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Nos momentos de grandes 
dificuldades, tendemos a achar 
que talvez não possamos 

ultrapassar os obstáculos e seguir em frente. Mas a 
história da humanidade já mostrou que somos sim 
moldáveis às adversidades, é em momentos como o que 
estamos vivendo que nos reinventamos, inovamos e 
criamos novos conceitos e ferramentas que vão mudar 
o curso de muitas áreas das nossas vidas. No meio 
empresarial, quem não compreender essas premissas, 
muito provavelmente, não irá sobreviver a estes tempos 
difíceis. São necessários trabalho árduo, perseverança e 
estratégias efetivas, sempre lembrando que em nosso País 
possuímos potencial e recursos para sairmos dessa crise. 
Na área sanitária, as vacinas deverão ser a solução para o 
possível controle da pandemia. Já a crise econômica, que 
se alastra sem controle, não será fácil de ser resolvida. 
Mas devemos todos – governo e povo – trabalhar muito 
para encontrar soluções para esses graves problemas.

Seguimos navegando nas 
adversidades que o momento 
impõe. E, apesar de não 
podermos atender a todas as 
demandas, internas e externas, 

exatamente como chegam, nosso jeito de atender sempre 
oferta uma solução satisfatória. É com essa premissa que 
corroboramos nossa convicção de que devemos oferecer 
bom atendimento e parceria com nossos clientes. É 
assim que garantimos a existência do nosso negócio. É 
com criatividade que vamos atravessando esse momento 
turbulento.

Estamos sempre abertos a soluções que equacionem 
nossos interesses com as necessidades de cada cliente. 
Assim, seguimos em linha com um de nossos valores, 
que é o respeito, por todos que nos cercam.

Marcos Borenstein,
fundador e presidente do Grupo Marbor

Tatiana Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

A SUA 
IMPORTÂNCIA

CONTROLADORIA 
NA CRISE

Qualquer empresa deve tratar 
todos os seus clientes com igual 
importância. Não importa o setor, 
o volume do contrato, o tipo de 

serviço nem o tamanho da companhia que o contratou. 
Todos os clientes são importantes. Todos nós somos 
clientes de alguém e devemos nos sentir importantes 
todas as vezes em que somos atendidos. 

É com esta certeza que o nosso time trabalha. Para 
nós, cada uma das pessoas que atendemos é especial. 
As necessidades são únicas, por isso a nossa entrega 
também deve ser. Vamos além da pesquisa automática 
de satisfação, nossa preocupação com esta questão é 
constante.

A pandemia de Covid-19 
trouxe para dentro de todas 
as empresas um dos maiores 
desafios dos últimos os tempos: 

manter as finanças saudáveis em meio de uma das crises 
econômicas mais severas que o mundo já viu. Nunca se 
falou tanto em controle de gastos, redução de custos, 
negociação e adaptação. 

No Grupo Marbor, fizemos muitas mudanças, 
adequações... Tudo para manter a qualidade dos serviços 
com a qual os nossos clientes estão acostumados, preservar 
nosso quadro de colaboradores – não dispensamos 
ninguém – e não abrir mão do nosso crescimento, dos 
planos e metas que traçamos quando não imaginávamos 
que o mundo mudaria tanto. Seguimos com nossos 
objetivos, adaptados, remodelados, mas sólidos.

Larissa Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

Helio Borenstein II,
diretor do Grupo Marbor

ABR 2021



NOSSA GENTE - ROMILSON PEREIRA DA SILVA

Ele é profissional de precificação da Marbor Locadora de Veículos de segunda a sexta, 
mas aos fins de semana ele se equilibra em cima de uma prancha para praticar seu hobby 
favorito desde os 13 anos

ANALISTA SIM...
SURFISTA TAMBÉM!

Romilson Pereira da Silva é, de 
segunda a sexta-feira, analista de 
precificação na Marbor Locadora 
de Veículos, mas, aos fins de sema-
na, ele é um surfista que gosta de 
explorar as praias do Litoral Norte 
de São Paulo. Pelo menos era assim 
antes da pandemia de Covid-19. 
Desde o início do ano passado, as 
idas ao litoral têm se tornado mais 
raras, mas ele pretende retomar o 
hobby com mais frequência assim 
que for seguro. A paixão pelo sur-
fe começou na infância, por influ-
ência de primos que moravam na 
praia. Aos 13 anos, ele aprendeu 
a surfar e nunca mais conseguiu 
ficar longe das pranchas. “Recebi 
dicas dos meus primos, mas fui 
aprendendo sozinho, treinando”, 
conta Romilson, que trabalha na 
Marbor há três anos e meio.

A Marbor, aliás, fica no meio do 
caminho que ele sempre fez cada 
vez que ia para o litoral. Morando 

desde 1 ano de vida na Zona Leste 
de São Paulo, ele passava por Mogi 
das Cruzes para chegar à praia. “Foi 
o meu primeiro contato com a ci-
dade. Depois, me candidatei à vaga 
na Marbor e passei a ir e vir de São 
Paulo para Mogi todos os dias”.

Nascido em Rondônia, ele mu-
dou-se com os pais para São Paulo 
ainda bebê. Na vida adulta, for-
mou-se em Pedagogia, mas nunca 
exerceu esta profissão. Trabalhou 
muitos anos em uma concessio-
nária da rede Chevrolet, até sur-
gir a oportunidade na Marbor. “De 
forma resumida, eu faço o cálculo 
sobre os dados passados pela área 
Comercial em relação ao que cada 
cliente precisa. Faço cotações com 
concessionárias, formo os valores 
e retorno ao Comercial, para que 
a equipe possa informar o cliente”, 
explica.

Casado com Rosilaine há 12 
anos, ele pretende ter filhos e ensi-

ná-los a surfar. “Vai ser muito legal 
surfar em família”.
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BASTIDORES

DIA DA MULHER

No Dia Internacional da Mulher, todas as colaboradoras do Grupo Marbor rece-
beram um álcool em gel de bolsa de brinde. Uma ação interna de valorização e 
de conscientização da importância de manter as mãos e as superfícies sempre 
higienizadas.

RECICLAGEM E ENGAJAMENTO

O Projeto Geração já conseguiu arrecadar 5,2 toneladas de recicláveis até agora, 
o que está gerando uma renda de R$ 2.902,44. Desde o início do ano, o progra-
ma vem registrando excelentes resultados. Com mais participantes e uma nova 
empresa de recicláveis como parceira, a ação deve atingir números que represen-
tam preservação aos recursos naturais e ajuda a quem realmente precisa. Mais 
informações: 11 4727-5777.

PROJETO PARA DESAPEGAR

O Grupo Marbor lançará em breve o “Desapegação”, um desdobramento do 
Projeto Geração, que também tem como objetivo reduzir o consumo de recursos 
do nosso planeta. Os colaboradores poderão dar um novo destino àqueles itens 
que, por algum motivo, não servem mais. Eles poderão doar, trocar ou vender os 
produtos usados, que vão ser úteis para outras pessoas e até ser uma nova fonte 
de renda.

PÁSCOA NA MARBOR

Os colaboradores da Marbor 
participaram de uma brincadeira 
para comemorar a Páscoa. Todos 
ganharam um mimo numa “brinca-
deira de amigo oculto”.

REUNIÃO COM O 
CONSELHO DE 
TURISMO

Representantes do Grupo Marbor e 
do Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur) realizaram uma reunião 
on-line para alinhar detalhes de 
projetos que farão juntos. Muitas 
novidades boas virão em breve e 
envolverão a empresa e a cidade 
como um todo.
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O segmento de locação de equi-
pamentos de logística é aposta da 
Marbor Frotas Corporativas para 
este ano. A modalidade permite 
às empresas reduzir custos e não 
depender de investimentos. A em-
presa lembra, porém, que apenas 
trocar uma frota própria por alu-
gada pode não resolver o proble-
ma. É preciso ter um projeto de 
terceirização adequado para cada 
operação. Por este motivo, para 
a Marbor, essa será uma tendên-
cia crescente no mercado a partir 
deste ano, especialmente entre 
no segmento de empilhadeiras. 
“Os projetos customizados de lo-
cação de empilhadeiras permitem 

atender à necessidade de cada 
empresa, conforme a demanda do 
momento, com a melhor relação 
custo-benefício. Assim, os clientes 
podem aumentar suas frotas nos 
períodos de maior movimento sem 
o risco de manter ativos próprios e 
inoperantes em períodos de menor 
volume de cargas”, diz o gerente de 
Locação de Empilhadeiras da Mar-
bor, Andersen Torres.

Já o diretor da Marbor Frotas 
Corporativas, Renato Vaz, explica 
que, para um projeto de terceiriza-
ção de equipamentos ser eficiente 
e gerar economia real, é necessá-
rio o desenvolvimento de estudo 
técnico bem balizado, para propor 

as máquinas adequadas para cada 
operação, nem maiores nem me-
nores, em número ou capacidade, 
do que a demanda da operação.

Torres completa dizendo que, 
com os projetos customizados 
de terceirização de máquinas, os 
clientes economizam recursos hu-
manos e financeiros na gestão e 
manutenção de sua frota, uma vez 
que estes serviços ficam a cargo da 
locadora. “Ou seja, os funcionários 
da empresa contratante podem 
se dedicar a atividades essenciais 
para os seus negócios”. Mais in-
formações: (11) 4727.5777 | mar-
bor-frotas-corporativas (LinkedIn) 
| marborfrotascorporativas.com.br.

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

Planos customizados de locação de empilhadeiras permitem atender 
à necessidade de cada empresa conforme a demanda

MARBOR FOCA ESTRATÉGIAS
EM TERCEIRIZAÇÃO

ABR 2021

5



A Vila Helio, no Centro de Mogi 
das Cruzes (SP), vai ganhar um 
novo trecho de paisagismo, seguin-
do o mesmo estilo inspirado na ar-
quitetura toscana do restante do 
espaço, que vem passando por uma 
grande revitalização desde 2018. 

Uma nova área, próxima à       
entrada dos prédios comerciais 
Maria Antonieta e Loloya (e, em 
breve, um novo edifício que será 
construído pelo Grupo Marbor, ad-
ministrador do espaço), terá flores 
delicadas e marcantes, como fícus, 
buxinho, gerânios, crisântemos e 
lavandas. 

“É um projeto muito especial e 
preciso confessar que acredito que 
eu fui apenas uma ferramenta de 
materialização de algo que já exis-
tia no coração da empresa (Grupo 
Marbor) e da Diretoria. Porque ofe-
recer um espaço bonito, acolhedor 
e que ‘abrace’ os visitantes já era 
algo muito sonhado, muito dese-
jado por eles”, define Karine Rodri-
gues, diretora da Gaia Paisagismo, 
responsável pelo projeto.

De acordo com Karine, o visu-
al deste novo trecho de paisagismo 
vai se destacar, mas de forma har-
mônica com os demais ambientes 

da Vila, que tem pinheiros, buchos 
de diferentes diâmetros, maciços 
de arbustos e herbáceas plantadas 
na primeira fase do paisagismo. 

Todas estas plantas, inclusive, 
têm diferentes épocas de floração, 
para que a composição possa sur-
preender os visitantes independen-
temente da estação.

“A Vila Helio se tornou um novo 
centro turístico e todos que pas-
sam por lá se surpreendem com a 
beleza e a estrutura que ela ofere-
ce.  Por isso preparamos cada deta-
lhe com muito carinho”, completa 
Karine.

IMÓVEIS

Buxinho, gerânios, crisântemos e lavandas estão entre as flores que vão enfeitar 
ainda mais o espaço comercial que tem arquitetura inspirada no estilo toscano

VILA HELIO GANHA
NOVO PAISAGISMO
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Dois novos estabelecimen-
tos gastronômicos devem abrir 
as portas na Vila Helio até maio 
com novas opções para mogianos 
e turistas. A Waffles & Cakes Con-
feitaria, como o próprio nome diz, 
tem como carro-chefe os waffles, 
aquele doce de origem belga, com 
massa em formato quadriculado 
e inúmeras opções de recheios e 
coberturas. Mas os bolos caseiros 
também são ponto forte da casa, 
segundo Érica de Oliveira, proprie-
tária e confeiteira da loja. “O nosso 
cardápio terá waffles, bolos casei-
ros, bolos confeitados, sorvetes e 
crepes. E o grande diferencial é que 
todas as nossas receitas são casei-
ras”.

Já o Box Mineiro (@boxminei-
romogidascruzes) vai oferecer em 
uma caixa delícias típicas de Minas 
Gerais. A unidade mogiana está en-
tre as cerca de 100 espalhadas pelo 
Brasil. “É uma franquia, que tam-

bém está abrindo lojas nos Estados 
Unidos”, conta Wagner José Pansa-
ni Peres, proprietário do restauran-
te de Mogi.

O diferencial, de acordo com 

ele, é a velocidade na entrega do 
pedido. “Entregamos em até dois 
minutos os itens do cardápio do 
dia”.

Ambos escolheram a Vila Helio 
para abrir o primeiro estabeleci-
mento por causa da localização, da 
beleza e do custo-benefício que o 
espaço oferece. “O ambiente da Vila 
me encantou. Parecia que eu tinha 
entrado em uma linha paralela do 
tempo, em que tudo parecia mais 
simples, onde as pessoas poderiam 
passear e conversar tranquilas”, 
define Érica.

Tanto Érica quanto Wagner es-
tão trabalhando na reforma, na de-
coração e nos preparativos para a 
inauguração de suas lojas nas pró-
ximas semanas. Mas os dois estão 
preparados para se adaptarem às 
regras determinadas para o setor 
durante a pandemia.

IMÓVEIS

A Waffles & Cakes Confeitaria e o Box Mineiro devem ser inaugurados até maio

NOVAS LOJAS TERÃO WAFFLES, 
BOLOS E COMIDA MINEIRA

ABR 2021
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EVENTOS 

Equipe continua com todos os cuidados com o espaço e fazendo 
reservas para quando as atividades do setor voltarem

ALEGRATTO SE PREPARA PARA 
RETOMADA DE ENCONTROS

O Espaço Alegratto está com 
as atividades suspensas, por con-
ta da fase emergencial da qua-
rentena, mas a equipe continua 
cuidando de cada detalhe para, 
assim que os eventos voltarem a 
ser permitidos, os clientes tenham 
a melhor experiência. 

Quando a cidade de Mogi das 
Cruzes (SP) entrou na fase amare-
la, no início deste ano, a Alegratto 
chegou a receber eventos corpo-
rativos com número limitado de 
pessoas. As empresas Faberge e 
Goldlog estavam entre as que es-

colheram a Alegratto para realizar 
encontros entre seus profissionais 
nesta fase em que era permitido 
reunir pequenos grupos.

Todas as medidas de seguran-
ça sanitária foram seguidas e as 
duas companhias puderam fazer 
os eventos com tranquilidade e 
toda a infraestrutura.

Agora, a equipe continua cui-
dando do espaço e atendendo pes-
soas físicas e jurídicas que plane-
jam retomar seus eventos, sejam 
sociais ou corporativos, assim que 
for autorizado e seguro para to-

dos. As reservas podem ser feitas 
em curto, médio ou longo prazo 
e os especialistas da Alegratto 
fornecem todas as informações e 
orientações necessárias para cada 
caso. O prédio da Alegratto fica na 
Vila Helio, no Centro de Mogi das 
Cruzes. Com dois andares e total 
acessibilidade, o espaço pode ser 
usado em vários formatos, de-
pendendo da necessidade de cada 
cliente. 

Mais informações: @alegratto-
eventos | 11 98838-9257 (Whats- 
App) | (11) 4727-1359.
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HOTELARIA

Jogadores e Comissão Técnica ficaram no empreendimento durante o período 
em que foram realizadas partidas no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi

ATLETAS DO NBB 
ESCOLHEM HOTEL MARBOR

O Hotel Marbor mais uma vez 
foi escolhido por atletas de bas-
quete para ficarem durante cam-
peonato do NBB (Novo Brasil Bas-
quete), o que fez com que o Hotel 
registrasse alta ocupação no fim 
do mês de fevereiro.

A preferência pelo Hotel Mar-
bor já é uma tradição no meio 
esportivo. Sempre que disputas 
são realizadas em Mogi ou outras 
cidades do Alto Tietê, jogadores 
e comissões técnicas escolhem o 
espaço para se hospedar, realizar 
reuniões, fazer as refeições, entre 
outras atividades, já que a estru-
tura para este tipo de hospeda-

gem é completa. “Temos bastante 
experiência e prazer em receber 
atletas aqui. Nossa equipe está 
preparada e acostumada aos há-
bitos deste tipo de hóspede, in-
clusive na área gastronômica. Já 
criamos cardápios exclusivos para 
eles, que se alimentam de forma 
diferenciada. E, neste momento de 
pandemia, os cuidados que temos 
com higiene e segurança sanitária 
foram redobrados”, conta Arthur 
Medeiros, da Concierge Hotelaria, 
administradora do Hotel Marbor. 

Mais informações: (11) 4735-
7300 | @hotelmarbor | hotelmar-
bor.com.br.
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SETOR

Brasil lidera grupo de 92 países que fará plano de ação para promover 
confiança em viajantes no período pós-pandemia

COMITÊ DEVE CRIAR
CÓDIGO INTERNACIONAL
DE PROTEÇÃO AO TURISTA

Depois de mais de um ano do 
início da pandemia de Covid-19, 
que gerou impacto em quase to-
dos os setores, os hotéis do mun-
do inteiro se preparam para um 
novo protocolo de atendimento ao 
cliente, que deverá ter como base 
um Código Internacional de Prote-
ção do Turista.

De acordo com informações 
do Ministério do Turismo, o Brasil 
está liderando, dentro da Organi-
zação Mundial do Turismo (OMT), 
um comitê que vai formular esta 
espécie de regulamento.

O grupo, que é composto por 
92 países, irá propor um plano de 
ação com foco na retomada da 
confiança dos viajantes em todo o 
mundo. A ideia é que, por meio da 

harmonização e união de normas 
de proteção ao consumidor em 
suas viagens de turismo, a popu-
lação alcance um maior equilíbrio 
de responsabilidades no mundo 
pós-Covid.

Em uma de suas reuniões, o 
comitê examinou uma série de re-
comendações para melhorar a as-
sistência ao turista em situações 
de emergência, entre elas, estão 
o estabelecimento de programas, 
planos e protocolos específicos 
de contingência para situações de 
emergência que incluam autori-
dades diplomáticas e consulares e 
a promoção ao uso de aplicativos 
de rastreamento que alertem os 
turistas sobre um possível risco de 
casos emergenciais.

Em 2020, logo que a pandemia 
foi decretada, muitos turistas que 
estavam longe de seus países de 
origem se viram sem saber o que 
fazer para voltarem para casa e 
as próprias autoridades ainda não 
tinham normas claras para segui-
rem a respeito do assunto, já que 
foi algo inédito na história recente 
do mundo. 

Essa incerteza fez com que as 
viagens internacionais imediata-
mente tivessem queda e um alerta 
sobre a necessidade de mudanças 
nos protocolos foi lançado entre 
todos os setores envolvidos. O có-
digo ainda não tem prazo para ser 
finalizado, mas também deve ser-
vir de base para outras áreas afe-
tadas pela pandemia.
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A nova lei de trânsito brasileira 
(14.071/2020), que entrou em vigor 
no dia 12 de abril deste ano mudou 
vários itens da legislação anterior. 
De forma geral, as regras ficaram 
mais tolerantes, com destaque 
para o aumento do limite de pon-
tos na Carteira Nacional de Ha-
bilitação, que também teve a sua 
validade ampliada.

O Marbor em Notícias separou 
as cinco mudanças que mais de-
vem impactar a vida do motorista:

SERVIÇOS 

Entre as mudanças estão ampliação da validade da CNH, exame toxicológico para todos 
e mais tolerância no acúmulo de pontos na carteira

NOVA LEI DE TRÂNSITO
ENTRA EM VIGOR ESTE MÊS
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