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Origens e herança de lutas
Nascido em Sorocaba, interior de São Paulo, em 20
de abril de 1965, sétimo e último filho do casal Maria
Gebin de Moraes e Angelino Gomes de Moraes,
João Gomes de Moraes herdou a garra e a vontade
de seus ancestrais luso-italianos.
Sua avó paterna, a italiana Francesca D’Andrea,
natural de Bari, veio atracar em terras brasileiras no
início do século XX (consta nos seus registros de
embarque, até hoje preservados pelo neto, que ela
partiu de Genova em 29 de janeiro de 1902, então
com oito anos de idade, no navio a vapor Duchessa
di Genova, em direção ao porto de Santos, aqui
no Brasil). Como a maioria dos imigrantes que
chegavam, era de uma família extremamente pobre
e sem escolaridade, vindos de aldeias do interior
de Portugal e Itália, incentivados pelo subsídio
dos fazendeiros brasileiros, que financiavam suas
passagens em troca da exploração da mão-deobra empregada na lavoura do café. Ainda criança,
chegou a se instalar com sua família na cidade de
Bragança Paulista, interior do Estado de São Paulo,
onde se casaria mais tarde com José Gomes de
Moraes, brasileiro de descendência portuguesa.
Já, seu avô materno Domingos Gebin, embora
com descendência italiana, era nascido e residia
em Bragança Paulista, cidade em que também se
casaria com Helena Muzetti, imigrante natural de
Roma, Itália.
Vale registrar que, naquela época, embora a
imigração italiana no Brasil fosse quase que
exclusivamente rural, com o passar do tempo,
muitos dos imigrantes começaram a sair das zonas
rurais. Em 26 de março de 1902, o governo italiano
tomou providências para minimizar a exploração
dos imigrantes italianos, principalmente nas
fazendas de café. Criou o Decreto Prinetti que
proibia a vinda de imigrantes com passagem
subsidiada para o Brasil. Muitos imigrantes voltaram
para a Itália, enquanto muitos se instalaram nos
centros urbanos brasileiros. A maioria dos operários
fabris de São Paulo, por exemplo, era de origem
italiana, sendo reconhecidos como protagonistas
no desenvolvimento dos maiores centros urbanos
do Brasil. O Decreto Prinetti foi responsável também
pela retomada do crescimento da imigração lusa,
sobretudo entre 1910 e 1914.

Registro de embarque e Carteira de identidade para estrangeiro de
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Por sorte, entre leis e movimentações históricas,
nossos personagens permaneceram no Brasil para,
um dia mais tarde, se encontrarem e formarem uma
só família. Podemos afirmar que são vencedores,
sobretudo porque acreditaram em sua própria
força e coragem.

Família D’Andrea, todos imigrantes italianos. Dona Francesca, avó
paterna de João Moraes, é a primeira da direita

Maria Gebin de Moraes e Angelino Gomes de Moraes, pais de João
Moraes

Seu neto, João Gomes de Moraes, viria, desde muito
cedo, demonstrar tais virtudes, alinhadas à sua
capacidade de liderança, seja nas relações sociais,
seja nas próprias decisões, sempre demasiadas
sólidas e transformadoras.
José Gomes de Moraes e Francisca D’Andrea, avós paternos de João
Moraes, com seus filhos (tios de João)

Domingos Gebin e Helena Muzetti, avós maternos de João Moraes

A construção de uma carreira
Em 1979, então com 14 anos de idade, João
Moraes ingressou em seu primeiro emprego,
abrindo-se assim as portas para um caminho de
liberdade e conquistas. Trabalhando como officeboy numa Comissária de Despachos Aduaneiros,
enquanto seguia seus estudos como Técnico em
Ciências Contábeis, não podia imaginar que aquele
ambiente seria o berço de sua proeminente carreira.
Curiosidade: a Cornalbas e Companhia Ltda., então
primeira empresa em que João Moraes trabalhara,
foi fundada na mesma data de seu nascimento.

Mas há quem diga que coincidências, assim como
os acasos, não existem e, da mesma forma, para
João Moraes esse início de carreira tinha sim um
motivo, um significado maior. Após uma pequena
pausa quando, durante o ano de 1984, serviu às
Forças Armadas Brasileiras no extinto 2º Batalhão
de Guardas do II Exército, no Parque Dom Pedro II
em São Paulo – cujos valores cívicos apreendidos
na infantaria procurou transferir aos seus filhos
–, retomou seu posto de trabalho e evoluiu no
decorrer dos anos, permanecendo na empresa até
1987. João Moraes guarda até hoje suas credenciais
daquela época, utilizadas para acesso aos terminais
de carga aérea da Infraero, como lembrança
histórica e importante na sua vida.

Credencial de João Moraes para acesso à Infraero, no seu primeiro
emprego

Naquele ano, foi contratado pela Darex Produtos
Químicos e Plásticos Ltda., empresa do Grupo
Grace, importante empresa também da área de
importação e exportação, graduando-se, no ano
seguinte, em Administração de Empresas pelas
Faculdades Integradas de Guarulhos.
Em 1989, aceita proposta do Grupo Fiat para
trabalhar na área de importação e exportação da
Sorin Biomédica Industrial Ltda., atuando inclusive
em sua divisão diagnóstica, onde, exercendo
cargos executivos, trouxe inúmeras inovações para
a empresa e para o setor. Viabilizou, por exemplo,
a primeira importação de produtos diagnósticos
da multinacional para o Brasil, introduzindo e
profissionalizando o procedimento no país.

Empreendendo o sucesso
O contato diário com a área de diagnósticos
laboratoriais e suas particularidades no trade
commerce desses materiais, tornou João Moraes
um especialista no setor, além de reconhecido
negociador internacional, pela fluência no
idioma inglês. Tais circunstâncias e habilidades
naturalmente culminaram na fundação de sua
própria empresa em 1992, a J. Moraes Solução em
Logística Internacional, Comissária de Despachos
Aduaneiros habilitada pela Receita Federal e focada
no segmento médico-hospitalar e demais produtos
com anuência da ANVISA. Somente neste setor, a J.
Moraes atende mais de 45 empresas atualmente.
Como Diretor-Presidente, João Moraes faz questão
de manter em sua empresa os mesmos princípios
que o guiaram por toda sua carreira: transparência,
objetividade, responsabilidade social e eficiência.
Hoje, a J. Moraes Solução em Logística Internacional
oferece serviços alfandegários personalizados,
envolvendo soluções pontuais completas em
logística internacional que garantem total
acompanhamento de cargas de qualquer natureza
ou país. Para tanto, investe constantemente em
tecnologia e treinamento de sua experiente
equipe, sempre atualizada com a complexa
legislação do setor, agilizando o desembaraço de
mercadorias valiosas, frágeis e perecíveis. Desse
modo, a J. Moraes consagrou-se como referência
de consultoria na importação e exportação de
produtos farmacêuticos, médico-hospitalares e
diagnósticos laboratoriais, atendendo de hospitais
a multinacionais, além de atuar em mercados
inovadores como os de biotecnologia e de pesquisa
genética de produtos e insumos.
A empresa continua crescendo e expandindo seus
negócios em gestão, contratação e capacitação de
pessoal. Com certificação NBR ISO 9001:2008, tem
seu nível de qualidade auditado pela Fundação
Vanzolini, sendo reconhecida dentre as melhores
comissárias de despacho aduaneiro do país.
O grupo é dotado ainda de uma central de TI, com
servidores e sistemas que garantem a integridade e
a segurança de todos os dados corporativos de seus
clientes, bem como o preciso controle, e em tempo
real, de todos os processos de importação.

A J. Moraes atua também em parceria com os
melhores prestadores de logística internacional,
cobrindo todas as regiões comerciais do mundo,
com soluções de segurança de cargas de ótimo
custo-benefício. A empresa está presente em
Guarulhos/SP, Aeroporto de Guarulhos/SP, Santos/
SP, Itajaí/SC e Viracopos/SP, implantando novas
bases operacionais para garantir a agilidade dos
desembaraços marítimos e em portos secos.

•
•
•
•

Top of Business, conferido às mais importantes
empresas do país em reconhecimento de suas
ações;
Top of Quality, concedido pela Ordem dos
Parlamentares do Brasil;
Prêmio Latino Americano da Qualidade, pela
Academia Brasileira de Arte, Cultura e História;
Prêmio Brasileiro da Qualidade, também pela
Academia Brasileira de Arte, Cultura e História.

Reconhecimento e premiações
Toda excelência e alta qualidade de seus serviços,
somadas à capacidade empreendedora, conduziram
a empresa à conquista dos seguintes prêmios:

Família Moraes na cerimônia do prêmio Top of Quality

João Gomes de Moraes e sua esposa Joelma na cerimônia do prêmio
Top of Business

João e Joelma Moraes na cerimônia do Prêmio Latino Americano da
Qualidade

Homem e cidadão

Títulos e condecorações

O desempenho de João Gomes de Moraes como
empresário de sucesso reflete também na sua vida
familiar e de cidadão.
Marido e pai exemplar, é casado com a artista
plástica Joelma Segurado Alves Pereira Moraes
e com ela tem dois filhos: João Gebin Gomes de
Moraes e Juliana Segurado Pereira Moraes.
É despachante aduaneiro habilitado pela Receita
Federal e filiado ao SINDASP/CG – Sindicato dos
Despachantes Aduaneiros de São Paulo, Campinas
e Guarulhos, ao SINDAESC – Sindicato dos
Despachantes Aduaneiros de Santa Catarina, ao
CRC – Conselho Regional de Contabilidade e ao
CRA – Conselho Regional de Administração.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade e
pelos seus valores éticos e morais, João Gomes de
Moraes destaca-se também pelo título nobiliárquico
de Comendador da Láurea Cruz do Instituto
Cultural da Fraternidade Universal, SP, e pelo grau
cavalheiresco de Comendador da Medalha do
Mérito Empresarial da Academia Brasileira de Arte,
Cultura e História, SP.
São Paulo, dezembro de 2014.
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