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A pandemia ainda não 
acabou nem as suas nefastas 
consequências. Permanecemos 
em meio a uma das maiores 
crises econômicas que o Brasil 
já viu e, infelizmente, ainda não 

temos uma previsão clara e concreta sobre quando as 
coisas vão de fato melhorar. Mas vivemos também um 
momento de esperança com as vacinas.

Com a vacinação caminhando e as pessoas e 
empresas retomando, na medida do possível, atividades 
que ficaram paralisadas durante o pior período da 
pandemia até agora, estamos conseguindo enxergar uma 
luz no fim do túnel, apesar da longa distância.

Mas, para estarmos preparados para essa retomada 
econômica, é necessário ter muito planejamento. Planejar 
de forma profissional e realista – com uma boa dose de 
ousadia – todas as ações que terão de ser colocadas em 
prática para uma nova – e, tomara, muito melhor – fase da 
nossa economia. Por aqui, estamos preparados!

Toda empresa é uma 
engrenagem, que deve ser 
cuidada com atenção e resiliência. 
Desde sempre, nossa atenção e 
nossos cuidados permanentes 
estiveram presentes no dia a 

dia, no entanto, mais do que nunca em dias atuais, está 
colocada sob testes a nossa capacidade de resiliência 
e aprendizado. Desde que começamos esse capítulo 
da pandemia e seus impactos, não há um dia em que 
passamos sem pensar em soluções e inovações, a fim de 
garantir a perpetuação e o crescimento da nossa marca e 
de todos os postos de trabalho que geramos. 

Não descartamos nenhuma hipótese ou movimento 
em prol dessas duas coisas – é desafiador, sem dúvida, 
mas ter coragem de se mover, e não paralisar, é uma das 
características que carregamos no nosso DNA. Vamos em 
frente, encarando as adversidades e nos movendo sempre 
em busca de soluções, sem hesitar ou titubear. Coragem 
está entre os cinco valores da Marbor.

Marcos Borenstein,
fundador e presidente do Grupo Marbor

Tatiana Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

PROBLEMAS E 
OPORTUNIDADES

MAIS QUE
FINANÇAS

Toda empresa passa 
por problemas em diversos 
momentos, alguns maiores 
outros menores, alguns mais 

fáceis de serem resolvidos e outros que precisam de 
grandes intervenções. Mas todos podem ter resultados 
diferentes, dependendo da atitude tomada em relação a 
eles.

No Grupo Marbor, temos como princípio transformar 
problemas em oportunidades. Em mais de 30 anos de 
atuação, aprendemos que não há solução melhor para 
um problema do que torná-lo algo favorável.

Nós mudamos o foco, nosso olhar está treinado para 
ver as coisas, por mais difíceis que sejam, como algo a 
ser solucionado e aproveitado para alguma melhoria, um 
novo investimento, outros produtos, serviços ou mesmo 
um aprendizado inicial para uma ação posterior que 
vai beneficiar tanto a nossa empresa quanto os nossos 
clientes.

A área de finanças costuma 
ser vista de forma simples, 
como algo de natureza exata e 
com ligação apenas com o caixa 

da empresa. Mas é muito mais que isso. O financeiro é 
parte fundamental do planejamento, do atendimento, da 
criação de produtos e serviços, enfim, de todas as áreas de 
qualquer companhia. 

Tudo precisa estar alinhado com as finanças. A 
empresa, independentemente do tamanho, precisa fazer 
investimentos constantes para crescer. E isso só é possível 
com uma gestão financeira eficiente. 

É sim uma área teoricamente exata, racional e 
direcionada à parte prática da rotina corporativa. Mas 
também é o coração do negócio, é parte essencial nas 
decisões e no desenvolvimento de ações para se chegar 
aos objetivos. Faz parte do caminho que percorremos até 
a nossa maior riqueza: clientes internos e externos.

Larissa Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

Helio Borenstein II,
diretor do Grupo Marbor
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Quem vê a Juliana Smokou, 
analista fiscal do Grupo Marbor, 
trabalhando tranquila e serena 
em sua mesa não imagina que ela 
é faixa preta em karatê. A paixão 
pela arte marcial japonesa come-
çou na infância. Aos 10 anos, ela 
entrou para um projeto social no 
bairro Rodeio, em Mogi das Cruzes, 
e passou a praticar o esporte.

Treinou e competiu até os 17 
anos. Aos 15, já era faixa preta (a 
mais alta graduação do karatê) e 
por quatro anos representou Mogi 
nos Jogos Regionais do Estado de 
São Paulo. Mas não foram os golpes 
e as técnicas clássicas da luta que 
fizeram mais diferença na vida de 
Juliana. O maior aprendizado, se-
gundo ela, vem da disciplina e do 
respeito ao próximo.

“O que me manteve no esporte 
foi a filosofia. O respeito e a disci-
plina física e mental foram ensi-
namentos muito fortes que recebi 
do meu sensei (professor/mestre), 
José Domingos Barbosa. Até hoje, 
mesmo estando há três anos sem 
treinar, falo todos os dias com ele. 
Nós nos tornamos amigos, princi-
palmente, por causa dessa relação 
de respeito”.

Ao contrário do que muitas pes-
soas pensam, o karatê não prega o 
combate, a violência. Karatê signi-
fica “mãos vazias”, ou seja, mãos 
desarmadas, que priorizam a defe-
sa. “Aprendi que o melhor ataque 
é a defesa”, diz Juliana, que nunca 
precisou usar suas técnicas fora 
do koto, como é chamado o espaço 
onde se pratica a luta. “Sempre fui 
tranquila e graças a Deus nunca foi 

necessário usar o karatê para me 
defender de nada. Só mesmo den-
tro do esporte”.

Juliana sempre gostou tanto de 
atividades físicas que sua primeira 
opção na hora de escolher o curso 
na universidade era Educação Físi-
ca, mas ela acabou escolhendo Ci-
ências Contábeis. “Também sempre 
gostei de números. Fiz primeira-
mente o curso técnico de Contabili-
dade, depois graduação em Gestão 
Financeira e em seguida Ciências 
Contábeis”.

Na área profissional que esco-
lheu, ela tem planos de crescimen-
to para os próximos anos. Quer se 
tornar analista sênior na Marbor e 

depois ocupar o cargo de contado-
ra.

Aos 28 anos, ela está há seis 
meses na empresa e trouxe a expe-
riência que obteve em escritórios 
de contabilidade onde trabalhou 
nos anos anteriores. “Quando che-
guei aqui, fiquei surpresa com a so-
lidez, com a gestão, que conseguiu 
levar os negócios mesmo em meio 
à crise e manter tanto os colabora-
dores quanto os clientes”.

Para o karatê, os planos são de 
retomada. Assim que for seguro, 
Juliana pretende voltar a treinar e 
manter a arte marcial em sua vida 
como um hobby. “Os meus kimonos 
estão guardadinhos em casa”.

NOSSA GENTE - JULIANA SMOKOU

Como a prática do esporte de origem japonesa mudou a forma de uma bacharel em 
Ciências Contábeis lidar com as pessoas e a profissão

A DISCIPLINA E O RESPEITO DO 
KARATÊ PARA A VIDA

AGO 2021
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PROJETO GERAÇÃO

O Projeto Geração já arrecadou 
quase 9 toneladas de recicláveis e 
R$ 4.723,69 em dinheiro, graças ao 
empenho de todos os envolvidos, entre 
colaboradores, empresas parceiras e 
pessoas de fora que querem ajudar a 
fortalecer esta ação que doa a maior 
parte da renda para entidades assis-
tenciais. Informações: 11 4727.5777.

DIA DOS PAIS

O Grupo Marbor promoveu um café 
especial, em dois horários diferentes, 
para os colaboradores trazerem os 
seus pais. Após o encontro, realizado 
no Parklet do Hotel Marbor, os filhos 
puderam levar seus pais para uma visi-
ta ao Memorial Helio Borenstein, para 
contar a eles um pouco mais sobre a 
história da empresa onde trabalham e 
que ajudaram a construir.

REUNIÃO COM
LOCATÁRIOS

A Marbor Negócios Imobiliários 
promoveu em julho uma reunião com 
os locatários da Vila Helio, mais novo 
polo de gastronomia e serviços na re-
gião central de Mogi das Cruzes, para 
falar sobre as novidades do espaço e 
a integração entre os empreendedo-
res ativos, para ampliar e fortalecer 
os negócios locais.

ENTREVISTA SOBRE 
A VILA HELIO

O fundador e presidente do Grupo 
Marbor, Marcos Borenstein, participou 
do programa Cidade Viva (canal 527 
na NET e no Youtube como “Cidade 
Viva TV”) para falar um pouco sobre 
a sua trajetória e do Grupo Marbor. Ele 
contou sobre a surpresa que recebeu 
em seu aniversário de 80 anos, em 
21 de maio, com a inauguração da 
travessa que foi batizada com a data 
de seu nascimento e do Memorial Helio 
Borenstein (que conta a história da fa-
mília, da empresa e da Vila Helio), além 
do lançamento do livro “Vila Helio, da 
fundação à Marbor”.

DESAPEGA!

Várias vendas foram fechadas pelo 
Desapegação, um projeto interno do 
Grupo Marbor que reúne itens novos 
ou usados de vários tipos para compra, 
venda e troca entre os colaboradores. 
O programa é um desdobramento do 
Projeto Geração, que já conta também 
com a coleta de pilhas e baterias e o 
objetivo de todos os braços do projeto 
é promover o consumo consciente e 
o reaproveitamento de recursos. O 
Desapegação cresceu e agora tem um 
site próprio para facilitar o acesso e a 
visualização dos produtos.

INVERNO SOLIDÁRIO

Durante um mês (de 05/07 a 05/08), 
o Grupo Marbor arrecadou alimentos 
para famílias carentes de Mogi das 
Cruzes. A campanha Inverno Solidário 
contou com a participação de toda 
a população, que podia depositar os 
itens em dois pontos de coleta, o Hotel 
Marbor e a sede da empresa, ambos 
no Centro de Mogi. Foram quase 300 
quilos de alimentos arrecadados, que 
foram encaminhados ao Fundo Social 
de Solidariedade Municipal e recebidos 
pela primeira-dama Simone Cunha.

ARRAIÁ DA MARBOR

Seguindo todos os protocolos de 
segurança e higiene, os colabora-
dores do Grupo Marbor puderam 
compartilhar, durante um almoço 
julino, momentos divertidos com 
jogos e atrativos tradicionais, como 
a pescaria com prendas e a barraca 
do beijinho (doce), além de pratos 
típicos.

PILHAS E BATERIAS

O Grupo Marbor disponibiliza para 
colaboradores e pessoas de fora uma 
caixa coletora de pilhas, baterias 
e outros materiais semelhantes 
usados, que são encaminhados 
para o destino correto, o que evita a 
contaminação do meio ambiente e 
o surgimento de doenças. A ação é 
mais um desdobramento do Projeto 
Geração e o acesso à caixa é livre no 
Hotel Marbor (Rua Juvenal Granado 
Nale, 35, Vila Helio, Mogi das Cruzes). 
Quem preferir também pode levar 
até a sede do Grupo Marbor (Rua 
Professor Flaviano de Melo, 313, 
Centro de Mogi).

SORTEIO DE
PRÊMIOS

O perfil da Vila Helio no Instagram (@
vilahelio) realizou dois sorteios entre 
junho e julho. Um presenteou o segui-
dor @almirdouglas com o livro “Vila 
Helio, da fundação à Marbor” e outro 
premiou o @adao.leandro1 com um 
box de feijão tropeiro do Box Mineiro, 
restaurante sediado na Vila.



Empresas que trocam frotas 
próprias por alugadas estão re-
duzindo seus custos com pessoal, 
manutenções, gestão de documen-
tos e ainda garantem veículos em 
boas condições sem a necessidade 
de investimentos em ativos. Esses 
são os principais ganhos da loca-
ção, apontados pelos clientes em 
pesquisa realizada pela Marbor 
Frotas Corporativas.

A Marbor perguntou a alguns 
clientes quais as vantagens da 
locação de veículos em compara-
ção com frotas próprias. A gerente 
de Serviços Corporativos da Rei-
chhold do Brasil, Vivien Tsujiguchi 
Rinaldi, apontou três fatores prin-
cipais: manutenção terceirizada; 
gestão da documentação (incluin-
do impostos e seguros); assistência 
24 horas em todo o Brasil.

Ela destaca, no entanto, que 
o maior benefício observado por 
sua empresa desde que se tornou 
cliente da Marbor é a gestão ter-
ceirizada de todas as manuten-

ções (preventivas e corretivas), o 
que deixa de ser uma preocupa-
ção para os usuários dos veículos. 
Outra vantagem, segundo a exe-
cutiva, é a possibilidade de contar 
com carro reserva em caso de ma-
nutenção. Perguntada se recomen-
daria a locação de frotas para ou-
tras empresas, ela afirma que sim 
e cita algumas situações em que 
essa opção é mais adequada que 
uma frota própria: “Quando não se 
tem ou não quer ter mão de obra 
interna focada em um sistema que 
não é o core business da empresa; 
ou quando não se tem o valor de 
investimento para um ativo (aqui-
sição de veículo)”, relata Vivien 
Tsujiguchi Rinaldi.

FROTA MAIS NOVA

Já a mineradora CMOC observa 
outros ganhos na locação. Para o 
analista-administrativo Carlos Ju-
nior, essa opção é mais vantajosa 
para empresas que desejam “man-

ter uma frota mais nova e com 
maior quantidade de veículos”.

Entre os benefícios observa-
dos pela CMOC com a locação, ele 
aponta ainda “a gestão terceiriza-
da das documentações de vários 
veículos”. Na condição de cliente, o 
analista classifica como “ótimo” o 
serviço prestado pela Marbor Fro-
tas Corporativas.

VANTAGENS NA LOGÍSTICA

A locação pode ser mais van-
tajosa até mesmo para empresas 
que têm o transporte no centro de 
seus negócios. É o caso de opera-
dores logísticos e distribuidores 
de produtos. A Sakamoto, sediada 
em Guarulhos, atua neste setor e 
aponta os benefícios da terceiri-
zação: “Redução de custos e não 
preocupação com os veículos”, diz 
João Pedro Pini, gestor de frotas 
da Sakamoto. Mais informações: 
www.marborfrotascorporativas.
com.br

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Economia com gestão, manutenção e pessoal é uma das vantagens desta
modalidade, que também evita desgastes com questões burocráticas

EMPRESAS RELATAM GANHOS COM 
TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS

AGO 2021
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A Vila Helio e o Memorial Helio 
Borenstein estão ganhando desta-
que em canais de turismo na in-
ternet. Ambos foram citados nos 
perfis oficiais @turismoestadosp,          
@turismomogidascruzes e @cul-
turamogi, além do site visitemogi.
com.br como pontos de visitação. 

Os locais ficaram em evidência 
depois que representantes destes 
canais tiveram acesso aos diferen-
ciais deles. A Vila, revitalizada re-

centemente, e o Memorial, inaugu-
rado há alguns meses, chamam a 
atenção de quem passa pela região 
central de Mogi das Cruzes (SP).

Com estilo inspirado na arqui-
tetura toscana, a Vila e o Memorial, 
que foi construído na recém-aber-
ta Travessa 21 de Maio e conta um 
pouco da história do bairro, da ci-
dade, do Grupo Marbor e da família 
Borenstein, fazem com que os vi-
sitantes se sintam em outro lugar, 

fora do Centro. O paisagismo, os 
bancos, o parklet, os detalhes que 
remetem à história do espaço dei-
xam as pessoas encantadas e com 
vontade de ficar ali, em vez de só 
passar, como era antes da revitali-
zação. As inúmeras opções gastro-
nômicas, com restaurantes, café, 
confeitaria, pub e outros estabele-
cimentos no térreo, além de diver-
sas alternativas de serviços, como 
dentista, escritórios de advocacia, 

IMÓVEIS

Espaços foram citados e recomendados para visitação por sites
e perfis nas redes sociais direcionados ao setor turístico

VILA HELIO E MEMORIAL SÃO 
DESTAQUE EM PÁGINAS DE 
TURISMO DE MOGI

AGO 2021
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espaços de beleza e estética, são 
um atrativo a mais para o número 
cada vez maior de frequentadores 
e admiradores do espaço.

O aumento do turismo local 
também é fruto de um trabalho fei-
to pelo Grupo Marbor com o Conse-
lho Municipal de Turismo (Comtur). 
Após reuniões de apresentação, re-
presentantes do Comtur estiveram 
na Vila e comprovaram a potencial 
turístico do que vem sendo consi-
derado um dos principais pontos 
gastronômicos e de serviços da re-
gião.

LIVRO

Atendendo a pedidos dos visi-

tantes, o livro “Vila Helio, da fun-
dação à Marbor”, que conta com 
mais detalhes toda a trajetória do 
espaço, agora pode ser adquirido 
por quem se interessar.

Em formato quadrado, a publi-
cação está sendo vendida pelo va-
lor especial de R$ 29,90 (dinheiro 
ou pix).

Para adquirir a obra, basta 
agendar a retirada, na sede do 
Grupo Marbor ou na Travessa 21 
de Maio, enviando uma mensa-
gem por WhatsApp para o número        
11 98842.6574.

Mais informações sobre a 
Vila Helio: (11) 4727.5777 | (11) 
98836.7025 (WhatsApp) | @vilahe-
lio.



HOTELARIA

Os investimentos foram tema de uma reportagem da afiliada Rede Globo no Alto 
Tietê sobre como driblar os aumentos na conta com responsabilidade ambiental 
e mantendo os serviços de qualidade

HOTEL MARBOR APLICA MEDIDAS 
DE ECONOMIA DE ENERGIA

O Hotel Marbor vem investindo 
há anos em medidas de responsa-
bilidade ambiental, entre elas, algu-
mas que, além de preservar o meio 
ambiente, promovem economia de 
recursos. Com um sistema que desli-
ga automaticamente as luzes quan-
do não há pessoas nem atividades 
acontecendo em algum ambiente, 
o Hotel conseguiu uma significativa 
redução no consumo de energia.

Além disso, há anos, a empresa 
também investiu na substituição de 
todas as lâmpadas de vapor de só-
dio (que contêm mercúrio) pelas de 
LED, que, além de menos agressivas 
ao meio ambiente, são mais econô-
micas. 

A troca também é benéfica para 
os hóspedes e os funcionários, já que 

as unidades de vapor de sódio emi-
tem UVA e UVB, perigosas e conheci-
das radiações que fazem mal à pele. 
Isso não acontece com a iluminação 
de LED, que também é mais eficiente.

Essas medidas foram tema de 
uma reportagem da TV Diário, afi-
liada Rede Globo no Alto Tietê, so-
bre o que as empresas podem fazer 
para reduzir a conta de luz e redu-
zir os impactos dos reajustes do se-
tor, principalmente no inverno, sem 
comprometer a qualidade dos seus 
serviços.

OUTRAS AÇÕES

Além de investimentos que ge-
ram redução do consumo de energia, 
o Hotel Marbor também colocou em 

prática outras medidas de susten-
tabilidade, como reciclagem de ma-
teriais, por meio do Projeto Geração 
(aplicado em todo o Grupo Marbor e 
que recebe itens de fora da empresa 
e tem parte de sua renda revertida 
em doação para entidades assisten-
ciais), e reaproveitamento da água, 
que é tratada e filtrada pela própria 
empresa e tem como origem um 
poço regulamentado. Uma caixa de 
coleta de pilhas, baterias e celulares 
usados também está disponível para 
funcionários, clientes e pessoas de 
fora que passem pelo Hotel, na Vila 
Helio, no Centro de Mogi das Cruzes, 
que queiram dar o destino correto a 
estes itens que, se jogados em lixo 
comum, contaminam o lençol freá-
tico e o planeta como um todo.

8
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EVENTOS

Empresas já podem contratar o espaço para a realização de reuniões, 
confraternizações e outros encontros empresariais

ALEGRATTO INICIA RESERVAS 
PARA FIM DE ANO

A Alegratto, espaço de even-
tos na Vila Helio, região central 
de Mogi das Cruzes (SP), já está 
fazendo reservas para o fim do 
ano. Especializada em encontros 
corporativos e sociais, a empresa 
está preparada para receber reu-
niões, confraternizações, festas e 
outros eventos, sempre seguindo 
todos os protocolos de seguran-
ça sanitária e as regras impostas 
pelo de flexibilização do Governo 
do Estado de São Paulo.

Com dois andares, elevador 
panorâmico e total acessibilida-
de, a Alegratto conta com infra-
estrutura completa para todo tipo 
de encontro, inclusive com telão 
e equipamentos de audiovisual e 

várias opções de composição de 
mesa.

Uma equipe treinada e expe-
riente está disponível para asses-
sorar os clientes sobre todas as 
medidas de segurança necessá-
rias, além das melhores alternati-
vas para cada tipo de evento.

Nas redes sociais, inclusive, a 
Alegratto tem postado uma série 
com dicas sobre como retomar os 
eventos de forma segura (@ale-
grattoeventos). Tem dicas sobre 
a capacidade de público, distan-
ciamento, como garantir o uso de 
máscara de todos os convidados, 
como delimitar uma área para o 
consumo de alimentos e bebidas, 
entre outras informações úteis. 

RESERVAS

Para saber mais sobre a 
Alegratto e fazer reservas, os 
interessados devem entrar 
em contato pelos telefones 
(11) 98838.9257 (WhatsApp) 
e (11) 4727-1359.

Nas redes sociais e no 
site (alegratto.com.br), tam-
bém é possível conferir um 
pouco da estrutura e dos   
diferenciais do espaço.

9
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SETOR

Representantes do segmento acreditam que a partir do fim deste ano o volume de 
viagens deve ser tão grande que vão faltar hotéis e aviões para todos os interessados

RETOMADA DA HOTELARIA
DEVE COMEÇAR NO VERÃO

O setor hoteleiro foi um dos 
mais afetados pela pandemia de 
Covid-19. Hotéis, operadoras de 
turismo, agências, companhias aé-
reas e outras empresas ligadas ao 
segmento vivem uma das maiores 
crises econômicas de sua história. 
Mas os representantes da catego-
ria estão otimistas com a próxima 
temporada. Com a vacinação con-
tra o coronavírus em andamento e 
com previsão de ter a maioria dos 
adultos imunizada até o fim do ano 
em alguns Estados, como São Pau-
lo e Rio de Janeiro, a expectativa é 
de que a procura por viagens passe 
por um verdadeiro boom no verão. 
O presidente da maior operadora 
de turismo da América Latina in-
formou em entrevista a uma das 
principais revistas do País que tem 

convicção de que vão faltar hotéis 
a aviões no Brasil a partir de de-
zembro, quando o setor, segundo 
ele, deve viver um “boom”.

E ele não é o único a dar este 
tipo de previsão. Muita gente tem 
se programando para viajar as-
sim que for vacinada e as empre-
sas do setor estão de olho neste 
público. O isolamento social, se-
gundo especialistas, fez com que 
muitas famílias economizassem 
com viagens, passeios e saídas do 
dia a dia, como a restaurantes, 
docerias, cinema, entre outros. 
Essa economia deve ser revertida 
em viagens no próximo ano. Es-
pecialistas também apostam em 
um novo perfil de viajantes. Além 
dos hotéis e passeios tradicionais, 
muitas pessoas devem buscar tu-

rismo em casas mais “isoladas” ou 
hotéis que ofereçam diferenciais 
em relação ao ainda existente ris-
co de contaminação. O Hotel Mar-
bor, por exemplo, investe, desde o 
início da pandemia, em medidas 
de segurança sanitária para rece-
ber os clientes e também espera a 
retomada de viagens de negócios.

A recomendação para os futu-
ros hóspedes é ficarem atentos a 
promoções e reservas antecipadas 
com vantagens, tanto para viagens 
de lazer quanto para corporativas. 
Muitos sites reúnem os principais 
hotéis e passagens para diversos 
destinos com comparação de pre-
ços e de avaliação de usuários. A 
dica é começar a pesquisa por eles 
e se programar para quando as 
viagens forem seguras.

10

AGO 2021



A pandemia de Covid-19 deu 
aquele empurrãozinho em quem 
desejava empreender, seja por ne-
cessidade depois da perda de um 
emprego formal ou por um sonho 
antigo de ter o próprio negócio. 
Mas muita gente fez esta opção 
antes de estar preparada para ela.

Diferentemente do que pode 
parecer, um negócio, especialmen-
te o que lida diretamente com o 
cliente, como restaurantes, cafés 
e outros semelhantes, precisa de 
muito mais que um ambiente bo-
nito. Também precisa de um aten-
dimento padronizado, acolhedor 
e cuidado com cada detalhe, es-
pecialmente se este empreendi-
mento estiver em uma região de 
potencial turístico. “O turista não 
quer só se sentar e comer. Ele quer 
viver uma experiência, ser aco-
lhido, bem-recebido”, diz Ricardo 
Roitburd, professor de Turismo do 
Senac e presidente do Conselho 
Municipal de Turismo (Comtur) de 
Mogi das Cruzes, cidade classifica-
da como MIT (Município de Inte-
resse Turístico).

Marbor em Notícias: Qual a 
real potencialidade turística que 
Mogi tem hoje?

Ricardo Roitburd: Mogi é uma 
cidade histórica, fundada em 1560, 
com muitos locais ricos em cultu-
ra, igrejas muito antigas, museus 
e espaços lindos para serem vi-
sitados. Mas hoje ainda muitos 
mogianos e turistas não sabem 
disso. Estamos trabalhando na di-

vulgação para que cada vez mais 
pessoas conheçam a nossa cidade. 
Alguns lugares, como a Vila Helio, 
devem ser visitados. A Vila, inclu-
sive, tem este perfil gastronômico, 
com muitas opções para almoço, 
jantar e outras refeições e que 
atraem turistas e moradores lo-
cais. Sem contar o Memorial (Helio 
Borenstein), que conta a história 
da região.

MN: Qual a importância da ca-
pacitação de empreendedores em 
áreas turísticas?

Roitburd: É fundamental. Não 
adianta criar um restaurante, por 
exemplo, com um espaço lindo, te-
mático, decorado e não ir receber 
o cliente na porta. Não ter uma 
mesa limpa e arrumada, funcio-
nários uniformizados e prepara-
dos para tirar dúvidas, cardápio 
condizente com o local. O cliente, 
especialmente o turista, não vem 
só para comer. Ele está em busca 
de uma experiência. Ele quer ser 
encantado e ficar com vontade de 
voltar, de recomendar. Não pode 
ser um atendimento comum. Pre-
cisa ser diferenciado, ter magia. O 
turista não pode se decepcionar. 
Senão, ele não volta mais.

MN: Como o empreendedor 
pode começar a resolver essa 
questão?

Roitburd: Ele precisa se capa-
citar e treinar muito bem a sua 
equipe. Todos precisam estar ali-

nhados. E não só as pessoas do 
mesmo estabelecimento. Se é uma 
região turística, com vários locais, 
todos eles precisam usar a mesma 
linguagem e ter o mesmo padrão 
de atendimento, para que um não 
comprometa a imagem do outro. 
Ao contrário... Para que um eleve e 
valorize a imagem do outro.

MN: Quais são os projetos tu-
rísticos para Mogi nos próximos 
anos?

Roitburd: Neste momento, es-
tamos trabalhando para fortalecer 
as rotas de bicicleta. E queremos 
mostrar que Mogi tem turismo 
em todas as áreas, como religio-
so, ecológico, gastronômico, rural 
e outros. Temos muitos locais que 
mogianos e turistas precisam co-
nhecer.

ENTREVISTA - RICARDO ROITBURD

Especialista fala dos riscos de empreender em locais de interesse
turístico sem ter capacitação para encantar os clientes

A IMPORTÂNCIA DE
ATENDER BEM O TURISTA
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