ENTREVISTA
Urubatan Helou e Tayguara
Helou, juntos no programa
TranspoData em uma entrevista
sobre gestão e sucessão familiar
no setor de transporte.
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EDITORIAL

ENCONTRO DE
GIGANTES
N

o es túdio Trans poData, tivemos a
honra de receber d uas feras do
transporte rodoviário: Urubatan e
Tayguara Helou, q ue numa convers a
agradável
e
descontraíd a
nos
mos traram muito mais do que seus
conhecimentos . Eles nos deram uma
lição d e vid a!
O que era para ser uma entrevis ta
sobre ges tão, s ucess ão, a rotina de
duas gerações trabalhando juntas e
liderando um dos maiores grupos
especializado
em
transporte
e
logística, acabou sendo um encontro
especial, d aq ueles que não q ueremos
que acabe.
Como pai, pude s entir a alegria e a
satisfação que emanavam do Helou, o
pai. De seus olhos , transbordava um
brilho de orgulho do s eu menino
Tayguara, do homem talentos o que s e
transformou.

Nada menos do l ado do Tayguara que,
educadamente e com reverência ao
seu mestre, fazi a pausas para ouvir e
apreciar os ensi namentos de quem
tanto o inspi rou.
Na verdade, foi um encontro de ti tãs,
daquel es que com certeza fi carão na
nossa históri a.
Convi do você a l er a entrevista aqui e
assi stir a gravação do programa "De
pai para filho" em nosso canal do
YouTube.
Mai s uma vez, gostaria de expressar
meus si nceros agradeci mentos aos
grandes empreendedores Urubatan
Hel ou e Tayguara Helou por nos
bri ndar com tanto conhecimento de
vi da!
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IMPLEMENTOS

VENDA DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS SUPERAM
MÉDIA MENSAL DO
PRIMEIRO SEMESTRE
No total, foram emplacados no semestre 75.052
implementos rodoviários; Previsão da ANFIR para
o mercado em 2022 é de aproximadamente 165 mil
unidades

O

total de emplacamentos de implementos
rodoviários em junho superou a média mensal
do primeiro semestre. No mês foram entregues ao
mercado 13.133 unidades, enquanto a média é de
12.500 produtos. “Estamos há dois meses
consecutivos registrando volume de emplacamentos
acima da média do período o que pode indicar a
formação de uma curva positiva de crescimento“,
explica José Carlos Spricigo, presidente da ANFIRAssociação
Nacional
dos
Fabricantes
de
Implementos Rodoviários.
No acumulado do ano, o total de produtos vendidos
foi de 75.052 unidades. No segmento Pesado foram
entregues 40.234 unidades enquanto no setor Leve
34.818 produtos.
Previsão 2022. O mercado de implementos
rodoviários em 2022 deverá ser de 165 mil
unidades. O resultado deverá ficar próximo ao
obtido em 2021, quando foram vendidos 163
mil implementos rodoviários. Na distribuição
por segmento, a ANFIR estima que poderão
ser 80 mil Pesados e 85 mil Leves. O segundo
semestre apresenta dois fatores que devem
concorrer favoravelmente para impulsionar as
vendas. Um deles é o movimento de
antecipação de renovação de frota de
caminhões, que historicamente traz reflexos
positivos
às
vendas
de
implementos
rodoviários. A ação deverá acontecer porque
em janeiro de 2023 entra em vigor o Proconve
8, que prevê como padrão para os caminhões
a motorização Euro VI. O segundo fator é a
realização da Fenatran, que costuma ser o
polo atrativo de negócios para o setor.

Divulgação ANFIR
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SCANIA COMEMORA 65 ANOS NO
BRASIL E APRESENTA PROJETO PARA
CAMINHÕES ELÉTRICOS PESADOS

O

objetivo da Scania é ser líder na
mudança para um sistema de transporte sustentável. No seu aniversário de 65 anos
no Brasil, a empresa criou um kit de itens
para o caminhão R 450 e R 540 e está
expandindo a fabrica de motores no País. E
também planeja produzir motores elétricos
para caminhões e ônibus em São paulo. Os
veículos elétricos a bateria serão a principal
ferramenta para impulsionar essa mudança e
permitir
soluções
de
transporte
descarbonizado com melhor economia de
transporte para os clientes. O rápido desen-

volvimento de soluções elétricas para veículos
pesados inclui o rápido avanço da tecnologia
de bateria em relação à capacidade de
armazenamento de energia por kg. O tempo
de carregamento, os ciclos de carregamento
e a economia por kg estão melhorando
rapidamente. Isso significa que essas soluções
se tornarão mais econômicas, principalmente
em aplicações repetitivas e previsíveis. Elas
irão gradualmente ultrapassar as soluções
movidas
a
combustíveis
fósseis
e
biocombustíveis líderes do setor da Scania na
maioria das aplicações de transporte.

Redação TranspoData,
Divulgação Scania
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Caminhão Scania edição comemorativa 65 anos de Brasil

Elétrico a bateria X
hidrogênio
A Scani a i nvesti u em te cnologi as de
hi drogêni o e é atualmen te o úni co
fabri cante de veí culos pesados com
veí cul os em operações com clien tes. Os
engenhei ros tive ram i nsi ghts val iosos
de sses pri meiros testes e os esf orços
conti nuarão. No entan to, daqui para
frente, o uso de hi drogêni o para tai s
apli caçõe s será li mitado, pois três
vezes mais eletri cidade re novável é
necessária
para
ali mentar
um
cami nhão a hidrogêni o em comparação
com um camin hão elétrico a bateria.
Uma gran de quanti dade de energi a é
pe rdi da na produção, na di stri bu ição e
na conversão de volta à eletri cidade.
O reparo e a manutenção também
preci sam ser consi derados. O custo de
um veí culo a hi drogêni o se rá mai or que
o de um veí culo e létri co a bateri a, poi s
seu s sistemas são mai s complexos,
como
um
amplo
si stema
de
arrefeci mento e pneumáticos. Além

di sso, o hi drogê nio é um gás volátil que
requer mai s manutenção para garanti r
a seguran ça.
No
entanto,
o
hi drogêni o
é
um
portador de energi a promi ssora, uma
boa manei ra de armazenar energi a em
ci clos
longos
e
desempe nha
um
importante papel na descarboni zação,
se produzi do de forma ecologi camente
correta.

Comprometida com mais produtos
elétricos
As metas climáticas da Scania, baseadas na
ciência, farão com que a empresa corte as
emissões
de
CO2
de
suas
próprias
operações em 50% até 2025, além de
reduzir as emissões dos veículos dos
clientes em 20% durante o mesmo período.
Para cumprir essas metas de longo alcance,
o foco da Scania está em todo o ciclo de
produção e utilização, que é mais rigoroso
do
que
muitos
dos
regulamentos
legislativos que estão surgindo, que se
concentram no deslocamento.
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Caminhão e-Delivery
da VWCO

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E
ÔNIBUS INAUGURA A PRIMEIRA
CONCESSIONÁRIA COM O CONCEITO
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO
E-DELIVERY
Montadora
comemora avanço
em indicadores
ambientais
Redação TranspoData
Volkswagen Caminhões e
Ônibus
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A

Volkswagen Caminhões e Ônibus abriu a primeira
concessionária que nasce com o novo conceito desenvolvido especialmente para atender às demandas do e-Delivery, o
caminhão elétrico da marca. O trabalho exige mecânicos
treinados e autorizados pela VWCO, que contam com todos os
equipamentos de proteção individual necessários para o
manuseio do veículo elétrico.
O objetivo principal dessa área especial e exclusiva para o eDelivery é garantir ainda mais segurança na manutenção do
caminhão",
destaca
Eduardo
Pignata,
supervisor
de
Treinamento e Desenvolvimento da Rede.

Concessionária VWCO Servopa
em São José dos Pinhais

Representação pioneira
no Paraná desde 1983
Com a inauguração em São José dos Pinhais, o
Grupo Servopa expande sua participação na rede
VWCO, que já conta com duas unidades no estado
do Paraná: uma na Cidade Industrial de Curitiba e
outra no Jardim União em Cambé.
A Volkswagen Caminhões e Ônibus tornou-se
referência
em
veículos
mais
sustentáveis,
principalmente graças ao e-Delivery, o primeiro
caminhão 100% elétrico desenvolvido e produzido
no país. No entanto, na sua fábrica em Resende,
todos os processos são também pensados para a
proteção ambiental. Nos últimos três anos, a
montadora reduziu em 50% o consumo de água,
eletricidade e a quantidade de resíduos gerados
por veículo em suas operações. Uma série de
ações culminou nesse resultado, em linha com a
adesão da Volkswagen Caminhões e Ônibus ao
Pacto Global das Nações Unidas, a maior iniciativa
corporativa global para alinhar estratégia com
objetivos comuns de desenvolvimento sustentável.
A montadora, por exemplo, remapeou todo o
sistema hídrico da fábrica para torná-lo mais

eficiente, aumentou a destinação de resíduos
para reaproveitamento e também adotou um
novo sistema de iluminação com lâmpadas
de LED.

Motivo de orgulho
O conceito desenvolvido para a nova
concessionária Servopa da VWCO é resultado
de uma análise técnica minuciosa entre a
montadora e o Grupo Servopa, que desde o
anúncio do e-Delivery, em 2017, estudavam o
desenvolvimento de um espaço direcionado
para o veículo elétrico. "Pensamos desde a
arquitetura do espaço até os equipamentos
que estariam disponibilizados para os
clientes. Conseguimos um projeto que é o
norte da inovação no universo dos
caminhões", comemora Roger Wolf Pedroso,
diretor do Grupo Servopa. A nova unidade do
Grupo Servopa, está localizada na BR 116 –
Contorno Leste, em São José dos Pinhais.
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Redação TranspoData
Mercedes-Benz

A

Mercedes-Benz está constantemente
criando novos veículos elétricos e, em
setembro, a v ersão LongHaul do
eA ctros
será
lançada.
O
eActros
LongHaul é a versão top do Actros,
que é util izado para cobrir grandes
di stânci as.
Conheci da por vi ajar longe, a marca
Long Haul foi exi bi da n a f eira I AA na
Al emanh a
(a
mai or
f ei ra
de
transportes do mundo). Embora se ja
um protótipo, trata-se praticamente
da v ersão de produção do novo
caminh ão elétri co. A Mercedes-Benz
di z que o eActros LongHaul será pro-
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Caminhão eActros da
Mercedes-Benz

duzi do em grande número a parti r de
2024, mas algun s j á estão se ndo
testados nas estradas da Europa.

Capacidade de
carregamento
A empresa anunciou que o cami nhão
será
capaz
de
carregar
a
uma
veloci dade de megawatts. De acordo
com
os
regulamentos
da
Uni ão
Europei a, os motori stas de cami nhão
deve m te r um i ntervalo mí ni mo de 45
mi nutos a cada 4,5 horas em que di ri-

gem seus cami nhões. A carga da
bateri a pode i r de 20% a 80% em
cerca de 30 mi nutos, tornando-a
adequada para o mercado europeu.
A Merce des, Traton Grou p e Vol vo
trabal haram j untos para dese nvolve r
uma rede de carregamento de alto
de sempenho para cami nhões e ôni bus
elétricos de longa distância. A rede de
carregamento está sendo expan di da
em toda a Europa e estará di sponí vel
para todos os propri etári os de frotas.
De acordo com a fabri cante , o
cami nhão eActros LongHaul entrará
em produção em grande escala em
2024. Em um evento na Alemanha, a
Mercedes mostrará aos cli entes como
funci onam os mode los eletrôni cos,
pe rmi ti ndo até me smo testá-los no
local.

Mercedes-Benz testa
caminhão com célula
de hidrogênio líquido
Além do cami nhão elétrico e Actros, a
Mercedes-Benz também está testando
o
cami nhão
GenH2,
uma
versão
atuali zada de seu caminh ão Actros,
com tanques de hidrogêni o líqui do. A
empresa responsáv el pe los testes de
reabasteci mento bem-sucedi dos f oi a
Ai r Liqui de e o cami nhão foi equi pado
com tanques de hi drogêni o de 40 kg
qu e foram resfriados a -253 graus
Celsius.

De acordo com a montadora, os
tan ques
possue m
um
excele nte
sistema de isol amento que permi te a
refrigeração passi va do combustíve l,
não
necessi tando
de
refri geração
ati va.
A
Mercedes-Benz
espera
produz ir mode los rodovi ários de lon ga
distânci a
que
usam
células
de
combustí vel de hidrogêni o lí qui do, o
que
dari a
ao
cami nhão
u ma
classif icação mui to mai or de mi lhas
por galão. No entanto, apesar dos
avanços tecnol ógi cos, a produção
comercial de cami nhões de célula de
combustí vel
de
hi drogêni o
deve
começar somente depoi s de 20 25.
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ZERO EMISSÕES: VOLVO TESTA
CAMINHÃO COM CÉLULAS DE
COMBUSTÍVEL A HIROGÊNIO NA EUROPA

Volvo começa a testar
caminhões de célula de
combustível de hidrogênio.
A tecnologia permite que a
eletricidade seja gerada a
bordo, e o veículo pode
percorrer até 1.000
quilômetros, emitindo
apenas vapor de água.

Divulgação Volvo
Volvo
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P

ara descarbonizar o transporte, a Volvo
Trucks já oferece na Europa e Estados Unidos cami nhões el étri cos a bateria. E
até o fi m desta década mai s uma
opção neutra em CO2 estará di spon ível :
caminh ões
el étri cos
a
célula
de
combustív el mov idos a h idrogêni o.
“Estamos
desenv olvendo
essa
tecnologia há anos e é óti mo ver os
primei ros
veículos
chegando
com
sucesso
à
pi sta
de
testes.
A
combi nação de cami nhões el étri cos a
bateri a e cami nhões elétricos a célula
de combustív el permiti rá que nossos
cli entes eli mi nem completamente as
emi ssões de CO2 de se us cami nhões,
i ndepende ntemente
do
ti po
de
operação de transporte,” di z Roger
Al m, presi dente da Volvo Trucks.

Eletri cidade gerada a bordo
Células de combustível geram sua própria
eletricidade a bordo a partir do hidrogênio,
ao invés de carregarem de fontes externas.
Células de combustí vel Cel lcentric
As células de combustível serão fornecidas
pela Cellcentric – joint venture entre o
Grupo Volvo e a Daimler Truck AG. A
Cellcentric construirá uma das maiores
instalações da Europa para produção em
série
de
células
de
combustível,
especialmente desenvolvidas para veículos
pesados.
Hi drogênio verde
A tecnologia de células de combustível
ainda
está
em
fase
inicial
de
desenvolvimento e há muitos benefícios,
mas com desafios à frente. Um deles é o
fornecimento de hidrogênio verde* em
larga escala. Outro é a infraestrutura de
reabastecimento de veículos pesados, que
ainda precisa ser desenvolvida.
*O hidrogênio verde é produzido usando
fontes de energia renováveis, como eólica,
hidrelétrica e solar.

Volvo vai investir R$ 881
milhões em modernização
da fábrica e em novos
produtos
O governador Carl os Massa Rati nho
Juni or
e
o
di retor
de
A ssuntos
Corporati vos da Volvo, Alexandre Parker,
an unci aram no di a 30 de Junho, no
Paláci o I guaçu, um i nvestimen to de R$
881 mi lhões da empre sa na pl anta em
Curiti ba, na Ci dade I ndustri al.
Segundo o Grupo Volv o América Lati na,
esses
recursos
serão
voltados
pri ncipalmente
para
pesquisa
e
de senv olvi mento de nov os produtos e
servi ços, além da moderni zação da
pl anta, de olho em automação e
in dústria 4. 0. “É com mui ta alegri a que

recebemos esse novo i nvestimento. A
Volvo é um patri môni o do Paraná. É um
anúnci o de quase R$ 90 0 mi lhões para
as li nhas de cami nhões e ôni bus. É mai s
geração de emprego e renda” , disse o
gove rnador.
Ele lembrou que a Volvo tem 4,3 mil
f uncionári os na Capi tal e que é uma das
gran des geradoras de emprego e renda
da i ndústri a paranaense desde 1979.
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EM PARCERIA: CUMMINS E KOMATSU VÃO
DESENVOLVER CAMINHÕES MOVIDOS A
HIDROGÊNIO

Redação TranspoData
Cummins e Komatsu

A

Cummins e a Komatsu assinaram um
termo de colaboração para o desenvolvimento de equipamentos de mineração livre
de emissões. Parceiras de longa data, as
empresas se debruçaram em tecnologias de
propulsão limpas, o que inclui células de
combustível de hidrogênio para caminhões de
grande porte.
Com base em um legado de parceria de
motores a diesel em uma ampla variedade de
equipamentos de mineração e construção, a
Cummins e a Komatsu se concentrarão
inicialmente em tecnologias de energia de
emissão zero, incluindo soluções de célula de
combustível de hidrogênio para grandes
aplicações de caminhões de transporte de
mineração.
“A profunda experiência da Komatsu em
mineração e projetos de equipamentos e
integração, combinada com nossas
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tecnologias avançadas de energia, incluindo
células de combustível de hidrogênio,
acelerará
a
descarbonização
de
equipamentos de mineração. A indústria de
mineração tem grande potencial para liderar
na adoção de soluções renováveis”, disse Amy
Davis, vice-presidente e presidente de New
Power da Cummins.
Como fornecedora independente de energia
líder no segmento de mineração, a Cummins
oferece uma compreensão exclusiva da
aplicação que é fundamental para a
introdução de produtos confiáveis e de
qualidade que podem suportar os ambientes
mais adversos.
Juntas, as duas empresas têm uma longa
história no mercado global de mineração e
fortes capacidades técnicas necessárias para
desenvolver
essas
novas
soluções.
“A
Cummins tem sido uma parceira de longo

GIRO
de longo prazo da Komatsu e vem investindo
nas principais tecnologias necessárias para
apoiar a transição energética na mineração.
Com base em nossa parceria com a
Cummins, estamos trabalhando para acelerar
soluções sustentáveis para nossos clientes”,
disse Masayuki Moriyama, presidente da
Divisão de Negócios de Mineração da
Komatsu.
A Komatsu também anunciou em 2021 a
criação de sua aliança Greenhouse Gas com
clientes para colaborar ativamente no
planejamento, desenvolvimento, teste e
implantação de produtos da próxima geração
de equipamentos e infraestrutura de
mineração com emissão zero. Além disso, a
Komatsu
pretende
explorar
outras
possibilidades
no
desenvolvimento
de
caminhões de transporte de mineração com
zero emissões.

Cummins aponta soluções rumo ao futuro sustentável
no setor de construção
Comprometi da em ati ngi r zero
emi ssões de carbon o até 2050, a
Cummi ns conti nua i nvestin do em
mobi li dade,
bem
como
em
soluções
especí fi cas
para
o
mercado fora de estrada. Já estão
desenvolv endo
si stemas
e
compon entes que i rão ali mentar
máqui nas pesadas para a próxi ma
década,
i nclui ndo
bateri as,
powertrains
de
hi drogêni o
e
motores diesel avançados. Segundo
Magrin , a Cummi ns está preparada
para di ferentes cenári os de e mi ssão que podem ocorrer fora de estrada. Ele l embra
qu e já é possív el observar um aumento no uso de bi ocombustív eis, como o HVO100
nos motores de combustão in tern a ( ICE) a di ese l. “Bolsões disso j á estão
acontecendo. Atual mente, alguns dos motores f ora de estrada da Cummin s são
aprovados para di esel B20.O resultado, segundo o executi vo, é mai or desempenh o e
confi abi li dade do motor, resultando em mai or produti vidade para o cli ente fi nal.
Com menos combustí vel consumo, me nos manutenção, men os peso e tamanho, mas
pri ncipalmente men os i mpacto ambien tal!
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Redação TranspoData
ZF

ZF ESTÁ PREPARADA PARA OS
DESAFIOS DA ELETROMOBILIDADE
E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL

A

ZF anunciou que está preparada para
atender as necessidades atuais dos fabricantes brasileiros de veículos comerciais com
equipamentos de alta tecnologia, incluindo
veículos elétricos. A empresa fundiu a
tecnologia da WABCO, que adquiriu em 2020,
formando esta divisão dentro da empresa. A
divisão é especializada no desenvolvimento e
fabricação de componentes para veículos
comerciais e possui uma participação de
mercado de mais de 80% em todo o mundo.
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Responsabilidade
ambiental
De acordo com Si lvi o Furtado, Di retor
de Soluçõe s para Veí culos Comerci ai s e
Tecn ologi a I ndustri al na ZF Améri ca do
Sul , “além de produzi r embreagen s de
al ta qual idade técni ca e operacional,
qu e
permi tem
maior
efi ciên ci a
di nâmica aos veí culos comerciai s, a
empresa, dentro de suas metas globai s
de sustentabi li dade, remanufatura esses
componentes e os distri bui para o
mercado de re posi ção em todo o País”.
Por meio dessa logí sti ca reversa, a ZF
úni ca fabri cante que faz remanu fatura
de sses produtos, garante aos frotistas,
ofi ci nas e re vendedores o preço das
embreage ns re manufaturada em relação
as
embreage ns
produzidas
convenci onalmente.
com
base
na
redução de entrada do f ornecedor em
cerca de 20%.

Tecnologias que ajudam
a melhorar a eficiência
operacional
Um dos grandes avan ços tecnológi cos
para veí cul os e létri cos é o sistema de
acionamen to ConAct
de embreagem.
ConAct é um cil indro que é aci onado
concentri camente
com
o
ei xo
de
entrada da transmi ssão. Suas vál vulas

solenói des,
que
são
controladas
acionadas pe la ce ntral eletroni camente
da transmissão automática, gerenciam o
fl uxo de ar nos ci li ndros com extre ma
preci são, movi mentando os atuadores
da
embreagem
da
manei ra
i de al
durante a partida, manobra e troca de
marchas.

Apostando em veículos
elétricos
Outro destaque i mportante do portfóli o
de produtos da ZF nos próximos anos é
o eWorX, um sistema projetado para
facil itar a i nterface entre os f uturos
veí culos comerci ais elétricos e suas
ferramentas que requerem energi a para
operar. A gama de produtos eWorX
of erece
soluções
completas
para
tomadas
de
f orça
elétri cas
e
eletrome câni cas de v eículos comerci ais.

O sistema evita o
superaquecimento e a
perda de eficiência
Veí culos elétri cos comerci ai s exi gem
sistemas de ref rigeração efi cien tes para
garantir que componentes como motor,
bateri a
e
uni dades
eletrônicas
permaneçam
na
temperatu ra
operaci onal
ade quada
para
e vitar
supe raquecimento
e
pe rda
de
efi ci ência.
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A

tualmente estamos em um momento
com grandes mudanças nas empresas.

A globalização, revolução tecnológica e novos
comportamentos
incorporados
com
a
pandemia, gerou maior competitividade,
acelerando uma reorganização das empresas,
visto que ou elas tornam-se competitivas ou
sua permanência no mercado passa a correr
riscos. Um outro aspecto desafiante e que traz
mudanças organizacionais é a transição no
controle da gestão empresarial, podendo
afetar a continuidade de uma empresa. Esta
se denomina, sucessão, que é a transferência
do controle corporativo entre a atual geração
dirigente e a que virá a dirigir.
As empresas familiares representam grande
parcela do mercado e são consideradas uma
expressiva fonte geradora de empregos,
porém, o sucesso diante de processos
sucessórios
ainda
precisa
de
aperfeiçoamentos.
O
planejamento
é
considerado um elemento fundamental para
diminuir os riscos para as empresas e evitar
situações
desagradáveis
durante
essas
transições.
Portanto,
empresas
de
propriedade
familiar
bem
estruturada
organizacionalmente, sólidas e competitivas
possivelmente, terão grande participação e
representação no mercado, também no
futuro.
Cabe as empresas familiares planejarem de
forma racional, que vai além do laço familiar e
reflete na capacidade de gestão bem como o
conhecimento e dedicação com a empresa,
história e cultura, para que assim o processo
de sucessão possa ser concretizado com
sucesso. Logo, é essencial que este processo,
comece desde a infância, e, ao longo do
percurso muitas medidas devem ser
tomadas, como estudos e preparação.
Quando se proporciona antecipadamente
uma boa educação moral e participativa,
reforçando a importância dos negócios e sua
presença no mercado, os duelos do processo,
em geral, se convertem em bons resultados
no futuro. As transportadoras são em sua
maioria, de origem familiar e apresentam alta
empregabilidade, propiciando grande núme-
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ro de empregos diretos e indiretos. A
participação e importância do Transporte
Rodoviário de Cargas é significativa, pois,
entre 70 e 80% da carga que se movimenta
no País é sob um caminhão. Assim, o TRC é
imprescindível para atender as demandas da
sociedade e precisam de uma boa gestão
para se manter no mercado, devido a alta
competividade no segmento.
Neste
cenário
podemos
citar
a
Transportadora Braspress, que há mais de 40
anos, constrói uma história de inovação,
profissionalismo em busca constante da
excelência na prestação de serviços. Empresa
líder no Brasil no transporte de encomendas,
a Braspress é a única do setor que atende
todo o território nacional com uma frota
própria de 2.890 veículos. São mais de 9 mil
colaboradores diretos e ainda 3 mil
terceirizados em regime diário, distribuídos
em 116 filiais próprias pelo país.
Criada em 1977, pelo empreendedor
Urubatan Helou, e pelo sócio Milton Petri; a
transportadora tem como diferenciais a
adoção de um modelo de negócio que
envolve investimentos pesados em inovação
tecnológica, busca constante pela eficiência e
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excelência na prestação de serviços, além da
operação capilar em todo o Brasil. Soluções
como sorteamento automático de volumes,
aferição de peso e aplicação de cubagem em
toda a carga, desenvolvimento de seus
próprios softwares, rastreabilidade de todos
os volumes transportados a partir de um
modelo próprio de código de barras, aliados a
um competente direcionamento de vendas
transformaram a Braspress em um case de
sucesso do setor logístico brasileiro.
Urubatan Helou, tem dois filhos que
trabalham em sua empresa, Tayguara Helou e
Urubatan Jr. Ambos demostram muita
expertise e gosto pelos negócios da família e
pelo setor rodoviário de cargas, o que os
levam a ser grandes sucessores na Braspress.
Confira em Top View uma entrevista exclusiva
com Urubatan Helou e Tayguara Helou, sobre
gestão e sucessão familiar no setor.

TOP VIEW

DE PAI PARA FILHO: DUAS
GERAÇÕES NO SETOR DE
TRANSPORTES

U

Tayguara Helou à esq. e
Urubatan Helou à dir.

Redação TranspoData
TranspoData e Braspress
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rubatan Helou, Diretor Presidente da
Braspress, é um empresário que tece
sua própria jornada e tem motivos de sobra
para celebrar os 46 anos da companhia, que
fundou em 1977 e atualmente conta com 116
filiais. Com seu perfil empreendedor aos 72
anos, Urubatan esbanja vitalidade e tem uma
presença muito forte no setor de transportes
e logística.
Tayguara Helou, é formado em administração
de empresas, com ênfase em Finanças, pela
Bond University, na Austrália, pós-graduado
em gestão de negócios, pelo Holmes College,
também na Austrália; MBA em Gestão
Empresarial, pela FGV. Tayguara finalizou seu
segundo mandato à frente da Setcesp,
entidade que congrega mais de 20 mil
transportadoras do Estado de São Paulo, no
final do ano passado. Sob sua diração, a
entidade passou por forte processo de
inovação tecnológica se tornando mais digital
e inclusiva. Atualmente é o Diretor de
Desenvolvimento e Novos Negócios da
Braspress.
Tayguara Helou, que desde adolescente
frequentava a Setcesp, como também
passava férias na Braspress, empresa criada e
comandada por seu pai, Urubatan Helou,
tornou-se o primeiro passo para tomar gosto
pelo o negócio e decidir dar continuidade aos
negócios da família.
Nessa entrevista exclusiva, fruto de uma
conversa descontraída que tivemos em nosso
estúdio, na gravação da edição de julho de
Transpodata, foi rica em conteúdo e,
também, muito assertiva como o papel
coorporativo familiar e o sucesso da
continuidade dos negócios no transporte
rodoviário de carga no Brasil.

Urubatan Helou, Tayguara Helou, Rinaldo
Machado e Mauro Cassane durante a
gravação do Programa TranspoData.

TranspoData: Quando a Braspress foi
fundada?
Urubatan: A Braspress foi fundada em 1º de
Julho de 1977, na verdade ela começou
operar em 1º de Julho de 77. A Braspress hoje
opera em todo país, com 116 centros de
distribuições em todo país e 9 mil
colaboradores. Fazemos 150 entregas por
minuto, manuseamos um milhão de pacotes
para o Brasil inteiro por semana. Então a
movimentação é muito grande, só o ano
passado o grupo Braspress manuseou e
transportou 60 bilhões de reais em valor de
mercadoria.
TranspoData: Tayguara, em qual momento
você decidiu entrar nos negócios da
família?
Tayguara: Eu acho que não é uma decisão
trabalhar no negócio da família, é uma série
de vivências primeiro, de experiências e
depois de uma série de decisões. Não é um
projeto empresarial.

Primeiro, acho que é um gosto pelo negócio,
pelo ambiente. E uma das coisas que meu pai
fez no passado que foi muito assertivo, foi
nunca levar eu e meu irmão de castigo para
empresa. Então, não era um lugar que eu ia
de castigo, era um lugar para se divertir, um
lugar agradável de ir. Acho que assim começa
a lapidar um pouco o perfil para o futuro.
Quando eu terminei o colegial aos 19 anos, eu
decidi fazer um intercâmbio e ir para
Austrália, quando cheguei lá, as coisas foram
dando certo, acabei entrando na faculdade e
acabei morando lá por 4 anos. Mas quando
eu estava na metade da faculdade eu
comecei a observar que não encontrava
grandes oportunidades de trabalho. Eu
acompanhei a vida, a história do meu pai e vi
o quanto que ele lutou para construir tudo
isso. Nesse momento, o garoto que saiu da
escola adolescente, surfista, que foi para a
Austrália estudar com os amigos, entrou na
faculdade, aprendeu técnicas de gestão de
negócios, percebeu que oportunidade estava
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aqui e que eu precisava de fato ajudar meu
pai a dar sequência nos negócios que foram
criados e construídos ao longo do tempo. O
CPF a gente sabe que um dia vai para um
lugar e a gente espera que seja um lugar
melhor, mas a marca e o CNPJ podem ficar
aqui eternamente. Então cabe a nós,
gerações, manter o legado e multiplicá-lo.

Tayguara Helou, Diretor de
Desenvolvimento e Novos
Negócios da Braspress.

TranspoData: Urubatan, você incentivou
seus filhos a trabalharem com você, como
uma opção de manter os negócios da
família?
Urubatan: Eu não tinha tempo pra isso. Eu fiz
renúncias absurdas para poder criar o que
que nós criamos e eu não tinha tempo para
dizer você vai ou não vai, você faz você ou não
faz. Nem pensava nisso, na verdade, eu
percebi que foi gerado os exemplos, no dia
que eu ganhei dos meus filhos um busto de
um homenzinho de terno e gravata com uma
pasta na mão. Quer dizer, naquele momento
eu tive a sorte de que o exemplo foi eficaz.
Porque na verdade, o jovem, é um livro em
branco para escrever uma história. Mas eu
não me preocupei em fazer essa escrita, eu não me preocupei em fazer uma formação para eles. Eu
me preocupava em fazer os negócios para que os
negócios pudessem efetivamente trazer recursos para
que nossa família pudesse viver em um certo conforto,
com dignidade etc… E essa aplicação ao trabalho e aos
negócios passaram a gerar exemplos.
Enquanto crianças, eles ficavam no pátio, ficavam na
oficina, que não tinha tantos recursos. Hoje nós temos
respectivamente um plano de manutenção que está no
estado da arte mas naquela época não existia, eles
voltavam sujos de óleo e de barro para casa. Às vezes
ficavam na plataforma recebendo mercadorias,
corrigindo peso e volume e quando chegavam as férias,
eu perguntava para eles se eles queriam ir para a
empresa e eles falavam: lógico pai, vamos! E aí, foram
adquirindo gosto. Até porque é muito fácil adquirir
gosto pela logística, pois ela não é estática, ela é
dinâmica e isso apetece o jovem, que é motivado por
desafios. Eles foram se formando, e mais tarde eles
começaram a frequentar o SETCESP quando eu era o
presidente. Em 2004 eu recriei a COMJOVEM e meus
Urubatan Helou, Diretor
filhos passaram a frequentar essa entidade também
Presidente da Braspress.
também. Ou seja, o melhor conselho é o exemplo.

26

TranspoData: Urubatan, você já pensava
em sucessão?
Urubatan: Não, eu não penso em sucessão.
Eu queria criar jovens empresários, jovens de
liderança
que
pudessem
cuidar
das
entidades dali pra frente. Os caminhos se
abrem, mas se você aplicar muitas
orientações, você talvez passará vícios
adquiridos ao longo dos anos. Todos nós,
principalmente os homens da minha
geração, que nasceram na década de 50,
trazem seus vícios, suas falhas, seus conceitos,
que nem sempre são os conceitos mais atuais
e mais eficazes. Então é preciso deixar que a
nova geração encontre o seu próprio
caminho, deixar que eles traçem suas
próprias histórias para que isso possa
efetivamente caleja-los, para assim termos
jovens empresários, a exemplo do Tayguara,
que não tem cabelo branco mas tem a
experiência de tal e tem a competência de
tal, quer dizer, você conseguir aliar essas duas
coisas é efetivamente muito bom. Mas não
houve um planejamento estratégico, houve
uma sensibilidade para quê isso pudesse
ocorrer e quando você faz pela sensibilidade
você pode acertar, você pode errar e
felizmente acertamos, deu certo, funcionou!
TranspoData: Você acha que a sucessão
familiar pode trazer riscos para uma
empresa?
Urubatan: Tem empresas no nosso setor que
quebraram por falta de uma sucessão correta.

Se eu tiver que recitar um rosário de
empresas que quebraram por uma por uma
sucessão mal feita, vamos ficar aqui o dia
inteiro falando. Mas você sabe por que elas se
quebraram? Porque foi uma sucessão
imposta. Quando você tem uma sucessão
imposta aquilo vira fardo. Quando você tem
uma sucessão que ocorre pelos meios
naturais e pela escolha do sucessor ela
acontece de forma simples, ela acontece de
forma fácil. Eu nunca tive que impor sucessão.
O meu jeito de ser é o seguinte, o que nós
vamos fazer? Você acha que isso vai dar certo?
Vamos tentar. Errou? Vamos consertar? E as
coisas vão acontecendo de forma serena, sem
trauma, sem conflito e sem confronto.
TranspoData: Como é trabalhar em família
em uma empresa como a Braspress?
Urubatan: Amigo, não deu certo não, deu
certo! Vamos tomar uma providência, até
porque é o seguinte: toda iniciativa é
absolutamente válida até quando ela é
errada. Porque quando ela é errada você tem
oportunidade de saber que aquele ponto esta
errado e você tem tempo de corrigir. Agora
pior mesmo é a inércia, porque na verdade é
o seguinte: se você ficar parado com os
braços cruzados nada vem ao seu encontro
você precisa ir ao encontro das coisas. Quem
não faz nada, nunca erra. Eles foram inseridos
dentro do negócio, se eles errarem é porque
eu também erraria. Porque não há uma
diferença de experiência.
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Tayguara: Eu acho que o trabalho em família,
não é uma ciência exata, mas tem muita
gente que encara assim. Coloca pilares muito
definidos e diretos ao ponto. Nós só
aprendemos todos os dias que se dedicar aos
negócios, é mais do que só um compromisso,
a gente vive isso realmente como um estilo na
nossa família. Porque a gente pensa que nos
estamos trazendo um valor para a sociedade
brasileira, para a economia brasileira, estamos
ajudando também as nove mil famílias que
estão envolvidas dos nossos negócios,
estamos
pensando
em
nossos
filhos,
pensando nas próximas gerações.
TranspoData: Qual é a receita para a
Braspress ter tanto sucesso no setor de
transportes?
Urubatan: O mundo está se transformando.
Aquilo que eu já passei muito provavelmente
não seja a receita para uma nova fórmula, que
esta sendo criada pela nova geração. A velha
geração é espectadora das novas fórmulas. Se
eu, Tayguara, o Júnior ou minha família nos
afastarmos por alguns meses da nossa
empresa quando nós voltarmos, a empresa
estará no seu trilho. Nós não criamos um
negócio que efetivamente vá nos escravizar,
nós riamos um negócio que é o benefício das
nove mil pessoas que trabalham nessa com-
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panhia. Portanto ela não pode depender
apenas de um Tayguara, ela não pode
depender apenas de um Urubatan Junior e
muito menos de Urubatan Sênior, que do alto
dos seus 72 anos de idade não tem mais
disposição e nem saúde para fazer longos
expedientes. Então você tem que criar um
planejamento que possa efetivamente ser
automatizada, que ela possa fluir, por que a
responsabilidade com essas 9 mil pessoas,
tem que ser muito maior do que o seu
próprio ego. Não tem um ano que nós não
tenhamos experimentado crescimento, não
tem um ano que nós não tenhamos
experimentado resultado positivo, não tem
um ano em que nós não ampliamos a nossa
massa humana dentro da empresa, não tem
um ano que nós deixamos de construir um
novo terminal, não tem um ano que nós
deixamos de investir em tecnologia a receita
está pronta, essa é a receita.
Tayguara: Ninguém construiu isso, tudo foi
resultado de erros e todas as vezes que você
erra você tem oportunidade de consertar e
quando você conserta, você criou a
primariedade daquela solução, porque o
conserto real ele vai começando acontecer na
evolução, ao longo do tempo. E é por isso que
temos o sucesso da Braspress.

TranspoData: Com tanta experiência na
família, vocês pensam em novos negócios
juntos?
Urubatan: Enquanto o Tayguara estava no
SETCESP eu criei uma empresa, uma factoring
para fazer operação para os nossos clientes,
com desconto direitos creditórios, etc.
Tayguara saiu do SETCESP e criou o Urbano
Bank, uma empresa de sistema de
financiamento. Ele fez uma revolução nesse
negócio, que está operando dentro do nosso
próprio ecossistema. Não é que ele está
escolhendo o caminho, ele está estruturando
uma coisa para eventualmente olhar para
outra. O Júnior está ali todo dia olhando a
frota, uma frota de 3.000 unidades, ele criou
um sistema de governança corporativa e de
gestão em nosso sistema de frotas. Você não
vê um caminhão sujo ou parado no
acostamento e olha que nós verticalizamos
85% das nossas transferências em detrimento,
inclusive dos autônomos que nós tínhamos. A
mesma coisa está acontecendo hoje no nosso
braço financeiro, que está sendo comandado
pelo Tayguara. Nós acabamos de comprar
uma empresa de tecnologia na área de
sistema financeiro que está criando uma
plataforma tecnológica para o Urbano Bank
que nos colocará eu acho que nesses 15
meses, 24 meses, na vanguarda de fintechs
brasileiras.
TranspoData: O que faz o Urbano Bank?
Como funciona?
Tayguara: O Urbano Bank é uma fintech que
potencializa e melhora o ecossistema de
empresas, ou seja, dar suporte a fornecedores,
colaboradores e clientes. O Urbano Bank
estendeu seus conhecimentos em Gestão
Empresarial e Financeira a todos os ramos e
buscamos potencializar os negócios de nossos

clientes na relação com seus parceiros,
fornecedores e seus colaboradores, onde
oferecemos todos os benefícios de uma conta
digital completa, serviços financeiros e de
gestão empresarial.
TranspoData: Qual conselho vocês dão
para as pessoas que querem começar a
empreender no setor de transportes?
Urubatan: Eu sou um testemunho da história
e se eu puder dar um conselho para alguém é
o seguinte: não faça nada por dinheiro
porque quando você faz a coisa por dinheiro
você torna isso, quase que é obrigatório. Faça
por desejo de fazer, faça por desejo de realizar
e faça por amor. Quando você coloca amor e
sentimento naquilo que você está fazendo,
ele acaba dando dinheiro durante o processo,
por que você faz muito bem feito. Quer dizer
não é o dinheiro que tem que te mover, o que
tem que te mover é a paixão.
Tayguara: Então, o dinheiro, é uma parte
importante, mas não pode ser o objetivo
principal do seu crescimento e do
desenvolvimento
de
seus
negócios.
Dedicação, é o meio básico, além da
honestidade e sempre olhar e valorizar suas
pessoas. Busque aquilo que você tem
admiração para fazer. Admiração é matériaprima do amor e quando você ama alguma
coisa você faz e pode ter certeza de que o
resultado vai ser muito positivo. Persista, por
que os obstáculos sempre vão existir, insista e
tenha coragem.
Assista essa
entrevista completa
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SOLUÇÕES EFICIENTES
E INTELIGENTES

O

valor do diesel exerce forte impacto no
custo operacional do transporte rodoviário de carga. E como o preço dos
combustíveis sempre estará atrelado às
flutuações
e
humores
do
mercado
internacional, são remotas as chances de se
conseguir maiores subsídios ou, ainda,
redução significativa desses valores.
Estudos
apontam
que
combustíveis
representam mais da metade dos custos de
um caminhão. Além disso, considerando a
dinâmica modal rodoviário, raramente é
possível fazer cotações em postos de estrada
buscando os valores mais reduzidos nas
bombas.
Para agravar a situação do elevado custo da
operação, há, ainda, os frequentes riscos de
roubos em áreas perigosas e acidentes com
estradas em mal estado de conservação que
podem gerar prejuízos materiais ou, ainda
mais grave, a perda da vida ou da saúde física.
Resumo dos problemas: os caminhoneiros e
transportadoras têm muitas preocupações
diante do cenário atual que eles enfrentam.
A Ticket Log, que compõe a linha de negócios
de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil,
oferece uma solução eficiente. A marca
conecta empresas e pessoas por meio de
soluções inovadoras e digitais de gestão de
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O rápido desenvolvimento de soluções
elétricas para veículos pesados inclui o rápido
avanço da tecnologia de bateria em relação à
capacidade de armazenamento de energia
por kg. O tempo de carregamento, os ciclos
de carregamento e a economia por kg estão
melhorando rapidamente. Isso significa que
essas soluções se tornarão mais econômicas,
principalmente em aplicações repetitivas e
previsíveis. Elas irão gradualmente ultrapassar
as soluções movidas a combustíveis fósseis e
biocombustíveis líderes do setor da Scania na
maioria das aplicações de transporte, gestão
de frotas e mobilidade, com o objetivo de
simplificar
processos
e
rotinas
com
informação, inteligência e de forma mais
sustentável.
Com mais de 30 anos de experiência no
mercado e 30 mil empresas clientes, a Ticket
Log administra 1 milhão de veículos e quase
2,5 bilhões de litros de combustível por ano.
Além disso, conta com uma rede de
aceitação de mais de 43 mil parceiros
credenciados, entre os quais, postos de
combustíveis, oficinas mecânicas e outros
serviços de mobilidade, como transporte
individual e aluguel de bicicletas. Confira
como podemos ajudar você:

A empresa criou o IPTL, este que tem como
função ser um índice mensal de preços de
combustíveis, ou seja, são dados que
evidenciam
a
média
do
preço
dos
combustíveis das regiões a partir dos postos
credenciados da Ticket Log que se totalizam
em 21 mil, dados estes que são atualizados em
tempo
real.
O
IPTL
possuí
grande
confiabilidade, por causa da quantidade de
veículos administrados pela marca: 1 milhão ao
todo, com uma média de oito transações por
segundo. Além disso, a empresa possui mais
de 20 anos de experiência no mercado,
sempre se adequando as necessidades dos
clientes. Por estas razões é considerado um
dos principais índices utilizados por veículos de
imprensa
e
ajuda
nossos
clientes
a
acompanharem a variação de preço dos
combustíveis.
Além disso a Ticket Log tem a solução do
Ticket Cargo que oferece uma gestão de
abastecimento com foco em segurança e
economia. Com ela, é possível definir regras
para o consumo de combustível, planejar rotas,
controlar os custos com abastecimento,
negociar o preço do diesel e reduzir despesas.
A empresa conta com uma rede credenciada de mais de quatro mil postos nas principais
rodovias de todo o país. A plataforma Sou Log+ é a mais completa do mercado com 99,99% de
disponibilidade. Definidas. Assim é possível identificar e isso gera mais segurança à operação,
reduzindo fraudes, já que por meio das regras e parâmetros, o gestor de frota conseguirá
delimitar onde cada um pode abastecer, a quantidade de litros entre outras regras. A solução
conta, também, com roteirizador, uma ferramenta simples e intuitiva para construir e planejar
rotas de um jeito inteligente. Tudo isso torna o frete mais rentável uma vez que a inteligência
artificial indica os postos com melhores preços para abastecimento com base na performance
do veículo. E há, ainda, um time especializado para apoiar nas negociações de grandes volumes.
Mas, não para por aí: também temos controle por Telemetria, que por meio de uma integração
é validado se o veículo está no posto e a kilometragem informada para liberar o abastecimento.
E além disso, a Ticket Log também tem o “Simplifica Fiscal”, um serviço automatizado para
recolher, validar e disponibilizar as notas fiscais eletrônicas dos abastecimentos realizados.
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LANÇAMENTO

FIAT SCUDO: SOLUÇÃO PENSADA
PARA RENTABILIZAR OS NEGÓCIOS
Redação TranspoData
Fiat
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VANS

FIAT SCUDO: SOLUÇÃO PENSADA
PARA RENTABILIZAR OS NEGÓCIOS
Versão chega para
completar oferta da
Fiat no segmento
de vans e será
SOLUÇÃO
PENSADA
PARA
posicionado
entre
RENTABILIZAR OS
os modelos Fiorino
NEGÓCIOS
e o Ducato

Redação TranspoData
ZF

L

íder em vans no Brasil há mais de dez
anos, com seus produtos entre os veículos
vendidos, a Fiat lançou hoje seu novo modelo
comercial no país para manter sua tradição
em furgões. O Fiat Scudo, chega para
completar sua oferta no segmento e será
posicionado entre os modelos Fiorino e o
Ducato na categoria. A marca repetirá a
estratégia adotada pela Peugeot após lançar
Partner Rapid onde a fabricante se inspirou
no Fiat Fiorino e agora em sentido inverso, o
Fiat Scudo será a nova versão da marca
Stellantis para os modelos Peugeot Expert e
Citroën Jumpy.
O Scudo chega com a proposta de conciliar a
alta versatilidade para o transporte de cargas
ao conforto de rodagem de um automóvel de
passeio e se apresenta como uma solução
100% pensada para rentabilizar os negócios
de quem compra. Traz modernidade,
robustez e conforto de automóvel com
ótimos custos operacionais para rotinas
longas de trabalho, além de poder contar
com a grande capilaridade da rede de
NÔMADE | 24
concessionárias da marca.
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Di sponí vel nas v ersõe s, Scudo
Cargo,
desti nada
para
o
transporte de cargas e Scudo
Mul ti , para o transporte de
passageiros (a di ferença vi sual
entre as duas esta nos vi dros
late rai s) ,
oferecem máxi ma
produti vi dade,
espaço
in teligente, al ta performance
chegando
até
800 km
de
autonomi a. E a versão e-Scudo,
com
motor
10 0%
elétrico,
transmi ssão
automáti ca,
frenagem
regenerativa,
3
modos de condução e chega
até 330 km de autonomia.
Independente do model o, o
Scudo
adota
a
mesma
motori zação
dos
primos
fran ceses. Trata-se do motor
turbodi esel 1. 5 Blue HDi , de
qu atro ci li ndros e 16 válvulas,
qu e produz 120 cv de potência
a 3.500 rpm e 30 kgfm de
torque a 1. 750 rpm e possui
câmbio
manual
de
sei s
marchas, com tração diantei ra.
O novo Fi at Scudo foi l ançado
repleto
de
atri butos
para
conquistar
os
cli entes
e
aumen tar
ai nda
mai s
a
partici pação da Fiat e m vans
no paí s.

Fiat Scudo Cargo

Fiat Scudo Multi

Veja a ficha técnica
completa e o vídeo
do Fiat Scudo

Fiat e-Scudo
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