais um
transporte solidário para o
Hospital do Fogo Selvagem –
Lar da Caridade de Uberaba (MG), em
23 de março passado, ao coletar e levar
até a instituição dez caixas de remédios
e roupas, que totalizaram cerca de 70
quilos de doações.
Os donativos foram coletados em
Jandira (SP), e a filial de Uberaba (MG)
ficou responsável pela entrega, que contou com a presença de Luiz Alberto de
Abreu, Gerente de Filial, e Maria Abadia
Vieira, Presidente Interina da entidade.
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Braspress participa pela
terceira vez da Feira FCE Pharma
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Da esquerda para a direita: Rafael Omena e Michel Medina, Vendedores; Denise de Paiva, Superintendente de Marketing & Comunicação; Jessiele Alves, Assessora Comercial
do Urbano Bank; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial; Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios; Henrique Coimbra, Gerente Regional de Campinas (SP); Leonardo Porto, Gerente Nacional de Vendas e da BTI (Braspress Transportes Internacional); Luciana Parro, Gerente Administrativa Nacional de Vendas, projetos
e da BTI; Anderson Farina, Gerente Comercial e Leandro Araújo, Supervisor Comercial

A

Braspress, líder nacional de transporte de
encomendas, registrou pela terceira vez a
sua passagem pela FCE Pharma, que ocorreu no São Paulo Expo, na capital paulista, trazendo
as ferramentas e inovações da Companhia no segmento farma.
Voltada ao mercado farmacêutico e realizada
entre os dias 7 e 9 de junho passado, a feira contou
com mais de 600 expositores. Em seu estande, localizado logo na entrada da feira, a Companhia uniu
dois setores – farma e transporte – ao expor o seu
caminhão VW 24280 refrigerado, com capacidade
de transportar 13 toneladas.
A Organização participa da FCE Pharma desde
2019. Para Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial, a exposição funciona como uma grande e
importante ferramenta de manter contato com o
setor farma e seus adjacentes, nos quais a Braspress
está inserida. Presente na ocasião junto com a equipe da Braspress, ele comentou:
“Nós temos hoje uma boa participação no mercado farmacêutico, mas queremos evoluir nesse segmento mais ainda. Por isso, a Braspress tem investido em tecnologia, frota e sobretudo controle de
temperatura, bem como em conhecimento desses
mercados, no que diz respeito aos distribuidores e
também aos processos que envolvem entregas de
amostras grátis e de produtos diretamente aos médicos – uma nova operação muito importante e na
qual estamos investindo bastante”.

Para Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, a junção do investimento
em tecnologia com a qualidade proporcionada pela
Braspress é o que possibilita o papel essencial que
desempenha para esse setor.
“Além de trazer muita tecnologia e qualidade, a
gente consegue aqui, a quatro mãos, construir melhores soluções para atender a esse mercado tão
importante para os nossos negócios”, disse ele.

Vídeo
FCE Pharma

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, falou sobre as inovações tecnológicas do setor
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O cuidado faz diferença

O

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial, no estande da Braspress

O caminhão VW 24280 que fez parte da exposição
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transporte de produtos farmacêuticos exige
uma série de cuidados específicos. A Braspress,
além de estrutura robusta, capilaridade em todo
o território nacional e rastreabilidade, garante a conservação correta da carga e dos veículos qualificados para o
transporte de carga refrigerada de 2°C a 8°C – conforme
estabelecido pela Consulta Pública 343/2017 nos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem e
Boas Práticas de Transporte de Medicamentos.
Segundo Giuseppe Lumare Júnior, a cada ano a Organização intensifica seu comprometimento e cuidado no
transporte de medicamentos, insumos e correlatos, conforme as normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), evoluindo sempre mais no segmento.
“A Braspress possui 115 filiais no Brasil, com uma operação extremamente ágil e estrutura diferenciada. No
mercado farma, com certeza tem inovado muito. Isso nos
leva a imaginar que os próximos anos serão muito positivos em relação à nossa participação nesse mercado, que
tem crescido de forma exponencial e deve continuar nesse ritmo”, finalizou.
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O estande da Braspress recebeu inúmeras visitas durante os três dias de feira

A Braspress se destacou novamente ao marcar presença como única empresa de transporte
de encomendas de abrangência nacional na feira.
A Organização tem 30 veículos especiais em sua
frota exclusivamente destinados a fármacos, medicamentos e insumos do setor.
A Companhia integra a cadeia logística que une
a indústria – distribuidor – ao varejo farmacêutico, com atendimento em todo o Brasil, inclusive
no segmento rodoaéreo, com a divisão Aeropress.
O principal motivo da participação nesta feira
consiste em obter cada vez mais entendimento
sobre as complexidades do setor e auxiliar nas
melhores soluções para a completa satisfação dos
clientes.
A Braspress, que opera com o setor farma há
anos, constantemente busca se inteirar das inovações da área, trazendo um sistema de transporte
rápido, seguro e com muita qualidade, que acarretará em um crescimento maior da Companhia
nesse segmento.

Anderson Farina, Gerente Comercial, com alguns visitantes
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Equipe da Braspress e do Urbano Bank atendendo jovens visitantes

A equipe Comercial da Braspress atendeu uma grande quantidade de visitantes
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Anuncie
aqui.

Leia a versão on-line em: www.braspress.com
Fone (11) 3429-3376
renato@braspress.com
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Aeropress - Divisão rodoaérea
diferencial nas

Filial Manaus (AM) da divisão Aeropress
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prossegue atuando com
entregas aéreas

A

A Aeropress – Divisão Rodoaérea da Braspress é a maior operadora de carga aérea no
Brasil, com forte atuação em todas as regiões
do país, contando com o apoio de todas as 115 filiais do
grupo, espalhadas em pontos estratégicos, para atender os clientes com o que há de melhor no serviço de
transporte de encomendas.
Essa capilaridade da Braspress nos permite alta agilidade no segmento rodoaéreo, atendendo os clientes
que precisam de entregas mais rápidas. Contamos com
a parceria das principais companhias aéreas presentes
no Brasil, buscando sempre as melhores tarifas e es-

paços nas aeronaves para garantir o fluxo dos embarques nos prazos estabelecidos”.
O depoimento é feito por Márcio Ribeiro, Gerente Comercial da Aeropress, que tem acompanhado o
crescimento médio de 60% da Divisão nos primeiros
meses deste ano, o que irá significar um incremento
anual de cerca de 20% depois da pandemia, que atingiu em cheio as operações aéreas em todo o mundo.
“Depois da pandemia, estamos retornando ao normal nos negócios com a maior interatividade das equipes, mas também dentro das premissas que a Organização busca, sempre alinhada com as orientações de
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Márcio Ribeiro, Gerente Comercial da Aeropress, junto a frota Multimodal

nossa Presidência e Diretoria, e em busca da consolidação de nossas operações, principalmente no mercado de Manaus (AM), região muito significativa para
a nossa Divisão”, afirmou o executivo.
Entre os diferenciais da Aeropress, o Gerente
Márcio destaca a capilaridade da Braspress, que confere maior agilidade no atendimento aos clientes.
“Tenho acompanhado as equipes comerciais de
todo o Brasil, mostrando a importância de ressaltarmos os diferenciais desta nobre divisão do Grupo
Braspress, que está preparada para grandes transformações no fortalecimento da marca, quando as

Van Aeropress que atende o transporte das encomendas rodoaéreas
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operações aéreas começam a entrar no ritmo da
pré-pandemia, mas agora com todas as mudanças
exigidas pelo mercado”, acrescentou o Gerente Comercial.
Ele aproveita para agradecer a oportunidade de
estar fazendo esse trabalho: “Agradeço a grande
oportunidade concedida pela Presidência da Companhia e pela Diretoria e no dia a dia busco corresponder as expectativas. Agradeço também, e principalmente, pelo apoio incondicional de minha esposa
Renata, que, fecha os olhos e confia, não importando
para onde vou”, finalizou ele.

Frota - A Mais jovem do Brasil

Tracking - Maior tecnologia embarcada

Automação - Mais agilidade sem extravios

Gerenciamento de Riscos
Mais segurança para a encomenda

Toda qualidade já reconhecida
no Brasil agora no MERCOSUL

www.braspress.com
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Filial de Itaobim (MG) importante
ponto de apoio para a frota e os
motoristas da Braspress

Vista aérea da filial de Itaobim (MG)

A

É sempre muito prazeroso poder falar da filial
mineira de Itaobim, que funciona como um
ponto de apoio, pois cada detalhe, desde o
planejamento até a execução, foi exaustivamente pensado por Urubatan Helou, nosso Diretor-Presidente,
sempre preocupado com a saúde e a segurança de
nossos motoristas, juntamente com a nossa Diretoria.
Hoje, com certeza este local é uma das melhores
infraestruturas físicas disponibilizadas pela Braspress
para seus motoristas.
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Considero ainda que a filial traz uma operação logística adequada para a região do Vale do Jequitinhonha também no aspecto socioeconômico e considera o
bem-estar humano”.
Assim Flávio Damasio, Gerente Regional de Minas
Gerais, definiu a filial de Itaobim, instalada na BR-116
a cerca de 670 quilômetros de Belo Horizonte e a 630
de Feira de Santana (BA), localização que faz dessa
unidade mineira um ponto geograficamente muito
estratégico e importante para a Braspress sob o pon-
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to de vista operacional para a cadeia de distribuição,
ligando com a máxima eficiência as demais regiões ao
Nordeste brasileiro.
“Além de fazer tal interligação, esse ponto de apoio
integra e coordena todo o alinhamento de esforços
das nossas filiais, no sentido de reduzir os prazos de
entrega e agregar o máximo valor aos serviços prestados aos nossos clientes.
Com o objetivo de atender e superar as expectativas do mercado, a filial mineira confere qualidade,

Flávio Damião Damasio,
Gerente Regional de Minas Gerais

Da esquerda para a direita: Jordan Costa, Conferente; Felipe Pereira, Encarregado de Frota; Bruno Souza Figueiredo, Gerente da filial; Flávio Damasio, Gerente Regional de Minas
Gerais; Cláudia Alves, Conferente e Luciano Alves, Auxiliar Operacional

pontualidade e segurança às entregas das encomendas. Para tanto, a Braspress está há 45 anos investindo
constantemente na eliminação de anomalias e no incremento dos indicadores de produtividade, de forma
a evitar ruptura na cadeia de suprimentos”, acrescentou o Regional.
Segundo o Gerente Flávio, com essa filial foram
abertos cerca de 50 postos de trabalho, diretos e indiretos, de modo a contribuir para o desenvolvimento
local.
“A iniciativa nos causou muita felicidade, porque estamos colaborando de alguma forma com a economia
da região, considerada uma das mais pobres do país”,
destacou ele.

Terminal de encomendas da filial de Itaobim (MG)
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CAMB - Centro de Apoio ao Motorista Braspress

A

Área de dormitórios
do CAMB (Centro de
Apoio ao Motorista
Braspress)

filial de Itaobim também se destaca por contar com uma unidade do CAMB (Centro de
Apoio ao Motorista Braspress) instalada
numa área de 20 mil metros quadrados com ampla
área verde e belas paisagens, bem como excelente
restaurante e refeitório, dispondo de toda a estrutura necessária para atender aos nossos colaboradores.
Toda essa estrutura, de
confortáveis dormitórios
individuais
climatizados
e equipados com cortinas
blackout, banheiros e vestiários femininos/masculinos higienizados várias
vezes ao dia, ampla sala de
jogos e TV, além de quiosques com ganchos de rede,
oferece uma vista privilegiada da natureza, dando
a possibilidade de relaxar a
mente e o corpo – que ainda pode ser exercitado em
uma completa academia
coberta.
Este nosso ponto de apoio, além de muito bonito, colabora para garantir um ambiente de trabalho
excepcional, proporcionado pela infraestrutura do
local, principalmente para os nossos motoristas,
que, após suas jornadas de trabalho entre os pontos
de apoio de Feira de Santana e Belo Horizonte, com
todos os tipos de dificuldades apresentadas diuturnamente pelas estradas, podem chegar ao “Oásis da
BR-116, como se pode considerar Itaobim”.

Sala de jogos integrada ao refeitório

Antes de iniciar as viagens, de dia ou de noite, os
motoristas passam por vários procedimentos, auxiliados por profissionais de enfermagem: aferição de
pressão e testes glicêmico, de sono e de bafômetro,
além de entrevista antes da viagem, como forma
de minimizar o risco de acidentes e garantir a boa
saúde dos motoristas, que podem retornar aos seus
lares e juntar-se aos seus familiares no prazo máximo de 48 horas.
A filial de Itaobim, gerenciada por Bruno Figueiredo, atende a cerca de 65 cidades em um raio de
250 quilômetros quadrados, recebendo em trânsito
uma média diária de 45 mil volumes através de 40
carretas com encomendas de confecções, autopeças, eletrônicos, medicamentos e correlatos.

Vídeo do CAMB

Além dos dormitórios para descanso, a filial oferece espaço para exercícios físicos
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CERTIFICAÇÃO

ISO 41001
12ª do Brasil - 52ª do Mundo
Agradecemos aos nossos colaboradores e
clientes por mais essa conquista!

Desde a sua fundação em 1987, a Comercial Freio Jato tornou-se uma
empresa que atende às necessidades de um mercado cada vez mais exigente,
fornecendo alta tecnologia em produtos e serviços no segmento de freios
para carretas e caminhões. A empresa se transformou em um ícone de
qualidade no mercado brasileiro seguindo os padrões originais de fábrica.

Setor de rebitagem e retiﬁca

Estoque de lonas e peças de carreta

Rua Amambai, 705 Vila Maria - São Paulo/SP 02115-000
Tel: (11) 2967-1155 / Whatsapp: (11) 99649-3530
Email: freiojato2011@hotmail.com

Estoque de tambores para linha automotiva
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Tradição e inovação no transporte:
Uma reflexão oportuna

E

Giuseppe Lumare
Júnior
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UM POUCO DE HISTÓRIA...*

m um mercado de transporte dinâmico como é
o brasileiro, no qual combatem empresas consagradas e muitas novatas, em termos comparativos dessas diferentes organizações, há uma falsa oposição entre tradição e inovação.
No caso da Braspress, há muitas práticas tradicionais
que hoje, após 45 anos de
existência, definem o que somos nos âmbitos comercial e
operacional. Neste texto vou
citar um aspecto de nossas
tradições de cujo roteiro histórico se deduz a emergência
de inovações e suas cristalizações em tradições, roteiro
do qual participei diretamente desde meados da década
de 1990 do século passado.
Ilustro tal roteiro citando
o crescimento exponencial
que tivemos no mercado de
confecções, o qual de início
não estava concentrado em
nenhuma
transportadora
e era, por muitas delas, um
mercado malvisto, dados
certos vícios de subfaturamento do valor das notas
fiscais, cuja prática, à época,
ainda grassava no mercado.
Pois bem, com a conquista pela Braspress de algumas grifes nacionais de relevante importância, acabamos nos dando conta de que, apesar da verdade dos
problemas de subfaturamento, os perfis de carga tinham tal regularidade (de peso-despacho e valor mercantil), que pouco importava se os valores eram exatos,
mesmo porque havia concentrações nos mesmos locais
de entrega, shoppings sobretudo, locais que estavam se
tornando muito importantes nas vendas de varejo.
Naquela época ainda não tínhamos sistemas tarifários tão poderosos, mas já contávamos com alguns recursos suficientes para agredir o mercado com tarifas
inteligentes. Assim, para o mercado de confecções cujas
características de semelhança favoreciam certa anteci-
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pação de resultados, com o uso de narrativas atraentes,
cujo mote central foram as tarifas mais competitivas,
sobretudo em percentual, partimos para um ataque geral às maiores confecções brasileiras.
Aos poucos fomos conquistando esse mercado e
percebemos que os efeitos operativos eram de tal maneira positivos que fazia sentido dar passos mais ambiciosos na empreitada.
Estávamos próximos à virada do milênio, período
em que a Braspress investia muito em novos sistemas,
razão por que, com as experiências adquiridas pelos diretores, cada um desenvolvia sua parte no Datapress,
um ERP sob medida desenvolvido em casa, para atender às demandas das áreas administrativa, operacional
e comercial.
No caso do comercial, nascia o sistema tarifário atual,
cuja versatilidade passaria a nos permitir avançar mais
rápido e com segurança, pois colocar uma nova tabela
se tornaria um processo mais simples e preciso, possibilitando ataques e contra-ataques imediatos à concorrência.
O Datapress nasceu, e logo, ao colocar em prática
seus recursos, fizemos muitos negócios, sendo odiados
por isso, mas felizmente atingimos nosso objetivo: nos
tornamos prevalentes no mercado de confecções, extinguindo a participação de muitos concorrentes nessa
fatia dos fluxos de carga.
Alguns anos depois, com o nascimento do CRM,
também com desenvolvimento sob medida e viés para
uso no transporte, algo inexistente ainda hoje, aprendemos a medir melhor nossa participação de mercado
e aproveitar, como nenhum outro concorrente, nossos
diferenciais operativos.
Passamos a adotar o conceito de skimming (fatiamento), estratégia muito conhecida noutros segmentos, mas inusual no transporte, com o qual pudemos aumentar ainda mais as escalas de destino nos shoppings
sob o pretexto de que seria rentável aproveitar as frotas
de entrega nestes locais incluindo encomendas com tarifas ainda mais baratas, o que se mostrou verdadeiro e
de fato muito rentável.
Essa presença massiva no mercado de confecções
se tornou tão cristalizada que nunca mais deixamos de
ter larga presença nesse segmento, mesmo após fortes
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ataques de concorrentes de porte semelhante ao nosso, que, percebendo nossa estratégia, tentaram emular
nossos métodos indo a campo numa luta sangrenta conosco para nos fazer perder, no mínimo, dinheiro, já que
a ideia não era só ganhar mercado, mas também nos
destruir.
É fato que essa luta deixou marcas negativas em nossa carteira de clientes, que se ressentiu de perdas ou
quedas de receitas, mas não foi suficiente para apagar
tudo o que construímos ao longo de anos de trabalho.
Com o tempo, essa cepa de concorrentes imitadores
perdeu o vigor de ataque, o que pode ser explicado pela
derrocada dessas organizações no Brasil e no mundo, o
que, por aqui, as fez perder bons profissionais, acabando por ser absorvidas por outros transportadores com
visão de mercado menos obtusa.
Toda essa história de luta não nos fez bem, mas também não nos matou, tendo como consequência direta o
despertar de forças internas que nos levaram a buscar
inovações comerciais no que diz respeito à diversificação de nossa participação de mercado, ou seja, de nossa
presença noutros segmentos.
Em meados da primeira década deste século, com a
queda das receitas das confecções, fomos atrás de outros mercados e entramos rapidamente no setor de autopeças, primeiro nos distribuidores, dos quais saímos
rapidamente pela falta de aderência de preços e operações, nos fixando nas indústrias, cujos perfis e tarifas
eram menos ruins.
Precisávamos de novas receitas, e estas estavam à
mão. À época já notávamos um retorno de muitas confecções perdidas, porém com tarifas muito ruins, dada
a mudança de padrões e níveis tarifários provocados
pela concorrência predatória – ou seja, tais ações não tinham visão de futuro ou compromisso com resultados.
Assim, vieram, estragaram os preços e se foram, deixando um rastro de maus serviços e nenhuma reposição
de investimentos, o que reduziu muito a oferta de bons
serviços de transporte para o mercado de confecções.
A nova década chegava, a crise financeira nos Estados Unidos abalava o mundo, e o Brasil, que vivia época
gloriosa de crescimento acelerado no segundo governo Lula, parecia estar imune às dificuldades mundiais.
Veio o primeiro governo Dilma, e a economia começou
a viver de incentivos anabolizantes: crédito e subsídios
fartos, o que, no primeiro momento, gerou euforia de
compras e muito crescimento do transporte, mas acabou como uma devastação econômica que se tornou
uma forte recessão no segundo governo Dilma.
A essa altura, nos fins de 2014 e em 2015, a recessão pegou firme, e as tarifas de transporte, bem como

nossas receitas gerais, caíram. Foram anos difíceis para
todos. Nesse momento, por iluminação, conseguimos
fazer negócios com grandes laboratórios, que, a exemplo do que nos provocaram as primeiras confecções,
nos deram ideias de crescer nesse importante (mas
bastante difícil) segmento. Assim, aos poucos e aprendendo com nossos próprios erros, fomos ganhando lentamente mais espaço no mercado Farma, mercado que
hoje representa a segunda receita segmentada, atrás
apenas das confecções.
Essa longa história ilustra bem o erro primário de
atribuir poderes mágicos à inovação rápida e irrefletida.
As confecções, mesmo depois de tantas intercorrências, idas e vindas, perdas e ganhos, ainda representam
25% de nossas receitas, chegando a quase 35% de nossos despachos, prova de que, mesmo diante de ações
predatórias, que soaram para muitos clientes como um
canto de sereia, a tradição cristalizada dos bons serviços que prestamos, surgidos de uma inovação responsável, confirma o que diz Urubatan Helou, nosso Presidente: “Não se cria riqueza em curto prazo, sem muito
esforço e sem riscos”.
Sobra, todavia, o respeito pela concorrência que
preza a lógica e não se aventura pelos caminhos da
irresponsabilidade com o dinheiro alheio, chamando inadvertidamente esse movimento insano de
inovação.
Inovação requer sentido de permanência cuja base
são os resultados financeiros, sem os quais o motor da
inovação não se justifica nem a tradição pode ser sustentada.
Em um mundo cheio de oportunidades, a
Braspress, gigante do transporte brasileiro, inova primeiro quando areja seu pensamento estratégico com a
simplicidade de quem sabe que qualquer negócio de sucesso depende sobretudo de gente – daí a força da expressão que habita a mente de nossos funcionários e foi
bem traduzida na frase luminar de nosso Presidente em
recente entrevista: “Buscamos a revolução humana no
transporte antes da tecnológica, pois, afinal de contas,
o verdadeiro motor da atividade tem coração e pulsa
energias muito mais nobres do que aquelas que podem
ser compradas com dinheiro. Gente não se compra, mas
quando há um sentido forte de pertencimento a algo
bom, os negócios se tornam inovadores e as tradições
se perpetuam”!
Que assim seja!
*por Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da
Braspress
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Cultura Lean está em 100% das
filiais de Santa Catarina

Odair Bernardi, Gerente Regional de Santa Catarina, apresentando a Cultura Lean aos colaboradores da filial de Blumenau (SC)

A

implantação da Cultura Lean segue gerando
benefícios para os processos operacionais
locais de Santa Catarina. Por isso, também
foi inserida nas filiais de Blumenau, implementada em
março deste ano, Joinville e Itajaí (SC) previstas para
outubro.
Em prática desde 2019 com o propósito de evitar ou reduzir desperdícios, essas eram as únicas
três filiais do estado que ainda não tinham recebido
a Lean, já introduzida em Jaraguá do Sul, Chapecó,
Florianópolis, Rio do Sul e Criciúma.
A aplicação dessa cultura busca a melhoria dos
processos diários na parte operacional, o que resulta
numa melhor organização dos setores – desde liberação de espaços até otimização de tempo e das tarefas
dos colaboradores.
Foi Odair Bernardi, Gerente Regional de Santa
Catarina, que trouxe a ideia de aplicar a Cultura Lean
nas filiais catarinenses. Ele apresentou o projeto a

86

Braspress News

Urubatan Helou, Diretor-Presidente da Companhia,
que aprovou com satisfação a medida. “As melhorias
são nítidas desde o início da implementação da Lean,
com redefinição dos layouts operacionais, adoção de
conceitos como fluxo contínuo, kanbans, buffers (áreas de depósito temporário de mercadorias), ‘sala de
guerra’ para reuniões com painéis de indicadores e de
viagens, entre outros recursos”, comentou o Gerente
Regional.
A Cultura Lean se dá de diversas formas, com as
especificações Office, Service, Healthcare e Construction. A modalidade aplicada e estudada em Santa
Catarina é a Manufacturing (termo inglês que significa
“indústria ou fábrica”, o que remete à operação das
empresas), desenvolvida pela montadora de veículos
Toyota, no Japão, em 1950.
A Lean Manufacturing, que tem como princípio uma
manufatura enxuta, se divide em oito pontos que permitem identificar e evitar os desperdícios operacionais.
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Oito pontos importantes
1. Defeito

Ter cuidado com os produtos (no caso da Braspress, as encomendas), para não causar
danos e, assim, não desencadear retrabalho. A qualidade do processo deve ser
prioritária.

2. Espera

Evitar a ociosidade dos equipamentos do processo e dos
colaboradores, para manter a continuidade do fluxo.

3. Transporte

Elaborar um planejamento de excelência das rotas, para diminuir o
tempo de espera dos clientes e do processo de transporte, assim como
os gastos excedentes do trajeto.

4. Estoque

Fazer uma melhor utilização e distribuição no ambiente, para evitar o excesso de
volumes que requerem ou não processamento e podem atrapalhar o fluxo de novos
itens prestes a chegar com a ocupação desnecessária de espaço físico.

5. Movimento

Garantir fácil acesso a todo o material necessário para quem irá
utilizá-lo, evitando movimentações e deslocamentos desnecessários.

6. Super Produção ou
Produção Imprópria

Produzir apenas o que for necessário, para evitar
cansaço excessivo do colaborador e aumento indevido de estoque

7. Processamento

Padronizar o processo de forma a eliminar tarefas que não aumentam o valor ou não
agregam ao cliente, como controles, documentos e preciosismos.
Inicialmente, o processo Lean Manufacturing tinha apenas sete desperdícios definidos,
porém, com a atualização e o avanço do conceito, já se considera um oitavo:

8. Habilidades ou Capital Intelectual

O mau aproveitamento de talento ou capacidade humana também gera danos às ações
operacionais, uma vez que o colaborador insatisfeito ou com potencial para desenvolver
outra atividade, seja mantido em um posto no qual não se desenvolve corretamente.
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Cultura Lean em
Blumenau, Santa Catarina

Cerca de 55 colaboradores receberam treinamento sobre a Cultura Lean na filial

Organização do terminal após implantação da Lean
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A separação por módulos facilita o processo

J O R N A DA L E A N

Cultura Lean em
Jaraguá do Sul, Santa Catarina

Josias Albuquerque, Gerente da filial de Jaraguá do Sul (SC) e Jackson Jochem, Encarregado Operacional, apresentando a Cultura Lean aos colaboradores

Embora já seja atualmente considerado por algumas empresas e estudiosos, esse último ponto não
está inserido oficialmente nas vantagens do STP
(Sistema Toyota de Produção), baseado no modelo
de trabalho adotado pela indústria automobilística
até então, o Fordismo, idealizado por Henry Ford no
início do século XX.
O STP foi publicado em 1990 nos Estados Unidos
em um best-seller de Womack, Jones e Roos chamado “A máquina que mudou o mundo” (no original em
inglês, ‘‘The machine that changed the world’’). Para o
Gerente Regional, tais conceitos trazidos pela Cultura

Lean para as filiais catarinenses representam ações de
organização e de um melhor desenvolvimento que só
enriquecem o comprometimento e o avanço das atividades.
“A partir desses conceitos, criamos a cultura da melhoria contínua dos processos, de modo a priorizarmos
o valor dos serviços que entregamos, reduzindo todas
as tarefas que não agregam valor e também o desperdício em diversas escalas”, acrescentou ele.
“Medimos os indicadores operacionais e de vendas
diariamente em todas as filiais e notamos melhora em
todos”, finalizou.
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Filiais onde a Cultura Lean já foi implantada

Jaraguá do Sul (SC)
Blumenau (SC)
Florianópolis (SC)
Criciúma (SC)
Chapecó (SC)
Rio do Sul (SC)
*Itajaí (SC) e Joinville (SC)
estão previstas para o final do ano.

Aplicação
Rápida

Menos
Desperdícios

Mais resistente
a Tração

Menor Risco de
acidentes durante
sua Aplicação

11 2791.6551

Menor Custo
de paletização

11 99270.9373

Matriz

Estrada Da bolada, 17 - Galpão C-2 - Glebas
CEP: 13205-005 Franco da Rocha - SP
Filial

Av. Luís Alves Cardoso Sobrinho, 50
CEP: 37640-000 Extrema - MG

Seguro Auto O que cobre?
24h
Colisões e
Acidentes

Roubo e
Furto

Danos da natureza
e Incêndio

Assistência
24 horas

Coberturas opcionais: Carro reserva, cobertura de vidros, danos a
terceiros e danos corporais a terceiros

Muito mais para você
Além do seguro auto a Digilog também possui:

Seguro Residencial
Seguro para Celular
Seguro Transportes de Cargas
Seguro Empresarial - Prédio e Conteúdo
A Digilog Seguros tem ótimas oportunidades de fechamento, entre
em contato e saiba mais

11 93437-4186 (Marcelo)
comercial@digilogseguros.com

NOSSA GENTE

MYRIAM
FRANCISCA
DE PAULA
CARVALHO
Encarregada
Operacional da filial
de Montes Claros,
Minas Gerais

Myriam Francisca
de Paula Carvalho
já é braspresiana há
19 anos
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Q

uando tinha 24 anos de idade, Myriam
Francisca de Paula Carvalho embarcou em
uma longa viagem, que iria tomar grande
parte de sua vida, trazendo aprendizados e disciplina.
“Com o passar do tempo, fui gostando e aperfeiçoando meus conhecimentos logísticos. Hoje estou
engajada na família Braspress somando experiências.
Não imaginei que faria tanto tempo de casa assim.
Fui evoluindo meus conhecimentos e passei a gostar
cada vez mais da área de logística”, contou ela, lembrando dos seus 19 anos na Companhia.
Hoje, aos 43 anos de idade, a Encarregada Operacional tem uma rotina de trabalho voltada à supervisão de colaboradores e agregados, bem como da
carga recebida e coletada.
Ela atua na filial de Montes Claros (MG), onde
cada um faz um pouco de tudo, envolvendo todos
os setores. Myriam, há seis anos como Encarregada
Operacional, já foi Auxiliar Especializada, Assistente
Administrativa e Encarregada Administrativa.
Para a montes-clarense, os maiores desafios no
desempenho de sua função está em lidar com dife-
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rentes perfis de colaboradores e agregados, além das
constantes mudanças no cenário logístico, ao qual
ela e os demais colegas de equipe precisam adaptar
a sua rotina: “O clima organizacional na filial de Montes Claros é positivo, respeitoso e sem rotatividade
de colaboradores, porque todos são engajados e
buscam sempre a melhor produtividade e interação
coletiva”.
Disciplinada, otimista, extrovertida, criativa, altruísta, proativa e responsável, Myriam conta que os
contatos interpessoais e a transparência na relação
entre a empresa e os colaboradores são os pontos
que mais admira ao exercer sua profissão dentro da
Companhia.
Dedicada à mãe, aos irmãos e aos sobrinhos, o que
mais deseja para si é ter muita saúde. Ela é motivada
pelos sonhos e está na expectativa de um ano transformador, com mais empatia, resiliência, fé e a chegada de tempos melhores, tanto para ela quanto para a
Companhia: “Desejo resultados ainda mais positivos,
crescimento para os novos desafios e consequentemente, o sucesso da Braspress”.

NOSSA GENTE

CRISTIAN
DIAS
SCHEFFER
Supervisor
Operacional da filial
de Novo Hamburgo,
Rio Grande do Sul

M

esmo tendo um pai caminhoneiro e vivência com caminhões, Cristian Dias
Scheffer não esperava trabalhar no setor de transportes até ter uma oportunidade na
Braspress, em 2009.
O jovem Supervisor Operacional da filial de
Novo Hamburgo (RS), de 35 anos, iniciou a sua
trajetória na Companhia há 13 anos como Auxiliar de Carga, atuando ainda como Auxiliar, Assistente e Encarregado de Emissão e depois Encarregado Operacional.
“Permaneci 11 meses no último cargo e, em
dezembro de 2021, passei para Supervisor Operacional. Durante quase 13 anos trabalhei à noite.
Nesta nova etapa de grandes responsabilidades
veio também a readaptação para trabalhar no período diurno, e aqui estou até os dias atuais”, contou ele.
Para Cristian, “os desafios da função vão além
da troca de turno, mas estão principalmente em
atender a todos com qualidade e rapidez (pois agilidade se faz necessária, já que se trata da maior

transportadora do Brasil), além de sempre procurar atualizações e melhorias para a Braspress”.
“Tenho ainda muitos sonhos, mas não gosto de
chamar assim – trato como ‘objetivos’ porque tenho a
certeza de que vou realizá-los, é apenas uma questão
de tempo”, completou.
Sem rodeios, o novo-hamburguense é só elogios
para a filial de que faz parte e conhece há tantos anos:
“Aqui temos muita dedicação e profissionalismo em
um clima de família, para que todos possam crescer.
Como em cada família, todos estão aprendendo, ensinando, fazendo sorrir, vivendo e evoluindo”, detalhou.
“A Braspress contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal, para me tornar alguém melhor.
Assim, as oportunidades foram aparecendo. Então,
sou muito grato a esta empresa por desenvolver o
meu lado pessoal e, por consequência, o profissional
também”, acrescentou.
Fora da Companhia, ele costuma sair com a família, ler bons livros, praticar exercícios e fazer pequenas viagens aos fins de semana, dirigindo e vendo
belas paisagens.

Cristian Dias
Scheffer: “Dentro do
transporte conheci
muitas pessoas, escutei muitas histórias
e ajudei muita gente
através de palavras
verdadeiras”
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NOSSA GENTE

ALINE
SILVA
QUEIROZ
Supervisora
Operacional da filial
de Nova Friburgo,
Rio de Janeiro

Aline Silva Queiroz:
“Através da Braspress,
alcancei o meu desenvolvimento pessoal e
profissional, sempre
falo com muito orgulho
que trabalho aqui”
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F

ormada em Psicologia, Aline Silva
Queiroz, de 37 anos, costumava
ver durante a noite as carretas da
Braspress passando perto de sua casa quando voltava da faculdade.
“Sempre achei as carretas lindas, e eu
nem conhecia a Organização. Como passavam todos os dias, entrei na internet para
verificar de qual empresa se tratava e descobri que havia uma filial próxima à minha
casa”, contou ela sobre o seu primeiro contato com a Braspress.
Isso ocorreu em 2010, quando Aline entrou para a Organização, há 12 anos, como
Auxiliar de Atendimento. Depois, foi promovida a Assistente, Encarregada Administrativo-Financeira, Encarregada Operacional e
já há dois anos é Supervisora Operacional
na filial de Nova Friburgo, na região serrana
do Rio de Janeiro.
“Sou apaixonada pelo que faço e me encontrei no mercado de trabalho. Dedico-me
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diariamente a este propósito. Venho todos os
dias trabalhar motivada e tenho muito orgulho
do que faço. Quero permanecer na Braspress
por muitos anos e contribuir com meus conhecimentos”, comentou.
Com uma rotina intensa, gosta da dinâmica
organizacional da operação e do ambiente da
filial friburguense, agradável e muito respeitoso entre todos os colaboradores. Suas atividades incluem acompanhamento das operações,
prezando pelo cuidado com as encomendas,
para evitar falhas e avarias, de modo a manter os prazos de coleta/entrega e monitorar os
carregamentos e a distribuição.
“A Braspress é muito importante para mim,
porque me ensina todos os dias a ser uma
profissional melhor, com muita dedicação. Na
vida pessoal, quero saúde para ver o desenvolvimento e o sucesso da minha filha, hoje com
sete anos. Tenho muito a agradecer a ela por
fazer parte da minha trajetória de vida”, finalizou ela, casada há 15 anos.

NOSSA GENTE

LEANDRO
MESSIAS
BORGES
Conferente de Carga
da filial de Palmas,
Tocantins

A

os 29 anos de idade, Leandro Messias
Borges está há nove anos na Braspress.
Durante esse período, tem exercido
a função de Conferente de Carga na filial de
Palmas (TO).
Com uma rotina tranquila, mas que exige atenção aguçada no momento de conferir as encomendas, ele confessa que, de início, encontrou apenas
uma dificuldade na função, mas, com o tempo, soube lidar com isso e se desenvolver.
“É um cargo muito bom, do qual particularmente gosto muito. Meu único problema estava no
momento de identificar as notas fiscais, mas atualmente já vejo de outra forma. Esses desafios já ficaram para trás, porque a prática e a força de vontade
me atualizam e me ajudam a vencê-los”, disse.
Sabendo da dimensão que a Companhia tem, ele
cultiva o grande desejo de prosperar. Atrelada à

vontade de evoluir, esta parceria ainda tem muito
o que gerar.
Antes de ingressar na Braspress, ele não tinha
pretensão de trabalhar no ramo de transportes.
Graças às portas abertas, passou a gostar e a se
interessar pelo setor, motivado a conhecê-lo
melhor.
“Não tenho palavras para descrever o quanto
esta Companhia é importante na minha vida, pois
já me ajudou bastante, e até hoje sou muito grato
pela oportunidade que tive”, agradeceu.
Nascido e criado em Lizarda, pequena cidade
do interior do Tocantins, Leandro é pai de duas
meninas, Sophia Gabrielly (3 anos) e Isabella (8
meses). Ele aproveita para passar os seus dias de
folga com a família, mantendo a mesma postura e
comportamento sincero, honesto e fácil de lidar
que tem dentro da Braspress.

Leandro Messias
Borges está há 9 anos
na Companhia
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Comemoração dos 50
anos da Tora Transportes*

C

omemorar 50 anos de atividade de uma empresa é motivo de satisfação e orgulho, especialmente para mim,
que fundei a Tora em 1972.
São muitas e boas as recordações e sentimentos que esta solenidade me desperta (relato da chegada em BH ônibus UTIL),
mas vou me restringir aos aspectos mais empresariais.
Prometo, para os próximos anos, um livro de memórias.
O maior de todos os sentimentos é o de gratidão a todos
aqueles que participaram – e ainda participam – desta jornada.
Meus agradecimentos iniciais são a Deus, que me deu saúde
e força para enfrentar os momentos difíceis, e à minha família,
que sempre me estimulou e contribuiu para o meu equilíbrio
emocional.
Tenho certeza também de que, de alguma forma e em algum
momento, todos os aqui presentes contribuíram com o meu objetivo de empreender, de trabalhar, de crescer.
Agradeço, sinceramente, aos nossos clientes, pela confiança
e estímulo. Sem eles, a nossa história seria apenas um sonho. Foi
através de um deles, que acreditou em uma ideia inovadora, que
iniciamos nossa caminhada. (início: “Belgo”, que é cliente há 50
anos.)
Os nossos funcionários, os colegas acionistas, fornecedores,
amigos e colegas empresários sempre foram – e continuam sendo – uma grande fonte de aprendizado.
Foi cultuando o respeito, a dedicação e a harmonia que nós,
acionistas – os pioneiros Toninho, Abelardo e Valter, e os que se
incorporaram ao longo dos anos (Edson, Altair, Janaina, Junior e
Rodinei) – sustentamos a estabilidade e o crescimento da Tora.
Destaque especial para meu irmão Antônio e o Sr. João Bueno, já
falecidos, que muito contribuíram para nosso desenvolvimento.
Agradecimento a todos os milhares de funcionários que nestes 50 anos passaram pela empresa.
Muitos deles, depois de 20, 30 anos, ainda continuam vestindo a camisa e ajudando a empresa a crescer.
Cada um a seu tempo, todos se empenharam em manter os
valores fundamentais de nossa atividade empresarial, que são
sintetizados em conceitos simples: respeito, trabalho e ética,
aplicados de maneira sistemática e abrangente.
São estes valores que formam a nossa cultura empresarial.
Sabemos que somente um pequeno percentual de empresas
do país chega a esta idade madura com solidez e visão de futuro.
Por isso, nos orgulhamos não só de termos sobrevivido, mas também de podermos ver que como as pessoas que compõem nosso
universo estão entusiasmadas, felizes e confiantes no futuro.
É por levarmos a sério o valor do respeito e do diálogo que
também nos orgulhamos de termos passado estes primeiros
50 anos sem nenhuma demanda com nossos clientes e fornecedores. Infelizmente, temos contenciosos trabalhistas,
apesar de cumprirmos integralmente com as obrigações so-
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Paulo Sérgio Ribeiro durante seu discurso

ciais e nunca atrasarmos, nem por um dia sequer, o salário de
nossos colaboradores.
De fato, nosso maior orgulho é termos contribuído para o
crescimento da sociedade e de nossos clientes, gerando empregos dignos e sustentáveis (atualmente 2.400 diretos e mais de 4
mil indiretos). Seguramente, as nossas ações propiciaram estabilidade e perspectivas para milhares de famílias.
A nossa cultura nos obriga a respeitar as pessoas e as leis,
buscando sempre aplicarmos parâmetros e conceitos justos nas
relações de trabalho e comerciais. Seria enfadonho discorrer
sobre as dificuldades que enfrentamos nestas cinco décadas,
dificuldades essas que, em sua maioria, vieram de fora para dentro, em consequência da excessiva interferência do Estado em
nossas atividades.
O Estado brasileiro está, a cada dia, mais inchado e ineficiente. A partir da década de 1990, enquanto o setor privado vem
modernizando a sua gestão, o setor público não só não evoluiu,
como ainda incorporou conceitos anacrônicos, origem dos graves problemas atuais do país.
Sob a justificativa de proteger direitos, a Constituição de
1988 estimulou a judicialização, criou privilégios e tornou menos efetiva a aplicação das leis, facilitando a impunidade. O
emaranhado de leis e regulamentos aumenta custos e, muitas
das vezes, propicia interpretações de maneira diversa pelas três
instâncias do Judiciário, de modo a gerar insegurança jurídica e a
inibir iniciativas empresariais.
Os processos judiciais, excessivamente lentos, em muitos
casos resultam em decisões injustas, que privilegiam o processo
sobre o mérito. A modernização das ações e dos estabelecimentos de conceitos éticos pelo Estado é tarefa urgente a ser desenvolvida pelos três poderes constituídos.
É preciso promover não só mudanças pontuais, mas, de fato,
uma reforma do estado brasileiro, que venha a tornar nossa sociedade mais justa, coesa e produtiva. Tanto a reforma administrativa quanto a tributária merecem o carimbo de “urgente”. A
primeira, para reduzir o tamanho do Estado e racionalizar sua
gestão; a segunda, para desonerar a produção e diminuir o custo
da geração de empregos.
De maneira bem sucinta, elenco algumas situações graves
que se verificam nas três esferas dos poderes, a justificar este
sentimento de urgência.

O P I N I ÃO
No Judiciário: não é aceitável que processos conduzidos pelas três instâncias do Judiciário, avaliados e sentenciados por
colegiados, venham a ser anulados por razões processuais.
Nosso aparato judicial não tem conseguido eliminar situações flagrantemente ilegais e injustas, que acabam consolidando, com o passar do tempo, privilégios e anomalias.
Os juízes da Justiça Trabalhista frequentemente emitem sentenças desarrazoadas, as quais, na maioria dos casos, não são revistas nas instâncias superiores.
No Legislativo: decorridos 34 anos da promulgação da Constituição de 1988, existem dezenas de artigos que precisavam ser
regulamentados, mas não foram, estimulando a judicialização e
permitindo interpretações discricionárias.
Entendo que os parlamentares, aos quais cabe a elaboração
de leis que organizem a sociedade e protejam os cidadãos, deveriam ainda liderar a negociação de um modelo econômico
planejado, com visão de longo prazo e que nos conduza a uma
sociedade mais justa e equilibrada. Temos visto ações muitas
vezes adequadas, mas, na maioria dos casos, voltam-se ao atendimento de demandas localizadas e corporativas. Por óbvio,
a sociedade até hoje não sabe para onde vão os recursos das
emendas secretas. A transparência não é preceito explícito da
nossa Constituição?
No Executivo: analiso há anos uma distorção que, no meu
entender, é totalmente antiética e prejudica milhões de trabalhadores, mas, ainda assim, vem sendo mantida por vários governos. O dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço), poupança compulsória dos trabalhadores, é corrigido
a 3% ao ano, enquanto para os outros investidores se adota
taxa básica de juros sensivelmente superior (13,5% atualmente). A justificativa de tratar-se de um meio de subsidiar juros da
casa própria mostra-se frágil e inconsistente. Qual o sentido de
empobrecer o trabalhador durante anos para depois facilitar
acesso a moradia? A carência habitacional dos cidadãos de baixa
renda é mesmo grave, mas consiste em um problema da sociedade. Assim, não é justo que fique a cargo dos assalariados. As
políticas sociais devem ser bancadas pelo conjunto da sociedade, assim como ocorre, há décadas, com o justo subsídio de taxas
de juros para a agricultura, custeado pelo Tesouro Nacional.
Assim ocorreu também há alguns anos, de maneira inadequada e injusta, quando o Tesouro Nacional assumiu diferenças
de taxas de juros para investimento de diversos segmentos empresariais. Além de atitude antiética, resulta em transferência e
concentração de renda.
Outro fato que corrobora a crítica: o caso da BR-381, um dos
mais importantes eixos da malha rodoviária nacional e mineira.
Há mais de 30 anos a sociedade reclama a duplicação da Rodovia da Morte. O edital que agora pretende privatizá-la prevê o
final das obras para 2042. Isso não é, de forma nenhuma, aceitável.
A meu juízo, as presentes considerações deixam evidente que
nosso Brasil está precisando mesmo de uma reforma geral. O
desafio é grande... O cenário atual mostra que não conseguimos
coesão dos agentes públicos para definir e implementar um mo-

delo político e econômico para o país.
Os conceitos liberais na economia não são implementados,
e a falta de harmonia entre os poderes não viabiliza as ações e
reformas que o país demanda. Por falta de iniciativa e diálogo,
as ações são conduzidas para atender a interesses corporativos
e, às vezes, a questionáveis interesses políticos. É cada dia mais
intensa a divisão da sociedade em ambiente de forte radicalização, o que só acentua as divergências.
O respeito ao regime político que adotamos – a democracia
e o efetivo cumprimento das leis – é pressuposto fundamental à
estabilidade social e à liberdade das pessoas.
Nós, cidadãos, mesmo de tendências políticas diferentes,
temos que aceitar nossa responsabilidade de preservar a paz
social no nosso país.
O Brasil tem um povo inteligente, clima favorável e empresários comprometidos com a produtividade e a evolução tecnológica. Temos a obrigação de zelar por este patrimônio. No entanto, avalio que nós, cidadãos conscientes, temos errado. O foco
da participação política fica sempre na Presidência e nos cargos
executivos, enquanto descuidamos ou damos menos importância à eleição de nossos parlamentares. No arcabouço jurídico
nacional, as demandas da sociedade devem ser, necessariamente, avaliadas pelo Parlamento, dotado de poderes para alterar e
criar leis, destituir servidores e exercer a representação direta
das demandas sociais.
Precisamos escolher melhor nossos parlamentares.
Estas considerações não têm o sentido de reclamação ou desânimo, são apenas alertas e uma chamada de consciência.
Foi enfrentando desafios com firmeza e tranquilidade que
chegamos aos 50 – e assim será nos próximos 50!
A conjuntura atual é altamente desafiadora. No plano doméstico, temos a inflação, o crescimento da pobreza e a radicalização política. No contexto internacional, a pandemia e, na
sequência, a absurda guerra Rússia x Ucrânia afetaram fortemente a economia mundial, provocando grandes mudanças nos
fluxos de comércio e profundas alterações no atual modelo de
globalização. Mesmo assim, onde há desafios haverá, também,
coragem e superação. A Tora não se compara a uma pessoa, pois
é algo muito mais amplo e ambicioso. Por isso mesmo, continuará na estrada, lendo a cada quilômetro percorrido os princípios
e valores que a guiam.
Nós todos da Tora – Diretoria, Conselho de Administração
e acionistas – assumimos o compromisso de continuar contribuindo para o crescimento das pessoas, atendendo os clientes
com responsabilidade e ajudando no desenvolvimento do nosso
país.
Vamos em frente, sempre juntos!
Obrigado.

*Por Paulo Sérgio Ribeiro da Silva,
Fundador e Presidente do Conselho de Administração da Tora
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Braspress promove a 3ª SIPAT
(Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho) no
Planeta Azul

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, abriu a semana da SIPAT

A

Braspress realizou a 3ª SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) entre os dias 20 e 24 de junho passado, no
Planeta Azul, em Guarulhos (SP). A ação teve como prioridade a
conscientização e a orientação dos colaboradores quanto aos cuidados
que devem ser tomados dentro da Organização, assim como na vida pessoal.
Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, discursou na cerimônia de
abertura, no auditório da Matriz, e destacou a importância do evento.
“Nós podemos e devemos agir de maneira preventiva e responsável
para evitar riscos que possam trazer algum tipo de prejuízo – especialmente o prejuízo humano, o mais importante. Temos que falar deste assunto, que não precisa ser lembrado apenas em eventos como este, e sim
todos os dias na célula de trabalho de cada um de nós”.
O assunto que Luiz Carlos Lopes fez questão de mencionar foi a “saúde mental”,
principal tema tratado durante essa semana de reflexão e aprendizado, um tema de
grande relevância, principalmente após um período intenso de pandemia.
“Viver uma pandemia, com a perda de quase 700 mil vidas apenas no Brasil, é
algo bastante complicado. Isso mexe, realmente, com o emocional, a rotina e a família, algo tão sagrado e do qual todos cuidam tão bem. A situação acaba gerando
reflexos no trabalho, no dia a dia, além de insegurança, instabilidade financeira,
enfim… tudo isso acaba influenciando o psicológico de todos”, disse ele.
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O Diretor de Operações ainda salientou algumas das importantes e necessárias medidas que a Companhia adota constantemente pensando na segurança e no cuidado com toda a sua
equipe, de 12 mil colaboradores espalhados pelo Brasil.
“Para vocês terem uma ideia do que estou falando, a Braspress
faz prevenção até na venda. Nós escolhemos o perfil da
encomenda – aquela que oferece menor risco para
quem está manuseando naquele momento. Um
retrato disso? Não transportamos produtos
químicos, por exemplo. Trabalhamos com
pacotes fracionados, com pesos médios de 10 ou 11 quilos cada um. Isso
tudo traz uma característica preventiva daquilo que transportamos na própria ergonomia do
transporte desses produtos”,
exemplificou ele.
“Nós fazemos também
todo um trabalho no Rafael Lara, Treinador de Alta Perfomance da Pandora,
CAMB (Centro de Apoio falou sobre a saúde mental no primeiro dia
ao Motorista Braspress), realizando diversos exames e testes,
como bafômetro e aferição de glicemia, certificando que o motorista está em perfeitas condições de saúde física e mental,
assegurando-lhe uma viagem com alto nível de segurança, pois
assim prevenimos acidentes e garantimos qualidade nas operações”, ressaltou ele.
Durante sua fala, Luiz Carlos Lopes aproveitou para cumprimentar Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, e Tayguara
Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, que
prestigiaram a cerimônia, assim como demais Gerentes e
colaboradores do Complexo.
Ao longo de toda a semana, os braspresianos foram lembrados e
relembrados sobre a necessidade de atenção, cuidado e respeito às
12 regras de ouro da Companhia, criadas justamente para preservar
cada um dos seus integrantes.

Colaboradora fazendo aferição da pressão no Hall da Matriz do Planeta Azul, em Guarulhos (SP)
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Reflexão e ação sobre o ser humano como
colaborador e pessoa

Aulas de pilates foram oferecidas aos colaboradores

D

entro do cronograma da SIPAT, incentivando a
prática de exercícios físicos e demais cuidados
com o corpo e a mente, foram oferecidas aulas
de pilates, ginástica laboral, sessões de auriculoterapia,
quick massage, exames oftalmológicos, medição de
pressão, temperatura, glicemia e saturação.
O evento ofereceu palestras durante seus cinco dias
de duração. Rafael Lara, Treinador de Alta Performance
da Pandora Treinamentos, abordou o tema “saúde menVídeo do Evento tal”, mostrando o quanto o estresse pode ser prejudicial,
mas em algumas situações benéfico. Ele comentou
ainda sobre zona de conforto e mudanças de comportamento.
“Os nossos comportamentos traduzem os resultados que obtemos. Então, se não são compatíveis com
aquilo que queremos, é preciso mudá-los. Isso não significa fazer agir de maneira aleatória ou ‘chutar o balde’,
para não nos desagregarmos, mas de modo estruturado”, indicou ele.
Diana Duarte, Psicóloga do CAMB, salientou a relevância de uma boa qualidade de sono e a mudança de
percepção do ambiente.
“Se você começou a trabalhar na Braspress e, pouco
tempo depois, passou a ver com frequência as carretas
da Companhia por aí, pode notar que foi a sua mudança

100

Braspress News

de percepção a partir da sua vivência que alterou a sua
visão de mundo”, esclareceu ela.
Unindo os tópicos de mudança de comportamento,
percepção e saúde mental, Victor Gianulo, Youtuber e
portador de Autismo Nível 1 (leve), trouxe não só a sua
experiência diária sobre o seu transtorno, mas também
abriu os olhos de todos sobre os cuidados que se deve

Victor Gianulo comentou sobre suas experiências na superação de obstáculos
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ter com pessoas diagnosticadas com TEA (Transtorno
do Espectro Autista).
“O autismo não é uma doença, é uma condição especial, mas em geral as encaram como algo ruim. Na verdade, nós vemos o mundo de uma forma diferente e temos
dificuldades de entender algumas coisas ou não entendemos de primeira e necessitamos de explicações mais
detalhadas e claras. A falta de paciência das pessoas é o
que mais atrapalha”, explicou ele.
Caroline Junia Carvalho, Analista Ambiental da
Braspress, e Valter Amaral Batista, Diretor Executivo
da Valcom Consultoria Ambiental, ministraram palestras sobre o meio ambiente e destacaram aos colaboradores presentes a obrigação da mudança de atitudes
do ser humano sobre o assunto, que envolve reciclagem
(dentro e fora da Companhia) e o avanço da sustentabilidade, principalmente dentro das empresas.
“O planeta hoje está gritando! Se não começarmos a
mudar nossas atitudes, as gerações futuras viverão em
um cenário muito pior do que temos hoje. O plástico,
que leva mais de 400 anos para se decompor, causa a
morte de 101 animais marinhos a cada ano”, destacou
a Analista Caroline.
“Se formos analisar a sociedade e a natureza, percebemos a falta de equilíbrio nessa relação. A quantidade
de recursos naturais que o ser humano utiliza é muito
maior do que a natureza consegue nos fornecer”, acrescentou o palestrante Valter Amaral Batista.
Para falar sobre Ergonomia, ciência que busca entender e melhorar a relação do homem com as condições de trabalho, Rafael Vieira de Souza, Fisioterapeuta
do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte), explicou os

Valter Amaral abordou também diversos dados voltados a sustentabilidade

diferentes tipos de abordagem (físico, organizacional e
cognitivo) e seus principais riscos.
“Os riscos ergonômicos envolvem esforço físico excessivo ou repetitivo, levantamento de peso, postura
inadequada, cobrança intensiva, estresse, períodos de
trabalho muito longos e ruídos. Todos esses fatores podem causar distúrbios físicos e psicológicos, acarretando sérios danos à saúde do trabalhador. Se você adotar
as práticas da ergonomia, estará beneficiando a sua
própria saúde e o seu ambiente de trabalho. Isso serve
para qualquer um, em qualquer hierarquia”, indicou ele.

Caroline Junia Carvalho incetivou os colaboradores a fazerem reciclagem
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Filial São José do Rio Preto (SP)
1) Dimensões da filial:
a) Área Total: 15.022 m²
b) Área Construída: 4.226 m²
c) Área do Terminal: 1.951 m²
d) Número de docas: 11
2) Abrangência da filial: 260 km²
3) Número de cidades atendidas: 169
4) Número de colaboradores: 55
5) Quantidade de Frota: 25 veículos
6) Início das atividades: 30/10/2003
7) População da cidade: 464.983 habitantes
8) Clientes atendidos: 2.207

Filial Sorocaba (SP)
1) Dimensões da filial:
a) Área Total: 15.200 m²
b) Área Construída: 5.094 m²
c) Área do Terminal: 2.861 m²
d) Número de docas: 43
2) Abrangência da filial: 290 km²
3) Número de cidades atendidas: 58
4) Número de colaboradores: 106
5) Quantidade de Frota: 38 veículos
6) Início das atividades: 30/03/2006
7) População da cidade: 695.328 habitantes
8) Clientes atendidos: 2.771
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Filial Brasília (DF)
1) Dimensões da filial:
a) Área Total: 12.500 m²
b) Área Construída: 5.500 m²
c) Área do Terminal: 3.000 m²
d) Número de docas: 29
2) Abrangência da filial: 77 km²
3) Número de cidades atendidas: 29
4) Número de colaboradores: 148
5) Quantidade de Frota: 40 veículos
6) Início das atividades: 16/11/1984
7) População da cidade: 3.094.000 habitantes
8) Clientes atendidos: 8.492

Filial BBC Brasília (DF)
1) Dimensões da filial:
a) Área Total: 5.000 m²
b) Área Construída: 2.415 m²
c) Área do Terminal: 1.000 m²
d) Número de docas: 6
2) Abrangência da filial: 77 km²
3) Número de cidades atendidas: 19
4) Número de colaboradores: 11
5) Quantidade de Frota: 09 veículos
6) Início das atividades: 08/06/2021
7) População da cidade: 3.094.000 habitantes
8) Clientes atendidos: 8.000
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Braspress utiliza energia limpa e
recebe selo verde

A

Braspress evitou que 200,17 toneladas de
CO2 fossem lançadas à atmosfera em 2021,
ao iniciar a utilização de energia limpa e,
assim, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Isso aconteceu em resultado de mais uma ação
da Companhia na busca pela sustentabilidade que resultou em dupla certificação verde na gestão de energia elétrica.
Segundo Giuseppe Coimbra, Diretor AdministrativoFinanceiro da Braspress, essa foi mais uma das inovações que vêm sendo feitas nos últimos anos para manter as operações sustentáveis.
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“Sempre nos preocupamos com essas questões,
seja ao adotarmos o veículo a gás, seja quando fazemos captação das águas de chuva, bem como o reúso e
a reciclagem da água usada na lavagem de caminhões,
abastecimento de banheiros ou irrigação de jardins.
Da mesma forma, já há algum tempo controlamos as
emissões de poluentes em nossa frota com a utilização
do opacímetro”, lembrou ele.
Recentemente, a Companhia deu continuidade a
essa política de sustentabilidade com a aquisição de
veículos elétricos usados nas operações de coleta/entrega na região metropolitana da Grande São Paulo.

S U S T E N TA B I L I DA D E

“Para concluir o ciclo, usamos 100% de fontes limpas e renováveis com base na geração de energia de
origem solar (de acordo com a certificação I-REC), o
que comprova o alinhamento da Braspress às melhores
práticas ambientais. Trata-se de um caminho sem volta, porque precisamos buscar o equilíbrio sustentável
do planeta, em busca de um mundo melhor”, finalizou o
Diretor.
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Economia de 80 milhões de
litros de água

Braspress já faz captação da água de chuva desde 2010

A

través do projeto Reúse – Captação e
Reúso de Água, a Braspress deixou de
impactar o meio ambiente em cerca de
80 milhões de litros de água durante o ano de
2021.
Esse volume abrange o Planeta Azul, em Guarulhos (SP), e as filiais de Blumenau (SC), Santa
Maria (RS), Salvador (BA), Campo Grande (MS),
Curitiba (PR), Sorocaba e Bauru (SP), que também
integram o projeto.
De acordo com o último levantamento realizado pelo setor de Sustentabilidade da Companhia,
em 2022 as filiais santa-mariense, sorocabana e
sul-mato-grossense ultrapassaram, cada uma, o
índice de 85% em economia hídrica.
No Planeta Azul, o sistema de captação abrange as águas de chuva e de outras origens, como
os ares-condicionados do data center da filial
São Paulo, com dois reservatórios de 20 mil litros
e captação mensal de 14.440 mil litros de água
cada um. Inicialmente, esses litros seriam des-
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perdiçados, mas passaram a ser reutilizados em
diversas áreas do Complexo, para lavagem de veículos e uso em sanitários, assim como nas demais
filiais que dispõem do sistema.
O projeto tem como prioridade conscientizar
os colaboradores a respeito da utilização desse
recurso natural finito e essencial, para reduzir o
consumo na cadeia produtiva da Organização,
obter significativa viabilidade econômica, causar
um impacto consideravelmente positivo ao meio
ambiente, exercer o comprometimento tanto com
o meio social quanto com o ambiental e ainda
apurar a eficiência e todos os benefícios que essa
ação proporciona.
Em tempos nos quais está em alta a temática ESG
(traduzido do inglês, “governança ambiental, social
e corporativa”), é essencial que empresas como a
Braspress tomem a iniciativa de rever seus processos, tornando-se capazes de utilizar a tecnologia e o
avanço mundial em prol do fortalecimento também
das riquezas naturais que ainda nos restam.
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Braspress realiza 9ª premiação da
Fórmula Braspress

Os Diretores Giuseppe Lumare Júnior (Comercial), Milton Petri (Vice-Presidente), Luiz Carlos Lopes (Operações) e Urubatan Junior (Frota), entregaram os respectivos prêmios
aos vencedores

A

Vídeo da
premiação
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Braspress realizou a 9ª Premiação da Fórmula Braspress, no auditório da Matriz, em
Guarulhos (SP), em 27 de julho passado,
contemplando as filiais que mais se destacaram na
conservação de frota no ano passado.
Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, e Urubatan
Junior, Diretor de Frota e idealizador da premiação,
que se iniciou em 2011, foram os mediadores da cerimônia de abertura da premiação. Para as cinco melhores filiais entre as 32 avaliadas, foram entregues
cheques de R$1.000 a R$6.000.
Cada uma das cinco finalistas trouxe os seus representantes para celebrar a premiação no Planeta Azul e receber os respectivos prêmios: 1º lugar
– Bruno Ottoni (Gerente Regional) e Luiz Fabiano
Ferreira (Encarregado de Frota), de Salvador (BA); 2º –
Eduardo Minutti (Gerente), Clayton Farias Santana
(Encarregado de Frota) e Maurílio Cesar Tassi (Mecânico de Autos), de Sorocaba (SP); 3º - Aguinaldo
Ramos (Gerente Regional) e Daniel Junior Lopes
Ferreira (Supervisor de Frota), do Rio de Janeiro
(RJ); 4º - Carla de Mendonça (Gerente) e Neilton
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Fernandes (Supervisor de Frota), de Uberlândia
(MG); 5º - Edilene Freire (Gerente) e Andreia Assis
(Encarregada de Frota), de Brasília (DF).
“Quero parabenizar todas as filiais que participaram, mas especialmente as cinco finalistas, que
cumpriram com o seu dever e se classificaram. Vocês entenderam o quanto é importante conservar
os nossos carros, em todos os aspectos”, destacou
Milton Petri.
“Estamos aqui premiando os mais corajosos da
frota, aqueles que tiveram mais comprometimento
com os resultados e, assim, garantiram o prêmio.
Isto aqui é muito mais que uma premiação; é um
espaço para expormos o respeito que temos com
o trabalho que vocês realizam”, salientou Urubatan
Junior.
Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, comentou sobre a alegria em premiar e reconhecer o trabalho feito com excelência pelas filiais finalistas.
“Que este momento simbólico de entrega de prêmios não seja como qualquer outro, mas sim um reflexo de muitos dias e noites em que vocês fizeram
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a frota rodar e produzir de maneira impecável, com
muita responsabilidade”, parabenizou.
Em seguida, Giuseppe Lumare Júnior, Diretor
Comercial, falou sobre a coragem de todas as equipes participantes do campeonato – em especial, das
vencedoras.
“Todos vocês são corajosos e ganharam o prêmio
fazendo o trabalho na medida certa, sem excesso
e sem a falta; é a justa medida de fazer bem feito
todo dia, repetindo os métodos e melhorando. A
Braspress tem uma frota muito bem cuidada, uma
operação muito bem organizada, uma estrutura di-

ferenciada e pessoas como vocês, que fazem a diferença. Muito obrigado”, agradeceu.
Por fim, antes da entrega dos prêmios, Raphael
Silvestre, Gerente Nacional de Frota, explicou os
principais critérios de avaliação.
“Na inspeção, que passa duas vezes ao ano em
cada filial, analisamos a rodagem dos veículos e outros 290 itens em cada veículo; os envios dos relatórios gerenciais, que compõem boa parte da nota;
equipamentos e ferramentas utilizadas nas oficinas
e a limpeza do espaço destinado à manutenção da
frota”, detalhou Raphael Silvestre.

Premiados da temporada

Urubatan Junior (à esquerda) entregou o prêmio de primeiro lugar para Luiz Fabiano (ao centro) e Bruno Ottoni (à direita)

1º lugar - Filial Salvador (BA)
A filial de Salvador (BA), a única representante da região Nordeste na competição, soube trabalhar com os
12 veículos que possui em sua frota. Vale salientar que
em dois anos saiu da 32ª posição e assumiu o primeiro
lugar da premiação.
Bruno Ottoni, Gerente Regional do estado, acompanhado de Luiz Fabiano Ferreira, Encarregado de
Frota, comentou sobre a evolução da filial na competição e o quanto foi fundamental o apoio de recursos
e gestores da Matriz. Ele finalizou agradecendo a sua
equipe. “Este é um momento muito importante para a

gente e só traz felicidade para a filial, pois foi motivo de
comemoração de todos quando tivemos a notícia. Era
um sonho nosso! Em 2019, quando eu assumi a filial, pegamos a frota em uma situação difícil, porque havíamos
ficado em antepenúltimo lugar naquele ano. Então trabalhamos na evolução e tivemos um comprometimento
muito grande para melhorar esse cenário e chegar até
aqui. Embora somente nós dois estejamos aqui, o trabalho foi realizado por uma grande equipe da frota, os motoristas e todos os demais que contribuíram”, agradeceu
Bruno Ottoni.
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9ª TEMPORADA

DADOS REFERENTE AO ANO DE 2021
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2º lugar - Filial Sorocaba (SP)

Giuseppe Lumare Júnior (à esquerda) entregou o prêmio de 2º colocado para Eduardo Minutti (2º da esquerda para a direita) na companhia de
Clayton Farias (3º da esquerda para a direita) e Maurílio Tassi (à direita)

A filial de Sorocaba, localizada no interior do estado de São Paulo, evoluiu três posições em relação
ao resultado da última Fórmula Braspress, assumindo o segundo lugar. Eduardo Minutti, Gerente da
filial; Clayton Farias Santana, Encarregado de Frota,
e Maurílio Tassi, Mecânico de Autos, compareceram
como representantes.
Em seu discurso de agradecimento, Eduardo
Minutti destacou a importância de ter colaboradores
como Clayton e Maurílio, que se aplicam integral-

mente à conservação da frota de 20 veículos da filial.
“Eu entendo que cada filial tem sua particularidade,
mas poder contar com funcionários como estes aqui
(referindo-se a Clayton e Maurílio, presentes na premiação) é um diferencial, pois eles dedicam suas jornadas de trabalho a atender à frota. O grande desafio
está em manter a sinergia entre operação e frota – e
isso eles sabem fazer. Pela primeira vez eu venho aqui
como Gerente de Sorocaba, e é uma satisfação muito
grande poder viver este momento”, disse ele.

3º lugar - Filial Rio de Janeiro (RJ)

Luiz Carlos Lopes (ao centro) entregou o prêmio de 3º lugar para Aguinaldo Ramos (à esquerda)
e Daniel Júnior Lopes (à direita)
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Na condição de filial com a frota mais robusta (47
veículos) entre as vencedoras, Rio de Janeiro (RJ) se
classificou pela primeira vez na Fórmula Braspress.
Aguinaldo Ramos, Gerente Regional carioca,
agradeceu a Daniel Júnior Lopes Ferreira, Supervisor de Frota, que também compareceu à premiação,
pelo seu excelente trabalho. Ele ainda comentou o
suporte que recebe da Matriz e considerou notáveis
os obstáculos ultrapassados pela filial.
“Para nós, o terceiro lugar é mais do que o primeiro, pelo tamanho da frota e pelas dificuldades
com que lidamos. Quando anunciamos para a equipe o resultado, o brilho nos olhos das pessoas era
contagiante, por termos atingido o objetivo. Ainda
assim, o time tem plena consciência de que agora o
sarrafo subiu. Conseguimos quebrar o paradigma de
que não era possível ganhar uma boa colocação por
causa da nossa frota gigante. Vamos voltar para o
Rio energizados para melhorar ainda mais”, finalizou
Aguinaldo.

F ROTA

4º lugar - Filial Uberlândia (MG)

Milton Petri (à esquerda) entregou o prêmio de 4° lugar para Neilton Fernandes e Carla Mendonça

Gerenciada por Carla Mendonça, a filial de Uberlândia (MG) foi premiada mais uma vez pela Fórmula Braspress. Com frota de seis veículos na época do
campeonato, a Gerente de filial dedicou o prêmio
a Neilton Fernandes, Supervisor de Frota, que participa pela segunda vez na premiação. Carla ainda
comentou que não foram medidos esforços para al-

cançar esse resultado e que irão permanecer mantendo os bons resultados.
“Este prêmio eu dedico ao Neilton, muito dedicado e comprometido, cuidando sozinho e com maestria dos seis veículos que temos. Tenho total confiança, porque sei que posso deixar a frota nas mãos dele
e ficar tranquila. Então, parabéns, Neilton!”, disse ela.

5º lugar - Filial Brasília (DF)

Andréia Assis e Edilene Freire representaram a equipe da filial de Brasília (DF) para receber o prêmio de 5º lugar

Única representante da região Centro-Oeste, a
filial de Brasília (DF) conquistou o quinto lugar na
Fórmula Braspress com 20 veículos em sua frota.
Em 2020, ocupou o oitavo lugar na competição.
Edilene Freire, Gerente da filial, dividiu o prêmio com Andréia Assis, Encarregada de Frota,
também presente à cerimônia, e com os demais
envolvidos que tornaram essa colocação possível. “Estou muito honrada em receber o prêmio!

Nosso trabalho não é fácil, mas é muito gostoso de fazer. Eu, como Gerente de filial, estou
aqui hoje pela frota, mas, de certa forma, estamos honrando também a área administrativa e
a comercial, assim como todo o restante, que
fazem o nosso todo funcionar. A dedicação com
os nossos veículos é necessária porque dá continuidade ao trabalho que começou na venda”,
destacou Edilene.
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“Luiz, bom dia!
Gostaria de agradecer a oportunidade da visita que
fizemos ontem. Parabéns pela bela estrutura e forma
de gestão com que estão conduzindo seus negócios. Ficamos muito bem impressionados com tudo. Por favor,
leve nossos agradecimentos ao Sr. Urubatan Helou.
Como falamos, será um imenso prazer poder recebê-los em nossa unidade de Guarulhos. Podemos compartilhar um pouco da nossa torre de controle e as tecnologias que aplicamos ao nosso negócio, e também
aprofundar um pouco mais as ações que implementamos e estamos desenvolvendo como foco em GR e
produtividade da frota.
Grato.”
André Façanha, CEO-Diretor Presidente,
Grupo Toniato,
São Paulo (SP)

“Prezado Dr. Urubatan Helou,
Com os meus cordiais cumprimentos, agradeço o envio da caneca Braspress 45 anos.
Na oportunidade, parabenizo pelos 45 anos da
Braspress e pelo excelente trabalho, que contribui de
forma efetiva para a história do setor de transporte de
cargas do país.
Atenciosamente,”

“A visita serviu para enriquecer meu processo de aprendizagem, além de me fazer ver diversas ferramentas, como indicador, software, métodos de distribuição, etc. Consegui ver
na prática o que o SENAC passa na teoria.”
Rafaella Dias, aluna do curso de Logística,
SENAC (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial),
Guarulhos (SP)

“Foi um prazer conhecer a Braspress. A recepção foi
muito profissional, e me sinto muito grata à empresa e aos
colaboradores a oportunidade que nos deram. A transportadora, que já recebeu milhares de certificações e prêmios,
é uma empresa que investe muito em tecnologia e gestão
com o objetivo de estar sempre em destaque no mercado.
Fiquei impressionada com a estrutura e muito feliz por
ver seu maior valor: oferecer aos clientes o melhor serviço, com qualidade, rapidez e segurança. Vale ressaltar sua
missão em investir em jovens motoristas. Entre os vários
diferenciais da empresa, destaco o desenvolvimento dos
seus próprios softwares. Por último, algo que deve ser muito reconhecido e admirado: o cuidado da empresa com os
motoristas, que é muito incrível.”

“Caríssimo e grande amigo, Urubatan.
Quase quatro décadas de relacionamento profissional temos.
Quase quatro décadas convivendo, o conhecendo, vendo
altos e baixos, percebendo seu grande poder empreendedor.
Seu grande valor está no fato de não se abater com situações difíceis e no de reconhecer apenas como mais um passo
quando as coisas davam certo.
Nesta data de hoje, tenho certeza de ser um desses dias de
‘mais um passo’.
O reconhecimento por seu trabalho empreendedor, do
qual tantas e tantas cidades brasileiras, e mesmo o país, têm
se beneficiado grandemente, com postos de trabalho, favorecimento ao comércio e à indústria, e, consequentemente,
com o progresso, hoje, mais uma vez chegou.
Muito me orgulha poder estar no rol de seus amigos.
Parabéns, meu amigo!!! Curta esse dia tão merecido com
alegria e paz.
Um grande abraço!”

Thalita Aragão, aluna do curso de Logística,
SENAC (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial),
Guarulhos (SP)

Milton Braga,
Conselheiro,
Urbano Bank,
Barueri (SP)

Bruno Batista de B. Martins, Diretor Executivo,
CNT (Confederação Nacional de Transporte),
Brasília (DF)
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“A visita já vinha sendo estimada desde o anúncio de que
iríamos comparecer, e efetivar esse evento foi transformador.
Tínhamos uma leve noção de alguns dos processos efetuados
na empresa, mas ter acesso às operações foi uma experiência muito interessante, aumentando a vontade de ingressar
no mundo logístico. Do memorial à área de manutenção e em
todo o caminho do escritório até o SORTER pudemos ter contato com o desenvolvimento da semente promissora que o Sr.
Urubatan plantou até chegar ao seu destino brilhante. Foi
muito inspirador e agradável, principalmente pela recepção.
Grata pela experiência e à professora, por ter proporcionado
isso”
Thayna Tavares, aluna do curso de Logística,
SENAC (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial),
Guarulhos (SP)
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“Experiência incrível! Em todos os quesitos, uma empresa muito bem estruturada. Fiquei encantada com a parte da manutenção da frota. Para nós, da turma, foi um despertar para nossos projetos de encerramento do curso.”
Nathália Leal, aluna do curso de Logística,
SENAC (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial),
Guarulhos (SP)
“Estimados Denise e Tayguara, boa tarde.
Em nome do LIDE e do Grupo Doria, gostaríamos de
agradecer a participação da Braspress no 1.º Almoço Debate – Série Presidenciáveis 2022 com Felipe d’Ávila, Simone Tebet e Sérgio Moro, realizado no último dia 18 de
fevereiro de 2022, sobre o tema “Caminhos para o Brasil”, no formato presencial.
O evento, que foi um sucesso de público, teve ampla
cobertura dos principais veículos de comunicação.
Renovamos nosso agradecimento pela confiança em
nossos projetos e esperamos revê-los em breve em novo
evento do LIDE.
Um abraço.”
Evelyn Galvão,
Projetos Especiais – Grupo Doria,
São Paulo (SP)

“Caro Urubatan, bom dia. Tudo bem com vocês?
Parabéns pelas conquistas de 2021!
Forte abraço!”
Marcelo Fontana, Diretor da Revista OTM,
Transporte Moderno,
São Paulo (SP)

“Ao Sr. Urubatan Helou,
Diretor-Presidente Braspress, Cumprimentando-o
cordialmente, venho por meio deste agradecer a doação
do sistema de semáforo para o nosso município de São
João de Meriti e também a matéria feita pela revista Braspress News – edição 42, na qual são citadas as doações
feitas à nossa cidade.
Quero que saibam da imensa gratidão pelo ato e que o
semáforo será muito bem aproveitado. Vale ressaltar que
tal ação beneficiará grande parte de nossa população.
Aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,”
João Ferreira Neto, Prefeito,
São João de Meriti (RJ)

“Caro Urubatan.
Gostaria de tê-lo feito pessoalmente, mas não foi possível alinhar as agendas.
Entreguei um reparte completo do Guia BRB da Stock
Car para uso interno de vocês. Espero que tenham gostado
do resultado. Ampliei o retorno da Braspress, entregando-lhe espaços e propriedades, como se fosse um patrocinador/cotista.
Quero aqui agradecer imensamente pelo apoio e pela
confiança de sempre, bem como exaltar o incrível apoio
dado pela Sra. Denise, do Marketing, e do Josias, da filial
Jaraguá do Sul, que nos deram – e continuam dando – todo
o suporte necessário durante todo o processo.
Sou suspeito para falar da Braspress, mas percebe-se,
pelo empenho, pelo interesse e pela boa vontade de cada
pessoa daí, o espírito de servir bem e fazer a coisa andar.
Muito obrigado novamente, e espero em breve poder
agradecer-lhe pessoalmente.
Atenciosamente,”
Alan Magalhães,
Diretor da Pole Press,
São Paulo (SP)

“Aos nossos amigos de Pernambuco.
O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco mobilizou a comunidade de nossa cidade para ajudá-los
nesse momento de recomeço após as fortes chuvas que
se abateram sobre as cidades, destruindo casas e ceifando
vidas. Através da troca de alimentos para ingresso de um
show que nos foi cedido gratuitamente, além de doações do
Mercado Rossi, Carreta Explosão, Osasco Audax e servidores, conseguimos arrecadar mais de 4 toneladas de alimentos, que com certeza contribuirão com as famílias atingidas
nesses dias de retomada, recuperação e reestruturação.
Alegro-me ao compartilhar que a nossa cidade também
está em oração para que vocês – povo pernambucano, muito trabalhador e com inúmeros representantes em nossa
Osasco – possam se restabelecer o quanto antes, recuperando a alegria e a vontade de viver que lhes é peculiar.
Para o envio dos alimentos, contamos com a ajuda e o
apoio da empresa Braspress.
Osasco está de mãos dadas com o povo pernambucano e
torcendo para que venham dias melhores.
Deus abençoe a sua cidade!”
Rogério Lins, Prefeito, e Aline Lins,
Primeira-Dama e Presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Osasco (SP)
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“Prezados Senhores,
O mês de julho marca o aniversário de 45 anos da
Braspress, que celebra a data com um selo comemorativo já publicado na mídia digital, traduzindo o orgulho
de quem faz parte de sua equipe, sempre em conexão
com o futuro. Desde a sua fundação, em 1977, a empresa tem se consolidado na liderança nacional do
transporte de encomendas com filosofia de trabalho
totalmente voltada à qualidade e ao cliente, permanentemente atenta às suas necessidades.
Sem dúvida, uma trajetória digna por essência e
de congratulações aos trabalhadores de todas as gerações, mulheres e homens que fizeram e fazem essa
história. Parabéns! Gostaria de consultar a possibilidade de enviarem pelos Correios alguns selos impressos,
adesivos e/ou materiais comemorativos eventualmente produzidos para perpetuar o momento festivo, os
quais contribuirão muito para enriquecer uma coleção
pessoal e sem fins lucrativos que me mobiliza a guardar
também um pouco da história, contribuindo para a preservação da memória cultural do nosso amado Brasil.
Na expectativa de uma breve resposta, desde já antecipo meus agradecimentos pelo privilégio de contar
com mais esse apoio significativo de Vossas Senhorias
aos objetivos comuns.
Atenciosamente,”
Ênio Gomes da Silva, Colecionador,
Florianópolis (SC)

“A Braspress está sempre de olho no futuro, constantemente buscando manter-se atualizada. É uma
empresa pioneira no mercado logístico que investe
em automação/tecnologia de ponta; segue o padrão
da matriz para melhor controle de todas as suas operações; reconhece a mão de obra humana com treinamento, controle de saúde e motivação; controla os
gargalos do dia a dia com indicadores tecnológicos
em permanente atualização em tempo real; executa
a manutenção de suas frotas em dia; valoriza as mulheres; tem programas de inclusão e faz projeção de
crescimento para o futuro sem deixar de respeitar
o passado, com seus memoriais de recordação de
quando tudo começou. Atualmente, investe em frota
elétrica para continuar como líder de mercado.”
Vanessa Soares,
aluna do curso de Logística,
SENAC (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial),
Guarulhos (SP)
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“Prezado amigo Urubatan Helou, Fiquei imensamente feliz e emocionado de ter participado da Solenidade de Entrega do Título Honorífico de Cidadão Guarulhense, concedido
pela Câmara Municipal de Guarulhos à sua pessoa.
Quero, em nome da Diretoria da NTC, cumprimentá-lo
pela honraria e registrar que esse título é motivo de orgulho
para todos nós, transportadores, que podemos contar, em
nosso convívio, com uma liderança e com um empresário da
sua estirpe, alguém sempre pronto a lutar incansavelmente
pelas justas causas do nosso setor. Receba mais uma vez os
nossos efusivos cumprimentos e parabéns pela justíssima homenagem!
Forte abraço!”
Francisco Pelucio, Presidente,
NTC&Logística (Associação Nacional
do Transporte de Cargas e Logística),
São Paulo (SP)

“Prezado Presidente,
Em razão do aniversário de 45 anos da Braspress, a NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística), gostaria de prestar as mais sinceras congratulações
pela relevante data. Ao longo de mais de quatro décadas, a
Braspress vem construindo uma história sólida de eficiência
e competência que se confunde com a própria história do
transporte rodoviário de cargas no Brasil.
Com o passar das décadas e uma cultura de agilidade,
respeitabilidade e visão de futuro, a empresa se consolidou
como a líder no transporte de encomendas, prestando serviços que se destacam pela abrangência nacional. Com seus 12
mil colaboradores e mais de uma centena de filiais espalhadas
por todo o país, é uma gigante que contribui ativamente para
o progresso da nação e para a grandeza do TRC (Transporte
Rodoviário de Cargas) de forma inconteste.
A busca incessante pela aplicação e pelo desenvolvimento de novas tecnologias, aplicadas a todos os seus processos
internos, coloca a companhia numa posição de vanguarda absoluta no segmento, ditando tendências e deixando um contínuo legado de inovação que inspira a admiração de todos nós.
Com a certeza da atenção ao presente, esta Presidência e
sua Diretoria desejam cada vez mais êxito na já brilhante trajetória da empresa. Que o futuro traga ainda mais crescimento e conquistas dignas da grandeza da Braspress.
Atenciosamente,”
Francisco Pelucio, Presidente,
NTC&Logística (Associação Nacional
do Transporte de Cargas e Logística),
São Paulo (SP)
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“Caro amigo Urubatan, Recebi e agradeço a gentileza do
envio da revista Braspress News – edição 42.
Obrigado pelo costumeiro carinho. Fiquei muito feliz e
honrado por ter feito parte do projeto!
Aproveito para parabenizar o amigo e demais integrantes pelo brilhante trabalho.
Forte abraço!”
Francisco Pelucio, Presidente,
NTC&Logística (Associação Nacional
do Transporte de Cargas e Logística,
São Paulo (SP)
“Bom dia, Sr. Raphael! Tudo bem?
Gostaria de agradecer em meu nome e em nome do
SENAC a visita, que, segundo os próprios alunos, agregou
profundamente ao processo de ensino-aprendizagem do
curso de Logística.
Todos ficaram impressionados e encantados com a estrutura, a organização e a inovação da Braspress.
Sr. Raphael, os alunos gostariam de enviar currículo
para a Braspress. Qual é o canal correto?
Mais uma vez, muito obrigada, em especial ao senhor e
ao Sr. Gustavo, além de toda a equipe da Braspress. Espero
de coração poder participar da próxima!”
Regiane Malta, Professora,
SENAC (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial),
Guarulhos (SP)
“À Braspress
Ilmo. Sr. Urubatan Helou e Ilmo. Sr. Milton Petri
Estimados Senhores,
É com enorme satisfação que congratulamos a Braspress
pelos seus 45 anos de existência.
A celebração retrata a importância da empresa para o
setor de cargas e logística em especial e para o país como
um todo, tendo em vista o pioneirismo, a força e a competência de todos os que a fazem.
Parabenizamos os fundadores e todos os 12 mil colaboradores que, juntos, fizeram da Braspress uma das maiores
e mais eficientes empresas do Brasil.
O SETCARCE esteve ao lado da Braspress nesses 45
anos e assim continuará, apoiando e estimulando suas iniciativas e seu crescimento, que engrandecem e honram o
setor de transportes de cargas no Brasil.
Cordialmente,”
Marcelo de Holanda Maranhão, 1º Vice-Presidente,
SETCARCE (Sindicato das Empresas de Transporte de
Cargas e Logística no Estado do Ceará),
Fortaleza (CE)

“Prezado Sr. Urubatan, bom dia.
Somos da Saga Editora, do grupo Impra Gráficas. Somos
clientes da Braspress e venho, através deste e-mail, parabenizar toda a equipe pelo excelente atendimento dispensado à nossa empresa.
Salientamos a simpatia e o profissionalismo e salientamos o mais importante: a Braspress sempre se mostrou
solícita na procura de soluções para nossas demandas.
O nosso agradecimento se estende ao Luiz Alberto, responsável por Uberaba (MG), e ao motorista Mauro e seu
ajudante. O atendimento da Braspress é um exemplo – justamente o que buscamos também para a nossa empresa.”
Célio Geraldo Pinto, Diretor,
Saga Editora,
Uberaba (MG)
“Primo, Simbolizando inovação, o balão de ar quente
criado em 1783, na França, é o meio de transporte aéreo
mais antigo da história. Se vocês estivessem lá, visionários
que são, certamente trariam para a frota da Braspress.
Parabéns pelos 45 anos!”
Vaniana Helou, Mestre de Cerimônia,
Uberaba (MG)

“Aos nossos amigos da Braspress Urubatan, Milton,
Luiz Carlos e Tayguara, gostaria de agradecer a hospitalidade e a recepção em sua casa. Aproveito para me colocar
à disposição para assuntos técnicos de engenharia e visitação ao nosso Centro de Desenvolvimento de Produto.
Estendam, por favor, o agradecimento e o convite aos demais que estiveram conosco e dos quais não peguei o contato/cartão de visita. Forte abraço!”
Daniel Muller Spinelli, Head of Truck Development,
Mercedes-Benz do Brasil,
São Bernado do Campo (SP)
Caro amigo Urubatan, Meus parabéns à família
Braspress pelos 45 anos e em especial para você, amigo.
Exemplo de eficiência e profissionalismo sob o seu comando, pessoas e empresas como a Braspress muito dignificam o setor rodoviário do Brasil. Grato pela lembrança.
Parabéns!”
João Pierotto, Vice-Presidente
Extraordinário de Responsabilidade Social,
SETCERGS (Sindicato das Empresas de Transportes de
Carga e Logística do Rio Grande do Sul),
Porto Alegre (RS)
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“Urubatan,
Sempre digo que seu exemplo é o melhor de todos.
Meus sinceros parabéns pela retomada nos estudos; vi
no seu Instagram!
Decerto irá mais ensinar do que aprender! Fico muito orgulhosa de ver os posts!
Eu também, aos 56 anos, estou estudando e em
julho me formo em Direito, sonho que realizei após a
terceira faculdade. Está sendo muito recompensador.
Vamos em frente em prol de nosso Brasil!
Abraços fraternos.”
Maria Zimmermann de Castro Garcia,
Head Commercial and Market,
Intelligence Logweb,
São Paulo (SP)

“Sr. Urubatan e Sr. Petri,
Em nome de nossas filiais de Goiânia (GO) e
Brasília (DF), agradeço pelo envio dos novos caminhões. Tenham a certeza de que serão muito bem utilizados em nossas operações e cuidados com muito zelo.
O empenho dos senhores em dotar nossas filiais de
muita estrutura será correspondido com a dedicação e
o comprometimento à altura da confiança em nós depositada.Obrigado.”
Jorge Bittar Filho,
Gerente Regional Centro-Oeste,
Brasília (DF)

“A visita à Braspress foi incrível; superou todas as
minhas expectativas. Todas as tecnologias são incríveis! A parte da frota é bem interessante, e o que mais
me agradou foi a preocupação com os motoristas, algo
difícil de ver em outras transportadoras”
Lucas da Silva, aluno do curso de Logística,
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial),
Guarulhos (SP)
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“Pedaladas do sucesso.
Caro Urubatan!
A Braspress hoje é um best seller da logística brasileira,
um blockbuster! E pensar que tudo começou com pedaladas
de transporte de filmes! Essa é uma boa metáfora para dar
ao público que não é do segmento a dimensão do significado
da Braspress e de como foi o início da empresa.
Tenho a impressão de que você imaginava construir uma
empresa de sucesso, mas talvez não tenha imaginado que a
Braspress se tornaria referência na logística no Brasil, mudaria para sempre a visão das empresas de transportes e
faria de muitos concorrentes verdadeiros seguidores dessa
nova visão.
Depois de 45 anos de árdua luta, as pedaladas se transformaram em confortáveis direções dos mais modernos
caminhões de transporte, terminais inteligentes, tecnologias modernas, oportunidade de trabalho para milhares de
pessoas e atendimento de 100% dos municípios do Brasil,
espalhadas em mais de 100 filiais. Tudo isso apenas reforça
o best seller do qual falei no início.
Hoje, nesse recorte histórico de 45 anos, é de se relembrar toda a caminhada até chegar aqui, relembrar as dificuldades, as conquistas, os sucessos e os erros, mas, certamente – e sem pretender ser nenhum vidente –, sei que o
que você mais estará a pensar é: o que será possível fazer
nos próximos 45 anos? Se com uma bicicleta e uma visão
empreendedora foi possível construir a Braspress, imagino
a transformação que você fará no ecossistema de logística!
Sorte de quem puder acompanhar.
Pessoalmente, me sinto honrado de ter participado ao
longo de três décadas dessa jornada e ser testemunha ocular de toda a transformação que a Braspress causou – e certamente ainda causará – no mercado brasileiro de transportes.
É uma honra!!! Vida longa à Braspress!!!”
Aguinaldo Ramos,
Gerente Regional do Rio de Janeiro,
São João de Meriti (RJ)

“Experiência incrível conhecer melhor a história do
Sr. Urubatan, um homem muito visionário e pioneiro
em quase tudo, de acordo com o que eu percebi. O Planeta Azul é incrível!”

“Visita muito produtiva, pude enxergar na prática os
conhecimentos adquiridos durante a aula. Conhecer a estrutura e os processos me fez admirar ainda mais a área. A
visita ao SORTER expandiu a minha visão sobre automação,
me incentivando a aprofundar no conteúdo. Agradeço ao
Raphael e ao Gustavo a oportunidade”

Mariana Alves, aluna do curso de Logística,
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial),
Guarulhos (SP)

Edmilson Sobrinho, aluno do curso de Logística,
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial),
Guarulhos (SP)
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Conectividade integrada

Modernas filiais em todo o Brasil

ACRE
Rio Branco ............................... (11) 2188-9000
ALAGOAS
Maceió ..................................... (82) 4009-9300
AMAPÁ
Macapá .................................... (11) 2188-9000
AMAZONAS
Manaus ................................... (92) 2125-2700
BAHIA
Barreiras .................................. (77) 3614-9400
Feira de Santana ..................... (75) 3603-1350
Itabuna .................................... (73) 3612-2973
Salvador .................................. (71) 3291-6700
Vitória da Conquista ................ (77) 3420-6000
CEARÁ
Fortaleza ................................. (85) 3499-6300
Juazeiro do Norte .................... (88) 3532-7300
Sobral .......................................(88) 3677-1450
DISTRITO FEDERAL
Brasília ...................(61) 3403-5900/3403-5930
ESPÍRITO SANTO
Cachoeiro de Itapemirim ......... (28) 3037-7000
Colatina ................................... (27) 3722-9300
Vitória .................... (27) 3298-2200/3298-2230

Divinópolis ............................... (37) 2101-1800
Extrema ....................................(35) 3429-5520
Governador Valadares ............ (33) 2101-7100
Itaobim ..................................... 0800 749 0022
Ipatinga ................................... (31) 2109-3100
Juiz de Fora ............................ (32) 3690-9900
Montes Claros ......................... (38) 2101-4100
Paracatu .................................. (38) 3311-4300
Patos de Minas ........................ (34) 2106-8200
Pouso Alegre ........................... (35) 3429-5500
Uberaba .................................. (34) 2104-7400
Uberlândia ............................... (34) 2101-7100
Varginha .................................. (35) 2105-6000
PARÁ
Belém....................................... (91) 3214-4450
Marabá .................................... (94) 2101-6130
PARAÍBA
Campina Grande .................... (83) 3332-1500
João Pessoa ........................... (83) 2107-5800
PARANÁ
Cascavel ................................. (45) 2101-8400
Curitiba .................................... (41) 3239-8200
Guarapuava ............................ (42) 3303-1500
Londrina .................................. (43) 3373-6300
Maringá ................................... (44) 2101-0700
Pato Branco ............................ (46) 2101-9000
Ponta Grossa .......................... (42) 2101-2000
Umuarama .............................. (44) 3361-4300

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

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

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

RIO GRANDE DO SUL
Caxias do Sul .......................... (54) 3204-3600

TOCANTINS
Palmas ..................................... (63) 2111-6300

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

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

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

RORAIMA
Boa Vista ................................ (11) 2188-9000

RIO DE JANEIRO
Campos dos Goytacazes ........ (22) 2101-2200
Duque de Caxias ..................... (21) 3668-3505
Macaé ..................................... (22) 2757-6100
Nova Friburgo ..................... .... (22) 2524-1000
Resende .................................. (24) 3354-9350
Rio de Janeiro.......................... (21) 3668-3500

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

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

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

SÃO PAULO
Araçatuba ................................ (18) 2103-4777
Araraquara .............................. (16) 3311-7309
Barueri CAOB .......................... (11) 4197-9150
Bauru ....................................... (14) 3321-5800
Campinas ................................ (19) 2115-0100
Cantareira CAOB .................... (11) 3312-5100
Franca ..................................... (16) 3111-8000
Guarulhos CAOB.......................(11) 2188-9000
Jundiaí.......................................(11) 5525-6220
Matriz-GRU ............................. (11) 3429-3333
Piracicaba ............................... (19) 3301-6700
Pirassununga .......................... (19) 3301-6720
Presidente Prudente ............... (18) 3918-4000
Ribeirão Preto .......................... (16) 2111-1700
Santo Amaro CAOB ................. (11) 5525-6200
Santos ..................................... (13) 3131-2500
São José do Rio Preto ............ (17) 2139-6300
São José dos Campos ............ (12) 2136-9400
São Paulo (Guarulhos) ............ (11) 2188-9000
Sorocaba ................................. (15) 3228-9000
Terminal Fernão Dias ............... (11) 2188-9000

GOIÁS
Goiânia .................................... (62) 4005-9400
Porangatu ................................ (62) 3363-9200
Itumbiara .................................. 0800 749 0020
Rio Verde ................................ (64) 2101-2400

MATO GROSSO
Cuiabá ..................................... (65) 2121-5500
Rondonópolis .......................... (66) 3421-0029
Sinop ........................................ 0800 749 0023

Novo Hamburgo ...................... (51) 2123-6100
Passo Fundo ........................... (54) 3317-5300
Pelotas .................................... (53) 2123-3300
Porto Alegre ............................ (51) 2104-3000
Santa Cruz do Sul ................... (51) 3713-7250
Santa Maria ............................ (55) 2101-5100
Santo Ângelo .......................... (55) 3201-4000
Uruguaiana ............................. (55) 3414-5100

A sua transportadora de encomendas
em todo o Brasil
Matriz
(11) 3429-3333
Comercial São Paulo
(11) 2188-9000
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