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GRUPO MARBOR MUDA A ROTINA DA
EQUIPE PARA MANTER ATIVIDADES
Colaboradores contam como está sendo o trabalho com novos modelos
de contrato, home office e outras medidas tomadas após pandemia
P6 e P7
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PALAVRA DO PRESIDENTE
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NOSSA GENTE

Nome completo:
Diego de Melo Rodrigues
Idade: 25 anos
Estado civil: solteiro
Local de nascimento:
Mogi das Cruzes (SP)
Apelido: Dime
Setor onde trabalha:
Financeiro

MARCOS BORENSTEIN
presidente do Grupo Marbor

DIEGO RODRIGUES
Onde trabalhou antes
da Marbor?
Aunde Brasil S.A.

Uma mania...
Estacionar o carro bem
alinhado.

Todos nós teremos de aprender a conviver
com tudo isso que vem acontecendo e,
principalmente, pensarmos em como será a vida
após o término dessa pandemia de Covid-19.
Uma nova era mundial terá início. Prejuízos
enormes virão e deverão ser absorvidos pelo
trabalho e pelo tempo. Por outro lado, aparecerão
oportunidades de criarmos padrões melhores de
comportamento e novos olhares sobre todas as
áreas da vida.
O mundo já viveu muitas tragédias, mas
talvez nenhuma que afetasse ao mesmo
tempo e tão rapidamente aspectos sociais,
econômicos e ambientais e isso impactou
todos nós de forma severa. Ninguém estava
preparado para isso, tivemos de nos adaptar.
Muitas empresas, infelizmente, fecharão as
portas; muitos profissionais qualificados estarão
desempregados;
empresários
passam
por
dificuldades para manter seus compromissos,
gerando uma reação em cadeia, que só
conseguiremos quebrar com muito trabalho e
resignação.
Nós, do Grupo Marbor, faremos todo o possível
para manter a nossa equipe e a excelência no
atendimento, que sempre foi uma marca do
nosso trabalho. Não sabemos o que vem pela
frente, mas já entendemos que a crise mudará
de forma definitiva – e em escala global – a
maneira como nos relacionamos, nos cuidamos,
trabalhamos, vivemos... E faremos tudo isso do
jeito mais saudável, justo e colaborativo que
pudermos. Juntos, viveremos o “novo normal”.

Que atividades
costuma fazer fora do
ambiente de trabalho?
Cozinhar e assistir a
filmes.

Defina em uma palavra:
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grupomarbor.com.br
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NOVA ERA, NOVO NORMAL
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Qual é a sua banda ou
cantor (a) favorito (a)?
Beyoncé, Melim.
Qual livro você indica
como uma boa leitura?
A sutil arte de ligar o
F*da-se – Mark Manson;
O Segredo de Luiza –
Fernando Dolabela.
Que filme ou série você
recomenda?
Lúcifer; Grace and
Frankie.
Que lugar você mais
gostou de visitar e
gostaria de voltar
(passeios/viagens)?
Cataratas do Iguaçu (Foz
do Iguaçu).

JUN 2020

TREINAMENTOS, REUNIÕES E
ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO:
O QUE FAZER PARA ADAPTAR SUA
EQUIPE A UMA NOVA REALIDADE
Após o fim da quarentena, mudanças nos modelos de trabalho vão
demandar adequações e ajustes; planejamento deve começar agora

Carreira:
Crescimento.
Futuro:
Promissor.
Família:
Base.
Felicidade:
Viver.
Sucesso:
Conquista.
Uma comida:
Japonesa.
Uma cor:
Preto.

Qual é o seu maior
sonho (pessoal ou
profissional)?
Casa própria (morar só).

ADMINISTRADORA
11 4727-5777
FROTAS CORPORATIVAS
11 4727-5777

A quarentena adotada em todo
o Brasil para combater o coronavírus ainda não tem data para acabar, mas o que já se sabe é que
algumas mudanças serão definitivas, incluindo alguns modelos
de trabalho. Todas as empresas
tiveram de se adaptar a esta nova
realidade de convívio e muitos profissionais não estavam preparados
para essas alterações e se sentem
perdidos em relação a como será
a sua rotina depois que essa fase
passar.
“É uma crise muito grave, que
afetou todos os segmentos. Alguns
vão sair melhores e outros piores
deste período, mas todos deverão se adaptar a uma nova rotina
e, para isso, toda a equipe precisa
estar integrada, informada e preparada para tocar seus respectivos
trabalhos de formas diferentes,

mas buscando o mesmo resultado.
E a melhor maneira de fazer isso
é treinando, capacitando e fazendo
atividades de integração e inclusão”, diz Arthur Medeiros, da Concierge Hotelaria, administradora
do Hotel Marbor e da Alegratto
Eventos.
De acordo com Medeiros, é importante começar a planejar agora
esses ajustes. “A gente não sabe
quando exatamente as coisas começarão a voltar ao ‘normal’, mas
é preciso planejar agora, se preparar para esse novo momento.
Por isso, tanto no Hotel quanto
na Alegratto, nós aplicamos medidas especiais de higiene e segurança para receber quem quiser
tratar deste assunto pessoalmente, conhecer o espaço, avaliar com
a nossa equipe a melhor maneira
de aproveitar toda a estrutura que

temos para a realização de treinamentos, reuniões e eventos corporativos. Mas nada impede que o
cliente faça tudo isso à distância.
Ele pode ver tudo o que temos e
tratar de todos os detalhes por
WhatsApp”.
A Alegratto preparou pacotes
especiais, em que o cliente pode
reservar agora e pagar com 45%
de desconto e usar quando quiser.
“Estamos adaptando tudo a estas
novas necessidades.
Também estamos sofrendo os
reflexos desta crise e sabemos que
é necessário fazer concessões para
que a economia não pare e todos
sigam firmes nesta empreitada”,
avalia.
Mais informações: (11) 47271359 | (11) 98838-9257 (WhatsApp)
| @alegrattoeventos (redes sociais) |
alegratto@alegratto.com.br.
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BASTIDORES

DATAS
COMEMORATIVAS
Com o isolamento social e muitos
colaboradores em home office, o
Grupo Marbor adaptou sua forma
de celebrar datas especiais. Páscoa
(12 de abril), Dia do Trabalho (1º de
maio), Dia das Mães (10 de maio) e
Dia do Meio Ambiente (5 de junho)
foram comemorados com mensagens de felicitação e conscientização via e-mail marketing.

JUN 2020

HOTELARIA

CONTRATAÇÃO
DE NOVOS
PROFISSIONAIS
O Grupo Marbor não para de
investir em sua equipe. Mesmo em
meio à crise, a empresa contratou
novos profissionais para atender às
suas estratégias de crescimento.
Entre estes novos colaboradores
estão Marcelo Santos, coordenador
de Planejamento Financeiro; Rosa
Oliveira, contadora; Elisângela
Buesso, gerente de Vendas;
além de funcionários que foram
promovidos ou remanejados,
como Maurici Mascarenhas, que
passou de gestor de Manutenção
para supervisor de Manutenção e
Operação.

CAMPANHA
DE INVERNO
Já é tradição o Grupo Marbor realizar ações sociais e, neste ano, pela
primeira vez foi feita a campanha
“Aquecendo o inverno de quem
precisa”. Um ponto de coleta foi
instalado em frente ao Hotel Marbor para receber cobertores que
serão doados a moradores de rua.
Para que os doadores pudessem
fazer este gesto de forma segura,
sem riscos de contágio de coronavírus, a caixa de coleta foi colocada
em um espaço onde não havia
contato com outras pessoas nem
outras peças.

HOTEL MARBOR ABRIGA
PROFISSIONAIS QUE NÃO
PODEM VOLTAR PARA CASA
Empreendimento preparou medidas específicas para atender este novo perfil de
público, além de apartamentos especiais para quem precisa ficar em isolamento

REVITALIZAÇÃO
DA VILA HELIO
Mais dois novos pontos comerciais
estão sendo criados na Vila Helio,
na região central de Mogi das
Cruzes. O espaço, que antes era
ocupado por pequenas lojas da
Galeria Alpha, está passando por
uma revitalização completa e ganhará “ares toscanos”, com toda a
infraestrutura para novos negócios.

VOLTA DO PROJETO
GERAÇÃO
Após uma breve suspensão, por
conta da pandemia de Covid-19,
o Projeto Geração foi retomado
oficialmente no dia 4 de maio
e agora quem quiser colaborar
e descartar corretamente os
materiais recicláveis só precisa
trazê-los até a sede do Grupo
Marbor (Rua Professor Flaviano
de Melo, 313, Centro de Mogi das
Cruzes - SP). O projeto beneficia,
além do meio ambiente, uma
instituição assistencial.
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TERCEIRIZAÇÃO DE
FROTA EM ALTA
A Turb, cliente da Marbor Frotas
Corporativas, fechou um contrato
de locação de mais 150 veículos.
Além disso, a Marbor está expandindo o serviço de locação de
caminhões. O aumento na procura
por terceirização de frota é resultado do investimento da empresa em
atendimento e de uma tendência
mundial potencializada pela crise,
já que a locação reduz em até
30% os gastos das empresas com
transporte.

GRUPO MARBOR
NAS REDES
SOCIAIS
O Grupo Marbor agora também
está nas redes sociais. No LinkedIn,
no Facebook (@grupomarbor) e
no Instagram (@grupo_marbor), é
possível conferir todas as novidades da empresa e do setor. Siga! As
redes sociais de todas as empresas
do Grupo (@vilahelio | @hotelmarbor | @marborfrotascorporativas),
aliás, registraram um aumento de
cerca de 40% no engajamento,
ou seja, mais pessoas estão se
envolvendo e interagindo com as
nossas marcas.

DESCARTE DE COFRE
Um cofre antigo do Grupo Marbor foi descartado de forma ambientalmente correta, com direito a certificado da
empresa Mogi Sucatas, responsável pela retirada e pelo
encaminhamento do objeto para reciclagem. A empresa
precisou fazer uma busca por uma companhia que fizesse
o trabalho e descobriu que o material (cobre e gesso) não
é aceito em qualquer cooperativa. Fica a dica para quem
precisar descartar algo semelhante.

O Hotel Marbor está funcionando normalmente durante o isolamento social, especialmente para
atender a um novo perfil de público, o de profissionais – inclusive do
Grupo Marbor – que, por conta da
pandemia de Covid-19, não puderam voltar para suas casas.
Muitos colaboradores do Hotel
que vivem com pessoas de alto risco de contaminação estão morando no prédio sem nenhum custo.
Outros, que usavam o transporte
público para chegar ao trabalho,
também estão hospedados desde
março, como uma forma de proteger a equipe e os hóspedes. “São
medidas que tomamos para reduzir ao máximo a chance de contágio”, explica Arthur Medeiros, da
Concierge Hotelaria, administra-

dora do Hotel Marbor.
Pessoas de fora também acabaram ficando além do previsto para
preservar a saúde. “Mesmo nos
momentos mais agudos da crise
gerada pela pandemia, o Hotel se
manteve aberto, se tornando um
ponto de referência e de conforto
em tempos de comércio e outros
serviços fechados, além de riscos
no retorno para casa. Hospedamos
profissionais das mais diversas
áreas, inclusive de saúde, além de
estrangeiros que, por uma questão de segurança, não puderam
regressar para seus países”, complementa.
Para se adaptar às novas necessidades de seus clientes, o Hotel preparou um serviço especial,
voltado para quem precisa se iso-

lar fora de casa. “Organizamos
um andar inteiro só para quem
está precisando deste serviço, com
atendimento diferenciado. Toda a
alimentação, por exemplo, é servida diretamente no quarto, os
nossos colaboradores estão usando máscara 100% do tempo e os
cuidados com higienização foram
redobrados em todo o prédio”.
SELO DE SEGURANÇA
O Hotel Marbor acaba de conquistar o selo Cadastur, fornecido
pelo Ministério do Turismo e que
garante que a empresa foi fiscalizada e oferece estrutura e atendimento adequados e de acordo com
o que é anunciado. Mais informações: (11) 4735-7300 | @hotelmarbor | hotelmarbor.com.br.
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PANDEMIA

EQUIPE SE ADAPTA A OUTROS
MODELOS DE TRABALHO

“Tive a minha jornada de trabalho presencial reduzida em duas horas por dois meses. Para mim, foi ótimo, porque eu venho para o trabalho de trem e, entrando mais
tarde, o volume de pessoas era muito menor e, consequentemente, a exposição ao vírus
também. No dia 5 de junho, voltei ao meu horário normal, mas estou tomando todos
os cuidados necessários durante as idas e vindas e dentro da empresa para preservar a
minha saúde e a de todos à minha volta”.

A rotina no Grupo Marbor, assim como na maioria das empresas do mundo, mudou;
empresa tomou uma série de medidas para manter empregos e proteger atividades

Desde que a pandemia de Covid-19 foi decretada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em março, o Grupo Marbor vem tomando medidas para preservar a saúde de sua equipe, manter os postos de
trabalho e proteger as suas atividades. Entre as providências, está a adaptação dos modelos de trabalho
dos colaboradores.
“Para conseguirmos manter a nossa equipe e passarmos por esse momento difícil juntos, tivemos de
fazer algumas alterações, como redução da jornada

“Eu estou trabalhando em home office desde
março e tive a minha jornada reduzida em 25%.
Como é possível fazer
100% do meu trabalho de
casa, porque a minha área
é cobrança, foi tranquilo
me adaptar. Faço contato
por e-mail e por telefone,
então, posso trabalhar em
outro espaço físico sem
nenhum prejuízo. É uma
oportunidade de manter o
emprego”.

Maísa Siqueira
Analista de Cobrança
Pleno II – Jurídico
Home office e redução da
jornada em 25%

de trabalho, antecipação de férias, entre outras”, conta José Mello, gestor de Recursos Humanos do Grupo
Marbor.
Os funcionários relataram como foi esta experiência para eles. Muitos ficaram em home office e outros
continuaram indo para a empresa todos os dias. Mas
todos seguiram conectados e integrados por meio de
transmissões de vídeo, mensagens de áudio e texto
e outros meios de comunicação. O mês de junho foi
marcado pelo retorno deles à sede da companhia.

“A minha jornada foi
reduzida em 25% e fiquei
em home office por quase
três meses. Voltei à rotina
presencial no dia 15 de junho. Foi uma adaptação, é
mais difícil se concentrar
em casa, mas foi o melhor
para todos. Não tivemos
cortes na empresa e isso
foi muito importante, porque seria muito difícil para
qualquer pessoa conseguir
um novo emprego neste
momento de crise”.

Samuel Santiago
Técnico de Manutenção
Pleno I – Engenharia
Revezamento

Silvia dos Santos
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“Nós ficamos duas semanas em sistema de rodízio, cada dupla de manutenção vinha em
um dia diferente da semana. Mas não tive alteração de contrato, usamos o banco de horas
para nos adaptarmos a esta mudança. E aproveitamos para fazer manutenções preventivas
que precisam ser feitas quando os prédios estão vazios. Deixamos tudo em dia e seguimos
com o nosso trabalho normalmente, mas claro que redobramos os cuidados com higiene, inclusive de ferramentas, para resguardar a saúde de todos e para isso tivemos todo o amparo
e orientação da empresa”.

“Na área de Marketing, é possível fazer o trabalho de casa e eu já estava acostumado com
home office, por causa de uma experiência profissional anterior. Em minha opinião, é uma
ótima forma de dinamizar a rotina de trabalho. A Marbor se posicionou em relação à atual
situação implementando pela primeira vez este sistema e fico muito contente em saber que
a empresa onde trabalho está prezando pelos seus colaboradores, no sentido de mantê-los
empregados em tempos de queda na economia”.

Gabriel Bastos
Assistente de Marketing –
Comunicação e Marketing
Home office e redução da
jornada em 25%

Amanda Sayuri Kan
Analista financeira –
Financeiro
Home office e redução da
jornada em 25%

Franciane Rocha
Analista operacional –
Marbor Frotas Corporativas
Redução da jornada em 25%

Analista de Recursos
Humanos – RH
100% presencial

Pamela Mendes
Assistente de Faturamento
– Diretoria.
Redução da jornada
presencial em 2h por dia

“Eu estou entre os que continuaram trabalhando 100% na empresa. Tivemos de nos adaptar a uma nova rotina de cuidados, desde o momento em que saímos de casa até voltarmos.
Aqui na Marbor usamos máscara o tempo inteiro e fomos orientados a limpar a nossa estação de trabalho todos os dias, quando chegamos. Também temos álcool em gel à disposição
e mantemos uma distância mínima entre as pessoas. Cumprimentos só verbais, sem pegar
na mão ou qualquer outro contato físico. É tudo muito novo, todos foram pegos de surpresa,
mas agora já temos mais informações e podemos também orientar melhor os nossos colaboradores sobre as mudanças nos contratos de trabalho e nos hábitos”.

“Eu tive redução do número de horas trabalhadas por três meses. Tudo voltará ao normal em julho. Foi difícil me adaptar a esta mudança, mas ela foi necessária, para que todos
pudessem continuar trabalhando. Aqui dentro, mudamos a forma de nos cumprimentar e
a distância física entre um profissional e outro aumentou, o que gera uma segurança maior
em relação à nossa proteção. Para ir e vir do trabalho, como venho a pé e volto de carro com
o meu marido, está tranquilo”.

“Eu fiquei dois meses em casa recebendo por meio do Programa Emergencial de Suporte
a Empregos e voltei ao trabalho no dia 12 de junho. Como trabalho no salão do restaurante e
na cozinha, os cuidados com higiene são ainda maiores agora com a pandemia. Lavamos as
mãos com frequência, inclusive quando muda de um alimento para o outro, alguns itens a
gente só toca de luvas e todos estão usando máscara o tempo todo. Não foi difícil a adaptação,
estamos nos saindo bem”.

Adriano Correia
Garçom – Hotel Marbor
Programa Emergencial de
Suporte a Empregos
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EMPRESAS ADAPTAM
ATENDIMENTO AO CLIENTE

VILA HELIO INVESTE EM NOVOS
PONTOS PARA LOCAÇÃO

Gaia Paisagismo e Açaí Bertioga, com unidades na Vila Helio, seguem prestando
serviços, mas de forma diferenciada

Mais dois imóveis serão inaugurados em breve com estilo inspirado na
arquitetura toscana; espaços têm 90 m² e 230 m²

A pandemia de Covid-19 exigiu
de empresas de todos os segmentos uma adaptação na forma de
atender o cliente. Na Vila Helio,
quase todos os estabelecimentos
do ramo gastronômico continuam funcionando, mas apenas com
sistema de retirada e delivery. É o
caso do Açaí Bertioga (@acaibertiogamogi).
Inaugurado logo após a revitalização da Vila, o Açaí Bertioga tem
público fiel, que busca, além do
produto carro-chefe, que dá nome
ao local, outros como lanche natural, tapiocas doces e salgadas,
crepes, sorvetes, caldos, fondue de
frutas, milkshake e caldos.
“Estamos com a loja aberta
apenas para retirada e também
entregamos. Os pedidos podem
ser feitos por meio dos aplicativos
Ifood e Uber Eats. Nós mantivemos todo o cardápio, todos os produtos estão disponíveis”, afirma
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Márcia Cardoso, proprietária da
unidade.
O Açaí Bertioga alterou o seu
horário de abertura e fechamento
e, quem quiser passar lá para retirar os pedidos deve ir entre 11h
e 20h, de segunda a sábado. Todos
os cuidados com higiene e segurança estão sendo tomados.
Algumas empresas com sede
nos prédios comerciais da Vila
Helio também estão funcionando.
A Gaia Paisagismo, por se encaixar em “serviços essenciais”, está
atendendo normalmente, mas fez
vários ajustes em suas operações
para preservar a saúde de sua
equipe e de seus clientes.
“A jardinagem entra como
serviço essencial, porque a falta
de manutenção de áreas verdes
acaba gerando vetores para outras doenças. Nós tivemos sim
impactos nos nossos negócios,
especialmente na parte de revi-

talização de jardim, mas todos os
nossos contratos de manutenção
com empresas e condomínios,
por exemplo, foram mantidos. E
a principal mudança foi interna.
Tomamos medidas com afastar os
jardineiros com mais de 60 anos;
levar e trazer o pessoal com veículo próprio, para que eles não
tenham de ir de ônibus; sistema
de revezamento”, explica Karine
Rodrigues, diretora da Gaia.
“Nas obras, estamos trabalhando com número menor de
funcionários, todos usando máscara, com álcool gel no bolso,
além de todos os itens de proteção
que nós já usávamos”, completa.
Mais informações: (11) 982103978 | gaiapaisagismo.com.br |
@gaia_serv (Instagram).

O Grupo Marbor segue investindo na revitalização da Vila Helio mesmo diante da crise atual e
em breve vai entregar mais dois
imóveis para locação totalmente
novos, com medidas de 90 metros
quadrados e 230 m², opções para
atender a negócios e necessidades
diferentes.
Assim como os demais imóveis
e a Vila como um todo, estes dois
novos pontos terão o estilo inspirado na arquitetura toscana e
toda a estrutura para receber empresas de diversos setores, em especial do setor gastronômico, que
tem se tornado uma característica
do local.

“A Vila Helio já tem o Hotel
Marbor e a Alegratto Eventos,
além de estabelecimentos como
restaurantes, pizzaria, cafeteria,
casa de açaí, que recebem mogianos e turistas que passam por
aqui a passeio ou apenas para cortar caminho entre duas importantes vias da região central. Por isso
é um espaço de lazer, confortável
e seguro, um ótimo investimento
para quem quer abrir um negócio
relacionado a este nicho”, afirma
Cristiane Oliveira, gestora da Marbor Negócios Imobiliários.
Quem fechar negócio agora,
segundo Cristiane, terá condições
especiais. “Estamos fazendo tudo

o que é possível para atender às
necessidades do empreendedor
que deseja abrir o seu negócio na
nossa Vila. É um momento delicado, mas que vai passar”. Mais
informações pelo telefone (11) 9
8836.7025 (WhatsApp).
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SETOR

ENTREVISTA - FERNANDO RIBEIRO

CRISE REFORÇA VANTAGENS DA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES
E EMPILHADEIRAS
Custo da terceirização pode ser até 30% menor do que o de manter uma frota
própria nas operações logísticas de empresas de todos os segmentos

A crise gerada pela pandemia
de Covid-19 deve provocar mudanças também no setor de logística. Em uma atividade essencial, que não pode parar durante
a quarentena, mas que também é
afetada pelo ritmo lento da economia, os operadores logísticos precisam rever custos e uma decisão
essencial neste negócio é o modelo de gestão de seus veículos.
Segundo a Marbor Frotas Corporativas, a crise reforça as vantagens da terceirização de caminhões e empilhadeiras. “Atuar em
parceria com uma locadora oferece mais flexibilidade para suportar oscilações nas operações. Em
caso de aumento de demanda, as
empresas podem reforçar sua estrutura, de forma simples e rápida, para atender às necessidades
de seus clientes”, explica Renato
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Vaz, diretor da Marbor.
Além disso, o custo das frotas
terceirizadas pode ser até 30%
menor do que manter equipamentos próprios. “Outra vantagem da locação é contar com um
fornecedor que presta suporte ao
cliente nos momentos críticos”,
diz o executivo.
CONTA EM FOCO
Para que as empresas possam
comparar os custos da terceirização com os da frota própria, a
Marbor disponibiliza a ferramenta “Conta em Foco”, desenvolvida
pelo departamento de Economia
de uma universidade paulista.
Após contato com a locadora,
o interessado recebe um link para
fazer a simulação (e todas as informações digitadas são protegidas). Basta preencher um formu-

lário com os dados dos veículos
que possui ou pretende comprar
– como valor de aquisição, custo
financeiro, custos com impostos,
licenciamento, seguro e custos
administrativos.
A partir daí, a planilha gera
automaticamente todo o fluxo
de caixa da operação, calculando
o Valor Presente Líquido (VPL), e
demonstra qual a melhor opção
para aquela empresa.
“Ainda há uma grande quantidade de empresas que não adotam
a terceirização por não ter uma
comparação clara com os custos
totais da frota própria. Essa ferramenta auxilia os clientes nessa
análise”, completa Renato Vaz.
Para ter acesso à ferramenta
“Conta em Foco”, basta enviar um
e-mail para atendimento@grupomarbor.com.br.

CARROS E GERENCIAMENTO
PARA MOTORISTAS DE APLICATIVO
Kovi fornece veículos a valores acessíveis e aplicativo que controla gastos, faturamento
e outras informações relevantes, incluindo locais seguros para circular, parar e ir ao
banheiro
O setor de transporte por aplicativo não para de crescer em
todo o mundo e, no Brasil, um
novo serviço passou a ser o passaporte de entrada para muitos
motoristas que não têm como ter
um carro próprio nem arcar com
um financiamento ou a locação
convencional.
A Kovi (kovi.com.br | negocios@kovi.com.br), empresa de
São Paulo fundada em 2018 e em
operação desde 2019,
oferece
veículos alugados para pessoas que não têm conta em banco,
comprovação de renda ou algum
tipo de restrição de crédito e o serviço é ligado a um aplicativo que
controla praticamente tudo o que
o motorista faz, como o que entra
e o que sai em dinheiro, quantidade de corridas e de quilômetro
rodado, gastos com combustíveis,
a qualidade da direção – o motorista que não dirige em segurança é banido – e até as áreas mais
seguras para circulação. É o que
conta Fernando Ribeiro, diretor de
Supply da empresa, que hoje atua
nos municípios brasileiros de São
Paulo e Porto Alegre, além da Cidade do México.
Marbor em Notícias: como
funciona o serviço oferecido pela
Kovi e como ele surgiu?
Fernando Ribeiro: nós fornecemos o veículo para que o motorista possa usá-lo em qualquer
plataforma, ou seja, não somos
concorrentes dos aplicativos de
transporte comuns. A empresa foi
fundada para dar oportunidade a
pessoas que não têm carro próprio

nem oportunidade de comprar um
nas condições necessárias para
este trabalho. Nossos clientes são
pessoas simples, que buscam uma
alternativa de geração de renda e,
com esse trabalho, encontram a
chance de se reintegrarem à sociedade. Do total, 95% deles não
têm conta em banco nem cartão
de crédito.
MN: mas também é por meio
de aplicativo?
Ribeiro: sim. Nosso aplicativo gerencia tudo para o motorista. Mostra o número de corridas,
tudo o que entra e o que sai, gasto
com combustível e mostra o score
dele. Se o condutor usar o celular
enquanto dirige, por exemplo, nós
sabemos e registramos. Se ele fizer
uma curva perigosa, frear bruscamente, receber multa... Tudo o
aplicativo registra porque todos os
nossos veículos são monitorados.
E, se a direção não for segura, o
motorista perde o direito de usar
os nossos serviços.
MN: o aplicativo também tem
informações sobre segurança?
Ribeiro: temos uma equipe que
mapeia todas as áreas de risco e,
se um motorista demora para sair
de uma dessas áreas, já fazemos
uma ligação. Se o carro fica muito
tempo parado em um local, mandamos uma equipe de moto até lá.
E também informamos quais são
os lugares seguros para descansar,
usar o banheiro e outros serviços.
MN: como está o mercado
com a pandemia?

Ribeiro: hoje, temos 7 mil veículos disponíveis no Brasil e destes
5 mil estão locados. Com a pandemia, muita gente acabou devolvendo o veículo por medo de não conseguir pagar. Mas nós lançamos
um plano especial para esta fase
e fizemos parcerias com empresas
de entrega, o que deve contribuir
com a melhora dos números.
MN: os veículos que vocês
alugam são próprios?
Ribeiro: não. Todos são terceirizados. Temos parcerias com locadoras, inclusive com a Marbor (Frotas Corporativas), uma das quatro
primeiras empresas a nos apoiar e
de quem temos recebido um atendimento muito especial, com relacionamento bem próximo.
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SEU EVENTO CORPORATIVO
AINDA MAIS COMPLETO
Reserve agora pagando
menos e use quando
você quiser!
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Faça sua reserva:

11 4727.1359
11 98838.9257

@alegrattoeventos
reservas@grupomarbor.com.br

