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Apresentação

sua terra natal, para trabalhar numa empresa de malotes 

denominada Aero Rápido. Pouco depois, trabalhou tam-

bém noutra empresa do mesmo segmento, a Trans-Aero. 

Não fosse a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ter 

cassado as licenças de operação da iniciativa privada, no 

ramo que julgava ser de sua única competência e respon-

sabilidade, talvez o rumo dessa história tivesse sido outro. 

O que ela nem imagina é que naquele dia, 1° de julho de 

2012, a Braspress completava 35 anos, e que, por trás de 

tanta eficiência no transporte de encomendas, havia uma 

história fascinante a ser contada. Para tanto, será preciso 

recuar no tempo, e nos transportarmos para o dia 19 de 

agosto de 1969, data em que o jovem Urubatan Helou de-

sembarca na capital paulista, vindo de Uberlândia (MG), 

<  
Av. Paulista, São Paulo (SP).S

XC1º de julho de 2012. Na pequena cidade de 

Santa Maria do Salto, localizada no nordeste de 

Minas Gerais, a lojista recebe a primeira enco-

menda para abastecer seu estabelecimento, 

inaugurado há pouco mais de um mês. Antes de 

abrir a caixa, a empresária observa com atenção 

a embalagem e nela identifica, além do fornece-

dor, o nome Braspress impresso na etiqueta de 

código de barras. Põe-se a imaginar o signifi-

cado do nome da transportadora que trouxe 

sua encomenda, adquirida em São Paulo. 
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Aproveitando a experiência adquirida no transporte de enco-

mendas rápidas, Urubatan decidiu atuar por conta própria, as-

sumindo todos os riscos da atividade que começava a empreender. 

Comunicativo e articulado, já havia estabelecido uma significativa 

rede de relacionamentos, principalmente entre as empresas ci-

nematográficas, o que serviu como base para que ele abrisse 

uma pequena empresa, ainda sem personalidade jurídica. Mais 

tarde, esta empresa foi registrada com o nome de Transfilm, 

sendo a responsável por transportar filmes entre São Paulo e 

Rio de Janeiro para a Paris Filmes, Roma Filmes, Art Filmes, Pam Fil-

mes, a própria Embrafilme, todas elas ex-clientes da extinta Trans-Aero.

Começar um empreendimento sem capital de giro e um bom lastro financeiro é sempre muito 

difícil, exigindo do empreendedor, além da astúcia, uma boa dose de criatividade e dis-

posição para trabalhar diuturnamente. Nos primeiros anos da década de 70, o jovem 

empresário podia ser visto sobre um triciclo realizando transporte rápido, sob a leve 

garoa ou sob o sol flamejante, a percorrer as ruas da capital paulista. “Naquela 

época, as coisas em São Paulo andavam. As empresas de malotes utilizavam tri-

ciclos, eu também comprei um e comecei a transportar filmes para a Paris Filmes. 

Fazia a coleta nos estúdios, ia até a rodoviária e despachava a carga para o Rio 

de Janeiro, por meio das empresas de ônibus. Retomei os contatos com as outras 

empresas cinematográficas e quando elas me deram o serviço, comprei o segundo 

e o terceiro triciclo. Em 1973, organizei a Transfilm juridicamente com CGC, atual 

CNPJ, contratei funcionários, entre eles, meu amigo e  atual sócio, o Petri, que como 

eu, também passou a cruzar a cidade de São Paulo pedalando triciclo, coletando e 

despachando filmes na rodoviária.”1 

1  Urubatan Helou, em entrevista 
concedida ao Escritório de 

Histórias no dia 7 de fevereiro 
de 2012, na cidade de São 

Paulo (SP). Texto editado.

Mas Urubatan queria mais e logo identificou a oportunidade de fazer ele mesmo o transporte dos 

filmes diretamente entre Rio e São Paulo, sem passar pelas empresas de ônibus, aumentando seus 

ganhos e garantindo mais segurança aos clientes nas duas pontas. O volume de carga diária entre 

São Paulo e Rio era de aproximadamente 800 quilos de filmes transportados pelas empresas de ôni-

bus e a Transfilm assumiu o transporte entre as duas mais importantes cidades brasileiras. Para isso, 

foi necessário ter um ponto comercial na capital fluminense, e a solução veio com seu pai, Alcides 

Helou, que morava na cidade maravilhosa e o ajudou a encontrar um espaço tímido e barato, uma 

lojinha na Rua Salvador de Sá n° 106, na Gamboa, próximo ao Presídio Frei Caneca.  

^ 
Vista da cidade do 
Rio de Janeiro (RJ).
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“Ao lado da loja na Gamboa, tinha uma 

barbearia. Eu não tinha dinheiro para 

comprar o telefone, então aluguei o tele-

fone do barbeiro. Nós fizemos um buraco 

na parede e pusemos o telefone em cima 

de uma roldana. Quando o telefone toca-

va, eu virava para ele, ele atendia, quando 

era para mim, ele virava a roldana para 

aqui e a gente atendia.” (Urubatan Helou, 

em entrevista concedida ao Escritório de 

Histórias no dia 7 de fevereiro de 2012, 

em São Paulo (SP). Texto editado.)

A leitura de cenário feita naquele momento pelo empreendedor Urubatan foi 

perfeita. O cinema brasileiro vivia um momento de glamour desde que o filme 

“O Pagador de Promessas” conquistou a Palma de Ouro em Cannes, em 1962, 

o maior prêmio do cinema mundial da época. Mazzaropi também encantava 

as plateias brasileiras com seus filmes que retratavam o homem do interior e a 

contradição entre o urbano e o rural nas cidades, mostrando um país que se 

urbanizava rapidamente. A Embrafilme, criada em 1969, financiava e distribuía 

filmes nacionais, enquanto os cineastas se organizavam para criar a indústria 

do cinema brasileiro e torná-lo cada vez mais popular. O Cinema Novo ganhou 

espaço entre os autores mais jovens na produção de filmes autorais, com pro-

duções de baixo orçamento, dentro da premissa “uma câmara na mão e uma 

ideia na cabeça”. As tradicionais comédias incorporaram um novo elemento, o 

erotismo, e passaram a ser conhecidas como pornochanchadas, um produto 

surgido em São Paulo, que ganhou espaço de produção no Rio de Janeiro,  
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e se tornou sucesso garantido de bilheteria em todo o país. Houve, ainda, a expansão do mercado 

televisivo, para o qual cada vez mais filmes precisavam ser legendados, ampliando o intercâmbio 

entre Rio e São Paulo, maiores centros de cultura do Brasil, na produção e exibição de filmes.  

2  Urubatan Helou, em entrevista 
concedida ao Escritório de Histórias 

no dia 7 de fevereiro de 2012, na 
cidade de São Paulo (SP). Texto 

editado.

A estreita relação do empreendedor Urubatan com o ci-

nema veio de longe e vai muito além do início desta his-

tória. Anos mais tarde, em 1977, o filme Orient Express 

o influenciaria na criação do nome da sua empresa, 

a Braspress, a mesma que a lojista lá de Santa Maria 

do Salto identificou na etiqueta de sua encomenda e 

se sentiu agradecida. Para conhecer essa história em 

detalhes, convidamos o leitor a embarcar nas páginas 

seguintes, acompanhando a jornada dos 35 anos da 

empresa, completados recentemente.
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Com o crescimento do negócio, tornou-se necessário modernizar e agilizar a ma-

neira de distribuir os filmes. A alternativa encontrada por Urubatan foi a aquisição de 

duas kombis na loja Império das Kombis, no Rio de Janeiro, avalizadas por seu pai. 
“Trouxe as kombis para São Paulo. Uma delas substituiu os triciclos, dando mais celeridade ao nosso 

trabalho. A segunda Kombi eu usava para coletar todos os filmes na indústria cinematográfica. Daqueles 

que tinham por destino a cidade do Rio de Janeiro, passei a cobrar o frete das indústrias e levar direto. 

Para outras localidades, continuei despachando na rodoviária de São Paulo. Levei os triciclos para o Rio 

e, quando descarregava os filmes da Kombi, já tinha ajudantes que, com eles, faziam as entregas. Fechei 

um contrato com a Herbert Richter que fazia a dublagem dos filmes para a televisão. Coletava os filmes 

dela, levava para São Paulo e distribuía. A Transfilm trabalhava praticamente com a maioria das produto-

ras e distribuidoras da cadeia cinematográfica e o volume de carga começou a crescer.”2

15

< 
Expresso Oriente.
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A escola da minha vida foi a Braspress. As pessoas da Braspress, o empresário 
da Braspress, o sócio, os filhos, os meus colegas de trabalho, foram e são até 
hoje a minha escola. A Braspress conseguiu atingir um grande mercado devido 
à vocação comercial do Urubatan, associada ao conhecimento do Petri. Eu 

não posso deixar de dizer sobre a presença do Urubatan no negócio, ele tem 
uma força carismática no mercado e na empresa. Outra característica dele é 

a lealdade com os funcionários, colaboradores, funcionários mais per to e mais 
distantes, e com o mercado. As conversas mais par ticulares que eu tive com o 

Urubatan, nas decisões mais impor tantes, jamais nós tratamos de prejudicar quem 
quer que seja, sempre com olho no crescimento do negócio, sempre com o olho 

no desenvolvimento. Sempre voltado a crescer, a desenvolver.

Giuseppe Coimbra 
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 Nós transportávamos para uma empresa que fornecia alimentos 

importados para as embaixadas e consulados no Brasil. Certa vez, re-

ceberam uma grande quantidade de queijo gorgonzola no Rio de Ja-

neiro, cerca de uma tonelada e meia, e pediram que entregássemos 

em São Paulo. O Petri, que sempre chegava muito cedo na empresa, 

ao abrir o armazém na Rua São Quirino 260, onde era a nossa sede, 

sentiu aquele cheiro de queijo e ficou apavorado, pois pensou que o 

produto estava estragado. “As pessoas vão passar mal, não podemos 

entregar produto podre”. Então ele mandou jogar o queijo no depósito 

público. Jogou fora uma tonelada e meia de queijo gorgonzola. 

Urubatan Helou, em entrevista conce-
dida ao Escritório de Histórias, no dia 

5 de março de 2012, na cidade de 
São Paulo (SP). Texto editado.

Que cheiro é esse?
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Da Transfilm à 
criação da 
Braspress

Nos dias atuais, talvez seja impen-

sável ver um jovem de 27 anos se 

transformar num obstinado empresá-

rio, labutando dia e noite para fazer 

prosperar seu negócio, como fez o 

Os investimentos externos se espalharam pelas capitais da Região Sudeste, e aproximadamente 

25% deles, foram para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre as 73 empresas estran-

geiras, dos mais variados segmentos, instaladas em Minas Gerais, estava a Fiat Automóveis, a 

primeira montadora a se instalar fora do eixo Rio-São Paulo, que carreou para junto dela produ-

toras de peças e de serviços, não só no seu entorno, mas, também, em outras praças como São 

Paulo, o maior centro industrial do país. Assim, cada vez mais produtos e insumos precisavam ser 

transportados e distribuídos entre os centros urbanos e, novamente, a correta leitura de cenário do 

empreendedor Urubatan se fez presente. 

3  A Mannesmann foi inaugurada 
na cidade de Belo Horizonte, em 
agosto de 1954, por Juscelino 
Kubitscheck e Getúlio Vargas.

A Transfilm crescia e as kombis já não eram suficientes para fazer o 

transporte. A solução foi realizar o serviço de entrega entre o Rio de Janeiro 

e São Paulo por meio de um caminhão agregado F350, deixando as kombis 

para fazer as coletas nas duas cidades, juntamente com os triciclos. 
A Transfilm começou a ganhar espaço no mercado e viu seu crescimento tornar-se realidade quando 

foi contratada pela Companhia Siderúrgica Mannesmann3, atual V&M do Brasil, para transportar ma-

teriais de São Paulo para Belo Horizonte. 

Foi o Departamento de Compras da Companhia Siderúrgica Mannesmann, em São Paulo, que, 

sabendo do trabalho da Transfilm, propôs o serviço. Mesmo sem possuir um escritório em Belo 

Horizonte, Urubatan encarou o desafio. Imediatamente começou a procurar uma loja para alugar 

na capital mineira. Conseguiu uma de 60 m² no bairro do Horto, na Rua Pouso Alegre. Assim, além 

da matriz em São Paulo e da filial do Rio de Janeiro, a Transfilm passou a ter uma filial em Belo 

Horizonte. Segundo o próprio Urubatan, essa conquista contou com a ajuda de sua tia Alcídia, que 

foi a avalista no aluguel daquela loja. 
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ousado Urubatan Helou, na década 

de 1970. Naquele período, o país 

vivia uma expansão industrial signi-

ficativa, que ficou conhecida como 

“Milagre Brasileiro”, motivada pelo 

crescimento, pela estabilidade polí-

tica, pelo controle da inflação, além 

da entrada do capital internacional. 
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Nos seus primeiros três anos de 

trabalho, a Braspress havia con-

quistado uma parcela significativa 

do mercado de encomendas.  Em 

1980, inaugurou uma filial em Cam-

pinas. Mas esse ano trouxe surpre-

sas nada agradáveis para a Bras-

press, reflexos de mudanças na 

economia promovidas pelo gover-

no federal, em dezembro de 1979. 

Os anos 80 e  
o crescimento da 
Braspress

“O governo desvalorizou ontem o cruzeiro frente ao dólar, que passou a ser cotado a Cr$42,53, a 

partir de segunda-feira. Esta medida faz parte do ‘pacote’, decidido no Palácio do Planalto, pelo 

Presidente João Batista Figueiredo, homologado pelo Conselho Monetário Nacional e se constitui na 

maior desvalorização desde 28 de fevereiro de 1964, quando o cruzeiro foi aumentado de Cr$610 

para Cr$1.100. (...) Em seu pronunciamento à Nação, às 20 horas de ontem, o presidente da Repú-

blica admitiu que é de ‘proporções insuportáveis’ o déficit do setor público, fato que passou a exigir 

uma reformulação da política de subsídios, traduzidas num elenco de medidas, ontem aprovadas. 

(...) O Presidente explicou que com elas ‘inicia-se um programa gradual, porém firme’ para eliminar 

os subsídios, controlar a inflação e equacionar os problemas do balanço de pagamentos. Para isso, 

pediu ‘compreensão, paciência e trabalho de todos os brasileiros.”13

< 
Inauguração da primeira 
oficina de manutenção, 
localizada na Rua do Canal. 
Na foto, da esquerda para 
a direita: César Simões, 
Eduardo Espírito Santo, 
Urubatan Helou, Vander 
Helou, Alcides Simão Helou, 
Sérgio Zangarini e Adalberto.
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13  Jornal Folha de São Paulo de 8 
de dezembro de 1979. “Figueiredo 
anuncia importantes mudanças 
na política econômica.” Capa do 
primeiro caderno. 


