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INVESTIMENTO

GRUPO MARBOR LANÇA
NOVAS MARCAS
As novas identidades visuais vão ao encontro dos novos conceitos e
posicionamentos dos negócios da empresa
P6 e P7
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PALAVRA DO PRESIDENTE

NOSSA GENTE

Nome completo:
Caroline Cantelli Corrêa
Idade: 18 anos
Estado civil: solteira
Local de nascimento:
Mogi das Cruzes (SP)
Apelido: Carol
Setor onde trabalha:
Gestão de Pessoas (RH)

MARCOS BORENSTEIN
presidente do Grupo Marbor

ESPERANÇA E CAUTELA
Em meio a tantas notícias ruins relacionadas à
pandemia de Covid-19, finalmente temos um motivo
para esperança e motivação. A vacina contra o vírus
deve estar disponível em breve, um alívio para
o mundo, que se tornou um lugar dominado por
incertezas. Independentemente da vacina, os reflexos
da pandemia não serão revertidos rapidamente. A
recuperação da economia será lenta e gradativa e todos
os setores precisarão de investimentos, paciência,
análises e sabedoria para retomarem seus caminhos
de crescimento.
São mais de 12,5 milhões de brasileiros
desempregados, inúmeros negócios enfraquecidos,
outros encerrando suas atividades e ainda não temos
certeza do que vai acontecer com o mercado. Assim
como em outras esferas da vida, a profissional exigirá
muitas adaptações. Nenhuma empresa será a mesma
depois da pandemia. O mundo será visto de outra
maneira e os profissionais, de todos os escalões, terão
de se adequar para sobreviverem ao “novo normal”.
Home office, por exemplo, já era realidade em
muitos segmentos, mas em outros é algo totalmente
novo, que veio, provavelmente, para ficar. O contato,
a proximidade e a comunicação entre as pessoas
também deverão mudar drasticamente.
São novos tempos, que pedem a aceleração de
muitos processos, como as reformas necessárias, que
são prorrogadas governo após governo, sem resoluções
ou prazos reais. E agora se tornaram mais importantes
do que nunca e de uma forma muito mais ampla e
efetiva. Todos os esforços para o restabelecimento da
economia são essenciais e urgentes. A Marbor, assim
como inúmeras empresas, fará a sua parte.

O Marbor em Notícias é um informativo do Grupo Marbor | Agosto de 2020
grupomarbor.com.br
Textos, edição e revisão: Katia Guimarães - KG Comunicação Corporativa
Diagramação e editoração eletrônica: Comunicação e Marketing - Grupo
Marbor
Fotos: Marbor, banco de imagens e divulgação
Errata
O nome da empresa Turbi foi publicado de forma incorreta na coluna
Bastidores da edição 77 do Marbor em Notícias. Pedimos desculpas à Turbi e
aos nossos leitores pelo erro.
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CAROLINE CANTELLI
Onde trabalhou antes
da Marbor?
Equilíbrio Psicologia e
Saúde.
Que atividades
costuma fazer fora do
ambiente de trabalho?
Ficar na companhia
da minha família e de
colegas.
Qual é a sua banda ou
cantor (a) favorito (a)?
Turma do Pagode.
Qual livro você indica
como uma boa leitura?
Pai Rico, Pai Pobre.
Que filme ou série você
recomenda?
The Sinner.
Que lugar você mais
gostou de visitar e
gostaria de voltar
(passeios/viagens)?
Porto Seguro (BA).

Uma mania...
Criticar.
Defina em uma
palavra:
Carreira:
Desafios.
Futuro:
Crescimento.
Família:
Amor.
Felicidade:
Conquistas.
Sucesso:
Realização.
Uma comida:
Escondidinho de carne
moída.
Uma cor:
Rosa bebê.

Qual é o seu maior
sonho (pessoal ou
profissional)?
Tornar-me uma
empresária bemsucedida, reconhecida
pela qualidade da
entrega do meu trabalho.

HOTEL MARBOR
11 4735-7300
ALEGRATTO EVENTOS
11 4727-1359

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
11 4727-5777
FROTAS CORPORATIVAS
11 4727-5777
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BASTIDORES

LOGOPLASTE,
BIOGROW E ZAZZU
TERCEIRIZAM FROTA
COM A MARBOR
A Biogrow Brasil, a Logoplaste
do Brasil e a Zazzu são alguns
dos novos clientes da Marbor
Frotas Corporativas. A Biogrow é
a primeira multinacional a alugar
caminhões com a nossa empresa.
A Zazzu também locou caminhões,
que foram adaptados para o funcionamento de clínica veterinária
com estrutura para banho e tosa. E
a Logoplaste, também multinacional, alugou veículos leves.

MEDIDAS INTERNAS
CONTRA A PANDEMIA

COBERTORES PARA
MORADORES DE RUA

Para cumprir o Decreto 64.959/20,
que determina o uso obrigatório
de máscaras em todo o Estado de
São Paulo, o Grupo Marbor pediu a
colaboração de toda a sua equipe,
que está usando máscara 100% do
tempo em todas as dependências
da empresa. Além disso, a empresa
tomou outras medidas de segurança contra a pandemia, como o
distanciamento entre as mesas e o
uso constante de álcool em gel.

O Grupo Marbor arrecadou
dezenas de cobertores com a
campanha “Aquecendo o inverno
de quem precisa” e todas as peças
foram entregues por colaboradores
voluntários a moradores de rua
que estão isolados – por causa da
pandemia, no Centro Pop de César
de Souza, um espaço administrado
pela Prefeitura de Mogi das Cruzes.
O local foi uma indicação da
Secretaria Municipal de Assistência
Social.

ARRAIÁ JULINO
DA MARBOR

PROJETO GERAÇÃO E
COLETA DE PILHAS
O Projeto Geração voltou com
força total e novos participantes
em 2020. Agora, são 28 colaboradores voluntários, que vão ajudar
a transformar o nosso planeta
em um lugar melhor para nós e as
futuras gerações. A meta deste ano
é atingir o valor de R$ 3.350,00 em
vendas de materiais recicláveis e
o excedente será dividido entre os
colaboradores participantes, que
também receberão outros prêmios.
Com mais de 30 toneladas de
materiais arrecadados, os números
já passam de R$ 4.400,00.

Como não foi possível realizar uma
festa em junho, por causa da ausência de parte da equipe que está
em home office, o Grupo Marbor
realizou um almoço julino. Com
medidas especiais de distanciamento e higienização, os colaboradores aproveitaram pratos especiais, músicas típicas, decoração e
até correio elegante. Muitos foram
vestidos a caráter, o que deixou o
clima ainda mais animado.

ENTREVISTA
PARA O MTED
A Marbor Frotas Corporativas foi
convidada para participar do canal
do MTED (Mobilidade, Tecnologia,
Economia e Desenvolvimento) no
Youtube. A Marbor gravou uma
série de vídeos falando sobre seus
programas de locação de caminhões e Plano Marbor de Liquidez
(PML).

VILA HELIO EM VÍDEO
Em parceria com a Marbor Negócios
Imobiliários, a imobiliária Remax fez um vídeo
institucional mostrando toda a estrutura da
Vila Helio e as vantagens para quem quiser
alugar pontos comerciais no espaço. Confira
nas redes sociais (@vilahelio)!
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IMÓVEIS

VILA HELIO GANHARÁ NOVOS
PONTOS COMERCIAIS
Apesar da crise, Marbor Negócios Imobiliários segue investindo na revitalização do
espaço, que está se tornando uma referência gastronômica de Mogi das Cruzes

A Vila Helio, na região central de Mogi das Cruzes,
vai ganhar em breve mais dois pontos comerciais. Os
imóveis, um de 90 metros quadrados e outro de 230
m², fazem parte do projeto de revitalização do espaço,
patrocinado e administrado pelo Grupo Marbor.
“Nós, como quase todas as empresas do mundo,
também sofremos os impactos da pandemia. Fizemos
mudanças internas, negociamos com fornecedores e
adaptamos os nossos investimentos para seguirmos
com os nossos projetos”, afirma Tatiana Borenstein,
diretora-administrativa do Grupo Marbor.
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.
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“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”, conta.
O Grupo Marbor preparou uma série de condições
especiais para quem fechar negócio agora. “Estamos
fazendo tudo o que é possível para atender às necessidades do empreendedor neste momento de recessão.
Estamos todos vivendo uma fase delicada, mas que
vai passar. E investir em circunstâncias diferenciadas
pode valer muito a pena”. Mais informações pelo telefone (11) 9 8836.7025 (WhatsApp) e nas redes sociais
(@vilahelio).
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GRANO SANTO
Um dos estabelecimentos já instalados na
Vila, o Grano Santo Torteria e Cafeteria, foi reinaugurado recentemente sob nova gestão e com
muitas novidades (@grano_santo).
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INSTITUCIONAL

NOSSA MARCA DE CARA NOVA
Todos os braços da companhia agora têm novas identidades visuais; investimento
foi feito para modernizar e alinhar logotipos a novos posicionamentos
O Grupo Marbor lançou novos logotipos, tanto do
Grupo quanto de seus braços, como Marbor Hotelaria, Marbor Frotas Corporativas e Marbor Negócios
Imobiliários. A linguagem foi mantida, mas as identidades visuais passaram por uma modernização, uma
releitura, padronizando cores e fontes.
“Modernizamos o signo contido no logo, trazendo
a perspectiva de crescimento e perpetuação, levando em consideração, por exemplo, que se trata de
uma companhia com mais de 30 anos de existência,
que é tradicional em diversas frentes do mercado,
com histórico familiar e previsão de um importante crescimento nos próximos anos”, explica Fabiola
Trovatto, gestora de Comunicação e Marketing do
Grupo Marbor. O projeto, iniciado no começo deste
ano, teve continuidade, apesar dos impactos gerados
pela pandemia de Covid-19. “Os investimentos foram
mantidos onde foi possível e adaptamos o lançamen-
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to para que toda a equipe pudesse participar. A oficialização foi feita presencialmente para os colaboradores que estavam trabalhando na empresa e por
meio de uma live no Youtube para os que estavam em
home office”. As marcas foram atualizadas em todos
os materiais de divulgação, além de timbrado, cartão
de visitas, templates de apresentação, assinaturas de
e-mail, crachás, uniformes, quadro de avisos, fachadas de prédios e demais lugares que tenham os logos.
“Ao longo destes mais de 30 anos, o Grupo Marbor
fez duas alterações de logo, além desta que acabamos
de fazer (veja abaixo na linha do tempo). As substituições só aconteceram por questões fundamentadas,
necessárias para o acompanhamento do crescimento
e das mudanças de posicionamento”, afirma Fabiola.
Mais informações: grupomarbor.com.br | @grupo-marbor-oficial (LinkedIn) | @grupo_marbor (Instagram) | @grupomarbor (Facebook).

AGO 2020

Negócios Imobiliários
Além da alteração visual da marca, a Marbor Administradora mudou para Marbor Negócios Imobiliários, uma empresa especializada em locação e administração de espaços comerciais e residenciais, além

das atividades inerentes à atividade de compra e venda. A mudança de nome vai ao encontro da modernização e da otimização de todas as áreas de atuação
do Grupo Marbor.
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HOTELARIA

HOTEL MARBOR LANÇA
CAMPANHA DE FIDELIDADE
Objetivo é valorizar clientes, que ganharão diárias e descontos, dependendo do
volume de frequência

O Hotel Marbor, em Mogi das
Cruzes (SP), lançou uma campanha de fidelidade para incentivar
e valorizar os hóspedes que escolhem voltar ao local.
Agora, todos os clientes recebem um cartão, que registra todas
as hospedagens e, a cada dez registros, o hóspede ganha uma diária e, em futuras reservas, ainda
pode receber de 5% a 10% de desconto. “É uma forma de valorizar
ainda mais os nossos clientes, que
são, em sua maioria, frequentadores assíduos”.
O tipo de atendimento que
oferecemos, mais próximo e acolhedor, sempre nos garantiu uma
fidelidade natural, mas agora estamos com um projeto para potencializar isso, seguindo uma
tendência do mercado, já que uma
pesquisa revelou que mais do que
nunca os brasileiros estão bus-
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cando e valorizando programas de
fidelidade”, diz Arthur Medeiros,
da Concierge Hotelaria, administradora do Hotel Marbor.
A pesquisa a que Medeiros se
refere é a realizada pelo Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Continuada (Ifepec) em parceria com o Instituto Axxus e a
Unicamp.
O estudo, publicado pela Revista Exame, mostra que 92% das
pessoas entrevistadas gostariam
de participar ou já participam de
programas de fidelidade. E 84%
delas concordam que estes programas são vantajosos para os
consumidores.
“O Cartão Fidelidade é válido até dezembro de 2021 e até o
fim deste ano ainda vamos lançar
outros programas de incentivo e
reconhecimento à confiança que
os nossos clientes têm em nosso

trabalho”, antecipa.
O Hotel Marbor está nas principais plataformas de reserva do
Brasil. Também é possível entrar
em contato pelo telefone (11)
4735-7300 e pelo site hotelmarbor.
com.br. Mais informações nas redes sociais (@hotelmarbor).
ALEGRATTO
A Alegratto Eventos também
está com promoções especiais.
Quem fizer a reserva agora do
espaço tem 45% de desconto no
valor e pode usar quando quiser.
A ideia é incentivar as pessoas a
já se prepararem para a fase póspandemia, quando eventos adiados serão finalmente realizados,
especialmente os corporativos,
com reuniões e treinamentos para
integração após um longo período
de isolamento social, home office
e encontros on-line.
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

MARBOR LANÇA PLANO PARA
GERAR CAIXA PARA EMPRESAS
DURANTE A CRISE
Locadora compra frotas e paga à vista às companhias, que podem continuar usando
os mesmos veículos

A crise gerada pela pandemia
de Covid-19 afetou os caixas das
empresas e, para ajudar nesta
recuperação financeira, a Marbor Frotas Corporativas lançou o
Plano Marbor de Liquidez (PML).
Com ele, a locadora compra a frota do cliente, mas ele continua
usando os mesmos carros ou caminhões, pagando um aluguel.
“Criamos este produto como
um enfrentamento à crise. Pensamos em como a gente daria a oportunidade às empresas de criarem
caixa sem parar a sua operação. A
gente compra a frota à vista, ela
continua correndo, porque é só
uma transferência de propriedade, e o trabalho continua sem que
os empresários tenham de comprometer o seu crédito no banco e
assim eles podem usar essa linha
de crédito no negócio”, explica

Tatiana Borenstein, diretora-administrativa do Grupo Marbor.
A Marbor compra os veículos
pelo valor de mercado, levando
em conta o estado de conservação. Já o valor da locação depende
do prazo do contrato e do pacote
de serviços oferecidos pela locadora, como manutenção, seguro e
rastreamento, entre outros.
O PML pode ser utilizado por
empresas que tenham interesse
de vender carros leves, caminhões
ou mesmo empilhadeiras e não há
um número mínimo de veículos
para este tipo de contrato.
CONTA EM FOCO
Além do PML, a Marbor
também lançou recentemente
uma ferramenta que permite comparar os custos da locação e da
frota própria: o “Conta em Foco”,

desenvolvido por professores de
Economia da USP (Universidade de
São Paulo) exclusivamente para a
Marbor.
Após contato com a locadora,
o interessado recebe um link para
fazer a simulação. Basta preencher
um formulário 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, se locação
ou compra do veículo. Para ter
acesso à a ferramenta “Conta em
Foco”, basta enviar um e-mail para
atendimento@grupomarbor.com.br.
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SETOR

PANDEMIA IMPULSIONA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES
Dificuldades de crédito estão fazendo com que cada vez mais empresas optem
pelo aluguel; diretor da Marbor foi entrevistado pelo Estadão sobre o assunto

Uma reportagem publicada
pelo jornal Estadão revelou que
a pandemia de Covid-19 está acelerando o setor de locação de caminhões em todo o Brasil, além
de contribuir com montadoras na
retomada da produção.
De acordo com a reportagem,
publicada em 20 de junho e produzida por Cleide Silva (https://
economia.estadao.com.br/noticias/geral,pandemia-acelera-mercado-de-locacao-de-caminhoes,70003332299), “diante da
falta de liquidez no mercado em
razão da insegurança do setor financeiro em liberar crédito, várias
empresas estão optando por esta
modalidade. Segundo locadoras,
além de não imobilizar capital,
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o aluguel dispensa a empresa de
serviços de manutenção. Para as
fabricantes dos veículos, ajuda
a amenizar a alta ociosidade das
fábricas, que este ano deve ficar
em cerca de 80% da capacidade
instalada”.
A repórter entrevistou o diretor da Marbor Frotas Corporativas,
Renato Vaz, sobre este crescimento, que vem sendo registrado nos
últimos dois anos, mas ganhou
ainda mais força neste período de
pandemia.
“A crise atual acelerou a demanda por locação de caminhões,
já que as empresas se viram obrigadas a estudar soluções para o
curto prazo que pudessem reduzir
custos e reforçar o caixa, sem afe-

tar suas operações”, disse Vaz em
trecho da reportagem.
Na ocasião, a Marbor havia acabado de lançar o plano
“Lease Back” (PML), com pagamento à vista, o que também foi
citado na matéria do Estadão.
“Compramos a frota e os clientes passam a alugar os veículos
que antes eram próprios. É uma
forma de ajudar as empresas a recompor o caixa na crise”, explicou
Vaz ao jornal, que complementou:
“Segundo a Marbor, nos últimos
12 meses, o volume de locação de
caminhões e utilitários aumentou
40%. O plano da Marbor é ampliar
sua frota para 500 veículos em
2021, entre caminhões, vans e empilhadeiras”.
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ENTREVISTA – GUSTAVO SILVA

HAMBURGUERIA INSPIRADA
NO MUNDO DO BASQUETE
Mr. Jordan Burger & Beer tem toda a decoração e o cardápio voltados para o esporte e
agora comemora a abertura oficial do espaço, depois de meses de espera

Com cores, estilo e objetos decorativos que levam as pessoas ao
mundo do basquete, a Mr. Jordan
Burger & Beer acaba de abrir as
portas na Vila Helio, região central
de Mogi das Cruzes (SP). O espaço já estava praticamente pronto para ser inaugurado quando a
pandemia de Covid-19 foi decretada, em março.
Os planos de abertura do salão, preparado em detalhes, tiveram de ser adiados, mas a operação começou com sistema de
delivery. “Foi um período de muito
trabalho, muito mesmo. Momento
de aprendizado e de melhorar os
nossos produtos e processos internos”, conta Gustavo Silva, um dos
sócios do estabelecimento.
Nesta entrevista, ele conta
como driblou a crise e as mudanças impostas pela pandemia e
como está sendo o esperado funcionamento físico da hamburgueria.
Marbor em Notícias: como foi
para vocês esse momento de fechamento total do comércio?
Gustavo Silva: foi um mo-

mento de aprendizado. Tivemos
a oportunidade de aprender a explorar as mídias sociais para realizar nossa divulgação da marca e
de convocar todos os nossos contatos, familiares, amigos e colegas
de trabalho para conhecerem os
nossos lanches e fazerem seus pedidos.
MN: com está o atendimento
hoje?
Silva: inauguramos o espaço
no dia 15 de agosto, na hora do
almoço. Como Mogi das Cruzes
agora está na fase amarela, nossos clientes agora podem nos visitar e se alimentar aqui no salão,
sempre seguindo todas as regras
de distanciamento e de higiene
impostas pelos governos estadual
e municipal. Até então, estávamos
fazendo apenas entregas e os pedidos eram feitos por WhatsApp
(11 9 3474.4017), Ifood, nosso site
ou pelo nosso aplicativo (Mr. Jordan – disponível para sistema Android).
MN: qual o principal diferencial da Mr. Jordan?

Silva: fazemos bastante questão de ter lanches saborosos e ao
mesmo tempo de buscar novas
receitas.
Temos um toque especial em
cada um de nossos lanches. Todos
têm nomes relacionados ao basquete, como Dunk, Rookie, Overtime, Garrafão, Rebote, Jump, Toco,
Pivô, cada um com suas particularidades, sem contar as porções de
onion rings, fritas e nuggets e as
bebidas.
Além de refrigerantes e sucos,
temos cervejas nacionais e importadas. Somos a hamburgueria
parceira oficial do Mogi Basquete
e a ideia é que possamos passar os
jogos do NBB e da NBA aqui, para
que seja um ponto de encontro de
torcedores e apreciadores desse
esporte fantástico.
MN: o cardápio é fixo ou ele
muda com frequência?
Silva: nós temos lançamentos
todos os meses, mas alguns integram o cardápio de forma fixa.
Temos criações nossas e um cardápio bastante diversificado para
agradar todos os tipos de paladar.
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