
Po
d

e 
se

r 
ab

er
to

 p
el

a 
EC

T

 

 

Ano 13 - nº 78 - AGOSTO 2020

GRUPO MARBOR LANÇA
NOVAS MARCAS
As novas identidades visuais vão ao encontro dos novos conceitos e 
posicionamentos dos negócios da empresa
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MARCOS  BORENSTEIN
presidente do Grupo Marbor

EXPANSÃO E SOLIDEZ

PALAVRA DO PRESIDENTE

MARIA ELISIA

Nome completo:
Maria Elisia da Cruz Vicente 
Monticeli
Idade: 36 anos
Estado civil: casada
Local de nascimento:
São Paulo
Apelido: Má
Setor onde trabalha:
Operação de Frotas
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Onde trabalhou antes 
da Marbor?
D’avó Hipermercados.

Que atividades costuma 
fazer fora do ambiente 
de trabalho?
Não muitas, amo ficar em 
casa.

Qual é a sua banda ou 
cantor (a) favorito (a)?
Não tenho uma favorita, 
sou bem eclética, gosto 
de tudo um pouco.

Qual livro você indica 
como uma boa leitura?
Qualquer livro da Zíbia 
Gasparetto, todos são 
ótimos.

Que filme ou série você 
recomenda?
Assisti há pouco tempo a 
série The Crown. É muito 
boa.

Que lugar você mais 
gostou de visitar e 
gostaria de voltar 
(passeios/viagens)?
Adoro ir à cidade de 
Guararema.

Qual é o seu maior 
sonho (pessoal ou 
profissional)?
Ter uma vida plena e 
confortável.

Uma mania...
Pensar alto, muitos 
pensam que estou 
falando sozinha (risos).

Defina em uma 
palavra:

Carreira: 
Conhecimento.

Futuro: 
Promissor.

Família: 
Alicerce.

Felicidade: 
Constante.

Sucesso: 
Consequência.

Uma comida:
De mãe.

Uma cor:
Amarelo.

Após cumprirmos os protocolos destinados 
à prevenção da Covid-19 e constatarmos que 
nossos colaboradores superaram a fase mais 
crítica da pandemia, estamos voltando os olhos 
para o importante momento de transição e 
crescimento do Grupo Marbor. Neste mês de 
outubro, completamos 32 anos de vida e, a cada 
ano, acumulamos experiências, aprendizados e 
bons resultados. 

Assim como quase todas as empresas, 
estamos sim, vivendo um momento de adaptação. 
Sofremos os efeitos negativos desta pandemia, 
mas não deixamos nenhum obstáculo impedir que 
os nossos projetos seguissem os seus respectivos 
cursos, com muita calma e ponderação. 

Todos os nossos planos de investimento foram 
mantidos. Fizemos as mudanças necessárias 
para manter os nossos negócios, colaboradores 
e clientes. Seguimos profissionalizando nossas 
equipes, ampliando e aprimorando serviços, 
modernizando processos e buscando o melhor 
retorno. 

Cada uma das pessoas que fizeram parte da 
nossa história é também um pouco responsável 
pelas nossas conquistas. Estamos em um caminho 
de evolução constante e é um privilégio contar 
com o apoio e a confiança de tantos parceiros, 
sejam eles internos ou externos, nestas mais de 
três décadas de trabalho.
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BAZAR DE MÓVEIS DA ALEGRATTO

O Grupo Marbor realizou um bazar de móveis da Alegratto. O evento foi exclusi-
vo para colaboradores e seus familiares, que tiveram preferência na compra dos 
itens a preços especiais. Mais informações sobre a Alegratto nas redes sociais 
(@alegrattoeventos).

 

BASTIDORES

VILA HELIO NA
TV DIÁRIO, AFILIADA 
REDE GLOBO

As vantagens e o charme da Vila 
Helio, um dos principais novos pon-
tos comerciais de Mogi das Cruzes, 
foram mostrados em um comercial 
na TV Diário, afiliada Rede Globo 
no Alto Tietê, que foi ao ar durante 
o mês de setembro.

PREVENÇÃO CONTRA COVID-19

A equipe do Hotel Marbor recebeu um importante treinamento sobre como se 
prevenir da contaminação de Covid-19, mantendo o ambiente seguro tanto para 
os colaboradores quanto para os hóspedes.

PALESTRA SOBRE 
TERCEIRIZAÇÃO
DE FROTA

A diretora-comercial do Grupo 
Marbor, Larissa Borenstein, deu 
uma palestra sobre terceirização 
de frotas no BNI, maior organiza-
ção de networking de negócios do 
mundo. Com o tema “A terceiriza-
ção na ponta do lápis”, a apre-
sentação mostrou a real relação 
custo-benefício de alugar veículos 
em vez de comprá-los.

LENÇOS SOLIDÁRIOS
 
O Grupo Marbor lançou no dia 5 
de outubro a campanha Lenços 
Solidários para arrecadar lenços 
que serão doados a mulheres que 
estão em tratamento contra o 
câncer de mama. A ação faz parte 
de uma série de atividades internas 
promovidas pela empresa para 
conscientizar as pessoas sobre 
a importância da prevenção da 
doença e para proporcionar uma 
melhora da autoestima das mulhe-
res durante o tratamento.

TREINAMENTOS 
PARA A EQUIPE

O Grupo Marbor deu início ao 
Programa LNT (Levantamento das 
Necessidades de Treinamento), 
com base na Avaliação de 
Desempenho, para potencializar 
a qualificação de toda a equipe. 
Entre os cursos realizados 
até agora estão Técnicas de 
Negociação, Atendimento, Gestão 
de Frotas, Reciclagem NR-10 
(Norma Regulamentadora 10), 
entre outros.

Levantamento
das Necessidades
de Treinamento
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Desde que a quarentena co-
meçou, o Hotel Marbor tomou 
uma série de medidas para aten-
der a um novo perfil de público e 
novas necessidades impostas pela 
pandemia de Covid-19. Além de 
reforço na higienização, prepara-
ção de andares para quem pre-
cisa ficar em isolamento e novas 
maneiras de receber os hóspedes, 
a empresa também está investin-
do em promoções especiais, como 
“home office fora de casa”, uma 
forma de oferecer – com tarifas 
diferenciadas – um espaço com 
total estrutura e tranquilidade 
para quem não está trabalhando 
dentro das empresas, mas tam-
bém não tem um local adequado 
onde mora para trabalhar. 

“Esta promoção oferece vários 
benefícios, como o desconto pro-

gressivo. Para reserva de até duas 
diárias, são 5% de desconto. Se a 
reserva for semanal, o desconto 
vai para 10% e, em reserva men-
sal, 20%. Estes hóspedes também 
ganham duas garrafas de água de 
500 ml cada ou dois cafés por dia”, 
conta Arthur Medeiros, da Con-
cierge Hotelaria, administradora 
do Hotel Marbor. 

As promoções estão entre 
as diversas providências toma-
das pelo Hotel Marbor para criar 
produtos que não existiam an-
tes deste período, o que também 
contribuiu para manter a ocupa-
ção alta e a equipe trabalhando 
normalmente. “Preparamos, por 
exemplo, um andar inteiro só para 
quem precisa ficar isolado. A ali-
mentação é servida diretamente 
no quarto e os nossos colabora-

dores estão usando máscara 100% 
do tempo. Mudamos toda a rotina 
para garantir a segurança de to-
dos”. 

O Hotel também colocou à dis-
posição dos hóspedes um totem 
com álcool em gel na Recepção, 
para que todos possam usar este 
recurso de higienização sem ter 
contato com ninguém nem com 
embalagens. Mais informações: 
(11) 4735-7300 | @hotelmarbor | 
hotelmarbor.com.br.

ALEGRATTO
A equipe da Alegratto também 

se adaptou ao momento atual e 
passou a oferecer 45% de descon-
to para quem fechar agora loca-
ção para eventos pós-pandemia.

Mais informações: @alegratto | 
alegratto.com.br | (11) 4727-1359.

HOTELARIA 

Condições são diferenciadas para quem precisa de um espaço tranquilo e com 
estrutura para trabalhar sem ser na empresa ou onde mora

HOTEL MARBOR OFERECE 
“HOME OFFICE FORA DE CASA”

OUT 2020

HOME OFFICE
FORA DE CASA
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O Grupo Marbor completou 32 
anos de fundação no dia 17 de ou-
tubro. A data foi marcada por uma 
significativa fase de expansão e 
modernização de todas as suas 
atividades – Marbor Frotas Corpo-
rativas, Marbor Negócios Imobili-
ários e Hotel Marbor. As maiores 
mudanças começaram em 2013, 
com um processo de reformula-
ção estratégica, comandado por 
Tatiana Borenstein, diretora-ad-
ministrativa; Helio Borenstein II, 
diretor-financeiro; e Larissa Bo-
renstein, diretora-comercial, os 
três filhos do fundador e presiden-
te, Marcos Borenstein.

O Grupo está investindo em 
profissionalização, com a contra-

tação de uma equipe de execu-
tivos especializados na adminis-
tração de cada segmento, tudo 
para dar sustentação aos planos 
de crescimento para os próximos 
anos. E todas as frentes da em-
presa estão sendo modernizadas, 
tanto fisicamente quanto opera-
cionalmente.

AÇÃO INTERNA
Para celebrar a data, o Gru-

po Marbor promoveu uma ação 
interna para os seus colaborado-
res, que ganharam um almoço 
especial, preparado pela equipe 
de Gastronomia do Hotel Marbor, 
com direito a bolo de aniversário 
de sobremesa, além de um kit 

com duas máscaras personaliza-
das (com o logo da empresa).

ANIVERSÁRIO 

Empresa vive um novo momento de crescimento nos seus três setores de 
atuação, com profissionalização, novos serviços e ampliação do atendimento

GRUPO MARBOR COMEMORA
32 ANOS COM EXPANSÃO

OUT 2020

Bolo do aniversário de 32 anos da empresa foi 
feito pela chef Fernanda Viana, da Confeitaria 
Só Mais Um Pedaço (youtube.com/c/Doceria 
SóMaisUmPedaço/)



IMÓVEIS

Vila Helio ganhou recentemente novas unidades para locação totalmente 
revitalizadas e adaptáveis a vários tipos de negócio

PONTOS COMERCIAIS TÊM 
PLANTAS DIFERENCIADAS

Dois novos pontos comer-
ciais na Vila Helio, no Centro de 
Mogi das Cruzes (SP), têm en-
tre os seus diferenciais plantas 
versáteis e espaçosas.

Com 90 m² e 230 m², as uni-
dades fazem parte do projeto 
de revitalização do espaço, ad-
ministrado pelo Grupo Marbor 
e que vem se tornando uma re-
ferência em gastronomia e ser-
viços na região. Com estilo ins-
pirado na arquitetura toscana, 
assim como todo o restante da 
Vila, os pontos são vizinhos de 
restaurantes, cafeteria, barbea-
ria e, em breve, um pub. Os es-
tabelecimentos são frequenta-

dos tanto por mogianos quanto 
por turistas, que estão apenas 
de passagem ou hospedados no 
Hotel Marbor, também na Vila.

EDIFÍCIO LOLOYA 
O Edifício Loloya, com salas 

comerciais ocupadas por em-
presas e profissionais liberais 
de diversos segmentos, também 
está sendo revitalizado e recen-
temente ficou com os corredo-
res e as portas com o mesmo 
padrão de identidade da Vila 
Helio.

Agora, os ambientes estão 
mais bonitos, agradáveis e ali-
nhados à nova fase do local.

EDIFÍCIO MARIA ANTONIETA
O segundo edifício da Vila, o 

Maria Antonieta, será o próximo 
a ser contemplado com a trans-
formação promovida pelo Gru-
po Marbor. O prédio ficará mais 
moderno e aconchegante para 
os atuais e os futuros locatários.

NOVA TRAVESSA 
A Vila também vai ganhar 

uma nova travessa. Com as mu-
danças físicas dos antigos imó-
veis, uma nova área foi aberta e 
será inaugurada com um nome 
ainda a ser definido. Mais infor-
mações: (11) 9 8836.7025 (What-
sApp) | @vilahelio (redes sociais).
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Br - Bolsa de Revisões Assessoria e Consultoria

Gaia Serviços Ambientais
WBL Gráfica e Editora

Shake Gourmet - EVS Vila Helio
Podologia Analuisa

Henri Mont Corretor
Andréia Miki Yoshimoto
Infoshare Informática

Espaço Márcia Podóloga
Translecchi Logística

XC Regularizações Eireli
Viviane Braga Podologia

Dra. Mery Gladys Bispo Figueroa
Doctor Quality Consultoria

Enfoc
Dilea Nogueira Estética Avançada

Hannah Artes e Aromas
Everesting 5

Seicom Eng. e Higiene Ocupacional
Gabriel Venancio

Hansports
Rádio Cruz de Malta

Puk Durú - Tatuadora Artística

Jean Presley Nogueira
Escritório de Contabilidade Shalom 

Goldlog Brazil
FQS Consultoria

Lopes Pedroso Advogados
Ninetails Pub

Mr. Jordan Burger & Beer
Hora do Rango - Massas e Grelhados

Grano Santo
Nina Estacionamento
Bem me quero Studio

Paisagismo
Gráfica

Vida Saudável
Podologia e Depilação
Corretora de Seguros

Terapeuta Morfoanalista
Consultoria em Informática

Podologia
Transportadora

Regularização de Doc. imobiliários
Podologia

Cirurgiã Dentista
Consultoria para Ind. Farmacêutica

Desenvolvimento Profissional
Estética

Artes e Aromas
Assessoria Comercial

Seg. do Trabalho - Laudos/Avaliações
Estúdio de tatuagem e piercing

Consultoria em Esportes
Rádio

Estúdio de Tatuagem
Seguros

Imobiliária e Advocacia
Contabilidade

Logística Internacional
Consultoria

Escritório de Advocacia
Bar

Hamburgueria
Restaurante e Pizzaria

Café e Tortaria
Estacionamento

Salão de Cabeleireiro e Esmalteria

@gaia_serv (Instagram)
wblgrafica.com.br

evsvilahelio_ (Instagram)

henrimontseguros.com.br
(11) 97602.6471

infoshare.com.br
@marciapodologa (Facebook)

translecchi.com
@XC-Regularizações (Facebook)

vivianebraga.com.br
@dra.merygladys (Facebook)

drquality.com.br
enfoc.com.br

@hannahartesearomas (Facebook)
everesting5.com.br

seicomconsultoria.com.br
@venancioink_

hansports.com.br
(11) 4729.6612

@pukduru_tattoo (Instagram)
(11) 2312.2458

consultimoveis.com.br
(11) 4724.8341

goldlogbrazil.com.br
fqsconsultoria.com.br

@lopesemingatos (Facebook)
@ninetails_pub (Instagram)

@mrjordanburger (Instagram)
@horadorangomogi (Instagram)

@grano_santo (Instagram)
@Nina-Estacionamento (Facebook)

@eunobemmequero (Instagram)

IMÓVEIS 

QUEM JÁ ESTÁ NA VILA HELIO 

Empresa Setor Contato

@paginapodologiasaudedospes (Facebook)

@Dilea-Nogueira-Estetica-Avançada (Facebook)
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O Projeto Geração, criado em 
2013 pelo Grupo Marbor para dar 
o destino correto ao lixo, promo-
ver a reciclagem de materiais e 
reverter a renda para instituições 
assistenciais, tem importantes 
parceiros em Mogi das Cruzes (SP), 
cidade-sede da empresa.

Além do apoio de pessoas físi-
cas, como os voluntários do proje-
to (colaboradores do Grupo), seus 
amigos e familiares e a população 
geral da cidade, o programa tam-
bém foi conquistando ao longo 
dos anos a parceria de empresas. 
A São Paulo Grãos e o Condomínio 
Girotto são dois desses “apoiado-
res fiéis”, que recolhem os mate-
riais recicláveis e entregam para o 
Grupo Marbor.

“O apoio dessas companhias é 
muito importante, porque aumen-

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Condomínio e loja de Mogi das Cruzes se interessaram pelo programa e 
decidiram ajudar a recolher materiais recicláveis

PROJETO GERAÇÃO RECEBE 
APOIO DE EMPRESAS

Zuleide Luz e Roberto Cordeiro, sócios da São Paulo Grãos

ta a robustez do projeto, ajuda a 
difundir a cultura da reciclagem 
e da preservação dos recursos 
naturais e ainda reforça a renda 
que será destinada a pessoas que 
realmente precisam”, diz Larissa 
Borenstein, diretora-comercial do 
Grupo Marbor.

Zuleide Luz, sócia-proprietária 
da loja São Paulo Grãos (Avenida 
São Paulo, 544, Socorro, Mogi das 
Cruzes), há quase um ano passou 
a fazer parte do Geração como 
parceira. “São materiais que iriam 
para o lixo, mas que serão de al-
guma forma revertidos para quem 
está precisando”, conta Zuleide, 
que antes só fazia a separação do 
papelão, mas agora separa e higie-
niza tudo, já pensando no projeto.

“Em casa, limpamos tudo. É 
uma questão de hábito, já faz par-

te da nossa rotina e poderia fazer 
parte do dia a dia de todos, mas 
ainda existe muita falta de infor-
mação. Há pessoas que acham, por 
exemplo, que papel higiênico usa-
do é reciclável”.

Leda Pinho, subsíndica do Con-
domínio Giotto, também fez ques-
tão de colaborar, assim que conhe-
ceu o Geração, há dois anos. “A 
sociedade deve começar a se pre-
ocupar com a questão do lixo, pois 
em breve será fundamental para 
um mundo sustentável. Torcemos 
para que outras empresas sigam 
esse exemplo da Marbor”, afirma 
Leda.

Mais informações sobre o Proje-
to Geração: (11) 4727-5777 | grupo-
marbor.com.br | @grupo-marbor-o-
ficial (LinkedIn) | @grupo_marbor 
(Instagram) | @grupomarbor (Face-
book).

Leda Pinho, subsíndica do 
Condomínio Girotto
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A Marbor Frotas Corporativas 
está entre as poucas empresas 
do País que conseguiram manter 
as projeções de crescimento para 
este ano, mesmo diante da cri-
se gerada pela pandemia de Co-
vid-19.

Com uma política rigorosa de 
redução de custos e o aumento 
do interesse do mercado pela ter-
ceirização de frotas, a companhia 
passou por este período de adver-
sidades mantendo a saúde finan-
ceira e previsão de crescimento 
de até 50% nos resultados até de-
zembro. Foi o que afirmou Helio 
Boresntein II, diretor-financeiro do 
Grupo Marbor, a grandes veículos 
de comunicação que publicaram 

reportagens sobre o assunto re-
centemente. 

Os portais Terra e Negócios em 
foco, além da Revista Fator Brasil, 
publicaram matérias mostrando 
como a Marbor driblou as dificul-
dades e aproveitou as oportunida-
des que surgiram com a pande-
mia.

“Neste momento de corte de 
custos, as empresas recorrem à 
terceirização e ficam focadas na-
quilo que é considerado atividade-
fim. De forma que se tornou mais 
viável abrir mão de frota própria e 
optar por gestão terceirizada por 
empresas do mercado”, disse Bo-
renstein II ao Terra. 

A empresa também renego-

ciou contratos e adaptou serviços 
às novas necessidades dos clien-
tes. “Alguns contratos precisaram 
ser renegociados, caso a caso, para 
adequação do fluxo de caixa dos 
clientes. Mas de forma geral todos 
foram mantidos e devidamente 
compensados pelas concessões 
acordadas”, contou à Fator Brasil. 
“Fechamos contratos novos com 
clientes antigos e conseguimos 
outros, apesar da crise, ainda que 
em volume abaixo da nossa ex-
pectativa do início do ano”, com-
plementou. 

Mais informações: 11 4727-
5777 | marborfrotascorporativas.
com.br | marbor-frotas-corporati-
vas (LinkedIn).

SETOR

Mesmo diante da pandemia, empresa conseguiu manter projetos e a saúde 
financeira, graças a um rigoroso controle de gastos e novos contratos

MARBOR PROJETA CRESCIMENTO 
DE 50% ATÉ O FIM DO ANO
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A Elgin, conhecida marca em 
diversos segmentos, como ar-con-
dicionado, automação comercial, 
energia solar, iluminação, refrige-
ração e telefonia, é um dos clien-
tes da Marbor Frotas Corporativas 
no setor de empilhadeiras.

A empresa contratou as solu-
ções para movimentação de carga 
em diversas unidades, inclusive 
na de Manaus (AM), onde uma 
customização pedida pela Elgin 
e atendida pela Marbor fez toda 
diferença: a instalação de ar-con-
dicionado, para que os operado-
res pudessem ter mais conforto 
para trabalhar em uma cidade 
onde as temperaturas são muito 
altas quase o ano inteiro. “Dife-
rentemente de outras empresas, 
a Marbor não é uma locadora de 
veículos, é uma empresa de solu-
ção”, conta Maurício Bahl, diretor 
de Logística da Elgin. 

Marbor em Notícias: Quais as 
principais vantagens de alugar 
em vez de comprar as empilha-
deiras? 

Maurício Bahl: As principais 
são a economia, que deve che-
gar a 30% ou 35%, já que ter uma       
pessoa parada porque uma má-
quina quebrou, por exemplo, tem 
um custo altíssimo. Com a tercei-
rização, quando um equipamento 
quebra, é a locadora que resolve, 
que substitui a máquina. Mas é 
claro que, para isso, é preciso que 
o fornecedor seja competente, 
como a Marbor. Senão, o prejuízo 
é ainda maior. 

MN: Qual diferença 
as customizações que a   
Marbor oferece fizeram na 
Elgin? 

Bahl: Uma adaptação 
importante foi a instalação 
de ar-condicionado nas má-
quinas, para proporcionar 
mais conforto para os nos-
sos operadores. Em Manaus, 
onde faz muito calor, essa 
mudança fez muita dife-
rença. E lá é muito difícil 
encontrar um prestador de 
serviço de qualidade, com 
compromisso. Por isso pedi 
ao Renato (Vaz, diretor da 
Marbor Frotas Corporativas) 
que nos atendesse também 
em Manaus. Foi um desafio, 
mas ele topou e agora esta-
mos muito bem-atendidos.  

 
MN: Hoje, quais são os 

ramos de atuação da Elgin 
e em quais regiões vocês 
estão instalados? 

Bahl: Atuamos em ar-
condicionado, automação 
comercial, energia solar,    
escritório, iluminação, mí-
dias, informática, pilhas e 
carregadores, refrigeração, 
segurança e telefonia. Te-
mos quatro unidades co-
merciais e de logística são seis: 
uma em Mogi das Cruzes (SP), 
três em Manaus (AM), uma em 
São José dos Campos (SP) e uma 
em Itajaí (SC). Temos 66 anos de 
fundação e de 1.500 a 1.800 fun-
cionários. 

MN: Tem um segmento prin-
cipal? 

Bahl: Hoje, o nosso carro-chefe 
é ar-condicionado, que correspon-
de a 50% do nosso faturamento. E 
temos planos de expansão para os 
próximos anos.

ENTREVISTA - MAURÍCIO BAHL

Empresa com quatro unidades comerciais e seis de logística usa os serviços da 
Marbor Frotas Corporativas em diversas regiões, inclusive em Manaus

ELGIN TERCEIRIZA EMPILHADEIRAS 
COM A MARBOR

OUT 2020
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