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Grupo Marbor foca em negócios
imobiliários e de hotelaria

NOVOS EMPREENDEDORES
CHEGAM AO CHARMOSO ESPAÇO

HOTEL MARBOR RECEBE CANTORES
E ATLETAS DE STRONGMAN E BASQUETE

Após compra da Marbor Frotas Corporativas pela Movida,
empresa irá fortalecer nichos especí�cos de mercado.
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NOVAS PERSPECTIVAS

VILA HELIO ESTADIA
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Iniciamos 2022 repletos de 
expectativas e incertezas, mas, 
com desejo imenso de acertar 
e muita vontade de trabalhar 
para alcançarmos os objetivos 

propostos, expandir os negócios e alinhar propostas e 
projetos junto aos nossos clientes. Este será mais um 
ano desafiador, assim como foram 2020 e 2021, mas, 
com algumas peculiaridades que exigirão um esforço 
extra e uma boa dose de perseverança. Não bastasse 
a instabilidade causada pela pandemia, teremos pela 
frente inflação, juros altos, desemprego, combustível caro 
e as eleições para presidente da República, governadores, 
senadores e deputados, que provocam uma certa 
estagnação do mercado em geral e, de 21 de novembro a 
18 de dezembro, todas as atenções estarão voltadas para 
a Copa do Mundo Fifa, no Catar. Estamos cautelosamente 
preparados para vencer as intempéries que o mercado 
deverá nos impor em 2022 e, portanto, otimistas para 
transpor todos os obstáculos que nos esperam com 
planejamento e trabalho. O Grupo Marbor não para!

Passamos 2021 tratando de um dos 
assuntos mais importantes de nossas 
vidas como administradores de uma 
companhia: a compra pela Movida 
do segmento de locação de frotas 

corporativas, como anunciado no fim do ano passado. Foram meses 
pensando na oportunidade e nas consequências que essa decisão iria 
nos impor. Garanto que não tenha nada que não tenha sido avaliado, 
cautelosamente, nesse processo e todas as nossas conclusões 
desembocaram sempre na mesma decisão. Um dos pontos mais 
sensíveis desse processo, claro, era o nosso time! Em decisões 
empresariais, muitas vezes, colocamos os sentimentos abaixo da 
razão, por dois simples motivos: garantir a perpetuidade do negócio 
e a empregabilidade de todos por quem nos julgamos responsáveis. 
Todos têm seus sentimentos, medos e inseguranças. E isso foi 
lembrado nas etapas que cumprimos nesse processo. E continuamos 
muito tranquilos, pela escolha que julgamos acertada e por poder 
garantir a empregabilidade do time da locadora. Consideramos que 
todos desempenharão muito bem seu papel junto ao novo dono. 
Não vai ser fácil e será muito diferente, tanto para quem vai, como 
para quem fica. Nós sabemos. Todos teremos grandes desafios. Mas 
seguiremos fortes, lá ou cá!

Marcos Borenstein,
fundador e presidente do Grupo Marbor

Tatiana Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

TRANSFORMANDO O 
CENÁRIO MOGIANO

COMPROMISSO COM 
MOGI DAS CRUZES

Há três anos o Grupo Marbor 
investe na revitalização da Vila 
Helio, alavancando negócios e 

proporcionando ao mogiano um ambiente charmoso, 
agradável para passear, opções gastronômicas e de 
serviços variadas, segurança e de uma beleza arquitetônica 
diferenciada. Os espaços foram modernizados e são uma 
ótima opção para quem quer abrir, transferir ou expandir 
seus negócios, seja no térreo ou nas salas comerciais do 
edifício Loloya. A região central da cidade foi valorizada 
sob diversos pontos de vista. O que motiva e nos dá certeza 
de que estamos no caminho certo são os números. Isto 
porque, nos últimos meses, em alguns períodos, chegamos 
a registrar 100% de ocupação nos imóveis disponíveis 
para locação, em outros, os espaços alugados chegam 
muito próximos a este índice. O Grupo Marbor também 
proporciona lazer à família mogiana, por meio da realização 
de eventos gratuitos abertos à população. A cada mês, uma 
ação diferente e organizada. A Vila Helio se transformou em 
roteiro turístico. Muito nos orgulha fazer parte deste grande 
projeto de transformação!

O Grupo Marbor inicia 2022 
totalmente empenhado no 
crescimento dos seus negócios 

em Mogi das Cruzes, com planos e propostas para 
alavancar os setores imobiliário e de hotelaria que, ao 
longo dos anos, vêm se expandindo a passos largos. Essa 
vertente reforça o nosso compromisso com a história e 
o desenvolvimento da cidade que, há cerca de 100 anos, 
acolheu o meu avô, Sr. Helio Borenstein, que construiu 
uma trajetória empresarial de sucesso. No fim do ano 
passado, o Grupo Marbor concluiu uma etapa importante 
e decisiva para esta nova fase, com a compra pela Movida 
da empresa de frotas corporativas, que se encontrava em 
estágio maduro de atuação, com crescimento real e bons 
princípios de gestão e operação, portanto, com status 
favorável de mercado. A partir de agora, nossa meta é 
investir e melhorar ainda mais os negócios imobiliários 
do Grupo Marbor, que contemplam toda a área comercial 
da Vila Helio, o espaço de eventos Alegratto e o Hotel 
Marbor. Muitas novidades virão!

Larissa Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

Helio Borenstein II,
diretor do Grupo Marbor
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Idade: 47 anos
Estado civil: Casada
Local de nascimento:
Mogi das Cruzes
Apelido: Ma
Signo: Aquário
Setor onde trabalha:
Governança
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NOSSA GENTE

Qual é a sua comida
preferida?
Churrasco.

Qual é a cor que você
mais gosta?
Preto.

Uma qualidade:
Prestativa.

Um defeito:
Apressada.

Um lugar:
Minha casa.

Um ídolo:
Paulo Gustavo.

Uma data importante: 
26/01/2013, dia do meu
casamento com Rogério
Augusto.

Eu quero...
Conquistar objetivos.

Ser amigo é...
Ser verdadeiro.

Um amor:
Família.

Uma meta:
Viajar este ano.

Queria ser...
Criança.

Poderia ficar horas...
Curtindo minha família.

Uma mania:
Mexer no cabelo.

Doce ou salgado?
Salgado.

Praia ou montanha?
Praia.

Dia ou noite?
Dia.

Família é...
Bênção de Deus.

Antes de morrer
gostaria de...
Realizar todos
meus sonhos.

Felicidade é...
Viver e respirar.

Frase que te inspira:
Seja piloto da sua
história e voe o mais
alto que conseguir.

Deixe uma mensagem:
Obrigada por eu poder
fazer parte do Grupo
Marbor.  A nossa equipe
é maravilhosa!

MARISA VITORINO
DIAS DE SOUZA 
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NATAL NA VILA HELIO

O evento Natal na Vila Helio, realizado de 
15 a 17 de dezembro, das 18 às 21 horas, foi 
um sucesso. O espaço recebeu estrutura 
com tendas e decoração especial para 
apresentação das atrações musicais 
programadas. No dia 15, o Coral Canarinhos 
do Itapety subiu ao palco. Dia 16, foi a vez 
da Big Band da Sinfônica se apresentar. O 
evento foi encerrado em 17 de dezembro, com 
a Orquestra Sinfônica e o cantor Fernando 
Maque. No hall do Alegratto Eventos, o 
público conferiu a exposição “Arte Natal”, 
com obras dos artistas mogianos Nerival 
Rodrigues, Tensy Telles e Danilo Scarpa.

COLABORADORES
DECORAM A VILA HELIO

O  clima de Natal tomou conta da Vila Helio 
em dezembro e ganhou decoração especial, 
montada por nossos colaboradores. O 
cenário ficou lindo e atraiu visitantes que 
tiraram fotos no local. No momento da 
desmontagem da decoração, dia 6 de janeiro, 
a equipe responsável teve uma grata surpresa 
ao encontrar, na caixa de correspondência 
que fazia parte do cenário, diversas cartinhas 
de crianças endereçadas ao Papai Noel, 
com desenhos, pedidos e mensagens. Além 
de devolvermos ao mogiano a Vila Helio 
revitalizada, com espaços aconchegantes, 
beleza e história, também proporcionamos 
sonhos para as crianças!

ENCERRAMENTO DA 
CAMPANHA NATAL DE 
SORRISOS

O Fundo Social de Mogi das Cruzes 
encerrou a campanha Natal de Sorrisos 
2021 em clima festivo, no dia 17 de 
dezembro, juntamente à apresentação da 
Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, 
durante o evento Concertos Iluminados e 
Natal na Vila Helio, organizados pelo grupo 
Marbor. O evento contou com a presença 
da presidente do Fundo Social de Mogi 
das Cruzes, Simone Margenet Cunha e 
também do prefeito, Caio Cunha, além 
da secretária municipal de Cultura, Kelen 
Chacon. “A campanha deste ano atingiu o 
objetivo que queríamos. Foram mais de 25 
mil brinquedos entregues para uma média 
de 220 instituições. Quero agradecer a 
todos que se engajaram e colaboraram. E 
agradeço também ao grupo Marbor, que 
nos ajudou em várias campanhas deste 
ano”, destacou Simone.

SISTEMA SANKHYA
É IMPLANTADO

Para atualizar e melhorar os processos de 
trabalho de todos os setores do Grupo Marbor, a 
implantação do sistema Sankhya já foi concluída 
e está em operação, ainda com pequenos ajustes 
que serão feitos ao longo dos próximos meses. 
Trata-se de uma importante ferramenta de gestão 
de negócios que vai tornar mais eficiente o trabalho 
de todos!

FOLIA ANIMAL

O público se divertiu no evento Folia 
Animal na Vila Helio, realizado no dia 
20 de fevereiro, em apoio às ONGs, 
protetores e voluntários da causa. 
Foi um evento em dose dupla, já que, 
por causa do mau tempo, o Férias na 
Vila, marcado para 30 de janeiro, teve 
de ser cancelado. Foi um domingo 
diferente, com diversas atrações 
envolvendo os pets e a criançada 
também se divertiu muito!

CAMPANHA SOCIAL
DE NATAL

O Grupo Marbor, representado por diversos 
colaboradores e pela gestora de Comunicação 
e Marketing, Fabíola Trovatto, entregou à 
presidente do Fundo Social de Mogi, Simone 
Margenet Cunha, no dia 16 de dezembro, 
brinquedos e leite em pó arrecadados durante 
a Campanha de Natal. As doações foram 
destinadas às instituições sociais cadastradas 
no Fundo Social, por meio da campanha Natal 
de Sorrisos. Agradecemos aos colaboradores 
que participaram da campanha fazendo 
doações.
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O Hotel Marbor recebeu, com 
toda comodidade e conforto, mais 
de 50 atletas do Brasil e de diversos 
países nos dias 29 e 30 de janeiro. 
Eles estiveram em Mogi das Cruzes 
para a World Strongman Cup 2022, 
ou seja, a Copa do Mundo da mo-
dalidade, que trouxe para a cidade 
e para o hotel, competidores de 
sete países, como Rússia, Ucrânia, 
Suécia, Argentina, Bolívia, Chile 
e Colômbia. Mais de 20 mogianos 
também participaram do evento.

“Fechamos uma parceria inte-
ressante com o Hotel Marbor, um 
dos patrocinadores do evento. Con-
seguimos um valor muito bom nas 
tarifas para acomodar os atletas 
desta competição tão importan-
te, realizada em nossa cidade. Em 
contrapartida, estampamos a logo-
marca Marbor nas camisetas dos 
participantes e em nosso back-
drop. Foi um apoio muito impor-
tante, pois a empresa está sempre 
engajada nos eventos esportivos, 
apoiando, patrocinando e incenti-
vando equipes de diversas moda-
lidades. Em nome da organização 
da World Strongman Cup 2022, só 
tenho a agradecer”, ressaltou Glau-
co Benigno, organizador do evento 
e competidor, campeão da catego-
ria master (acima de 40 anos) no 
ano passado. 

Durante a estadia, os “stronge-
res” desfrutaram das confortáveis 
instalações, foram bem-recebidos 
pelos colaboradores do Hotel Mar-
bor e muito simpáticos com todos. 

A World Strongman Cup 2022 
foi transmitida ao vivo no canal 
da Sfall Strongman no YouTube e 
o conteúdo ainda está disponível 
para quem quiser assistir. Ao todo, 
73 atletas de altíssimo nível parti-
ciparam, sendo 25 só de Mogi das 
Cruzes. As competições foram re-
alizadas no Ginásio Municipal de 
Esportes Hugo Ramos.

OUTROS HÓSPEDES

No dia 31 de dezembro de 2021, 
o Hotel Marbor recebeu o MC Kevin 
o Cris, que escolheu o local para 
descansar. No início de fevereiro, a 
dupla Israel e Rodolfo se hospedou 
no hotel. Os jogadores das equipes 
de basquete do Flamengo e Minas 
também escolheram nossas insta-
lações por ocasião da partida váli-
da pelo NBB. O Hotel Marbor fica 
em uma localização privilegiada 
de Mogi das Cruzes, bem ao centro, 
junto à Vila Helio, com diversos es-
tabelecimentos comerciais ao seu 
redor. Mais informações: WhatsA-
pp (11) 98837-9478 e hotelmarbor.
com.br.

HOTELARIA

Representantes de diversos países estiveram em Mogi das Cruzes para disputar a 
Copa do Mundo da modalidade na competição que ocorreu no fim do mês de janeiro

ATLETAS DE STRONGMAN SE 
HOSPEDAM NO HOTEL MARBOR

FEV 2022
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A charmosa Vila Helio acaba de re-
ceber quatro novos estabelecimentos 
comerciais, ampliando, assim, a varie-
dade de serviços e produtos oferecidos 
ao público que escolhe o local para 
consumir, frequentar ou resolver ques-
tões diversas, aproveitando toda como-
didade do espaço, como segurança e 
estacionamento, por exemplo. A Eólica 
Book Bar, Barbearia Lo Barbo, O Gringo 
Bar e Espetaria e Espaço Lunar Cláudia 
França são as novidades que acabaram 
de ser inauguradas.

Desde o início da sua revitalização, 
em 2018, a Vila Helio se tornou um es-
paço atrativo para comerciantes e pres-
tadores de serviços. E quem opta por 
empreender no local aponta diversos 
pontos positivos. 

“Escolhi a Vila Helio pela sua exce-
lente localização e também pela boa 
energia da região, que é muito benéfica 
para o tipo de atendimento que reali-
zamos”, explica Cláudia França, que no 
início de 2022 inaugurou o Espaço Lu-
nar Cláudia França, especializado em 
terapias holísticas e complementares, 
técnicas que visam o autoconhecimen-
to para superar bloqueios e trazer um 
bem-estar genuíno. “Também oferece-
mos ao cliente uma linha de produtos 
naturais com incensos e banhos ener-
géticos”, disse.

Outra nova empreendedora da Vila 
Helio, Camila Santos Mazia, é proprie-
tária do A Eólica Bookbar, livraria in-
dependente, espaço social, cafeteria e 
wine bar. “O ambiente da Vila Helio é 
bem atrativo e a estética combina com 
a nossa proposta, por isso, escolhemos 
este charmoso espaço”, ressalta.

“Optamos por abrir o nosso negó-
cio na Vila Helio porque se trata de um 
espaço bonito, aconchegante e familiar, 
gostamos muito do local e decidimos in-
vestir”, conta Bruno Marcos Silva de As-
sis, sócio-proprietário do O Gringo Bar e 
Espetaria, com a mulher Mariele. Esta é 
a segunda unidade em Mogi das Cruzes 

do comércio do casal, que serve espetos 
variados, refeições, lanches, porções, be-
bidas diversas e drinques.

Lucas Santana, proprietário da 
Barbearia Lo barbo, explica que esco-
lheu a Vila Helio para se estabelecer 
justamente por ser um espaço bonito e 
seguro. “O local tem tudo a ver com o 
perfil do público que atendo. A propos-
ta da barbearia é atender clientes mais 
exigentes, portanto, que querem maior 
privacidade. Inclusive, recebi elogios de-
les quando instalei a barbearia na Vila 
Helio”, conta. A Lo Barbo oferece servi-
ços de estética masculina, como corte, 
barba, sobrancelha, limpeza de pele, 
depilação de nariz e orelha, alisamento 
e química, e preparou uma promoção 
especial para proprietários dos estabe-
lecimentos da Vila Helio, que têm 15% 
de desconto em qualquer serviço.

ESPAÇO COMERCIAL RECEBE 
NOVOS EMPREENDEDORES

VILA HELIO

Os estabelecimentos A Eólica Book Bar, Barbearia Lo Barbo, O Gringo Bar e Espetaria 
e Espaço Lunar Cláudia França foram inaugurados no fim de janeiro
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As obras na Vila Helio não param. 
Com o objetivo de atender a demanda 
de empreendedores interessados em 
se instalar no espaço, o Grupo Mar-
bor, atualmente, realiza obras para 
que mais salas estejam disponíveis 
em breve. “Uma reforma está sendo 
realizada no térreo do Hotel Marbor, 
em um espaço que era utilizado para 
a eventos e será transformado um 
uma sala comercial com 133,8 metros 
quadrados que, em breve, estará dis-
ponível para locação”, explica Vinicius 
Menezes Aguiar, gestor do Departa-
mento de Engenharia e Infraestrutura 
do Grupo Marbor. 

O prazo previsto para conclusão 
desta obra é fevereiro. Esta ampla sala 
fará frente para a rua Juvenal Granado 
Nale. O uso desta nova sala, será inde-
pendente do hotel. Ela vai ter um aces-
so exclusivo pela rua Juvenal Granado 
Nale, será a número 25, localizada em 
uma área de destaque da Vila Helio.

“Na sequência da entrega desta 

obra, estamos planejando a reformu-
lação de um espaço onde hoje funcio-
na uma academia, e de um segundo 
espaço, onde está atualmente o res-
taurante, que se tornarão as novas sa-
las de eventos do Hotel Marbor. Todas 
estas reestruturações que estão sendo 
feitas nesse trecho da Vila Helio são 
para melhor atender os nossos clien-
tes”, comenta o engenheiro. “A revita-

lização da Vila Helio, iniciada em 2018, 
é um projeto amplo e contínuo, que é 
desenvolvido em etapas e de acordo 
com as necessidades do mercado e dos 
nossos clientes, sem perder de vista 
nosso objetivo inicial, que é valorizar 
as características deste tradicional es-
paço e a região central da cidade onde 
se encontra”, explica Tatiana Borens-
tein, diretora do Grupo Marbor. 

VILA HELIO GANHARÁ MAIS 
SALAS COMERCIAIS
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No dia 15 de dezembro do ano 
passado, o Grupo Marbor anunciou 
aos clientes e parceiros, a aquisição da 
Marbor Frotas Corporativas pela Mo-
vida, do Grupo Simpar. Foram meses 
de negociação e de avaliação criterio-
sa do corpo diretivo até a decisão ser 
tomada. Após a conclusão do negócio, 
o Grupo Marbor dedicará atenção aos 
demais segmentos em que atua: imo-
biliário e hotelaria.

Fundada em 1988 pelo Sr. Mar-
cos Borenstein, em Mogi das Cruzes, 
a Marbor atua em Gestão e Terceiri-
zação de Frotas desde 1996.  A partir 
de 2017, a Marbor Frotas Corporativas 
adotou uma sólida estratégia de ex-
pansão, levando suas operações para 
outras localidades em todo o Brasil.

Desde então, a Marbor Frotas Cor-
porativas apresentou um crescimento 
médio anual de 35% em sua frota, com 
um aumento de mais de mil veículos 
em apenas três anos. Assim, a empresa 
conquistou maior representatividade 
no segmento de Gestão e Terceirização 
de Frotas e ampliou significativamente 
a sua carteira de clientes.

A Marbor Frotas Corporativas, em 
dezembro, contava com uma frota de 
1,8 mil veículos em contratos de loca-
ção, com uma idade média de aproxi-
madamente 1,4 ano e distribuídos en-
tre mais de 100 clientes corporativos.

Os resultados positivos desta ope-
ração contribuíram para a aquisição 
firmada pela Simpar. Segundo comu-
nicado divulgado pela Movida, a Mar-

bor Frotas Corporativas irá fortalecer 
os negócios desta companhia em ni-
chos específicos de mercado, além de 
aumentar ainda mais sua participa-
ção e carteira de clientes no segmento 
Gestão e Terceirização de Frotas.

Com esta transação, as operações 
da Marbor Frotas Corporativas, in-
cluindo sua carteira de clientes e toda 
a equipe de colaboradores, foram as-
sumidas pela Movida. O processo de 
transição foi iniciado. “O Grupo Mar-
bor agradece a enorme contribuição 
dos funcionários e a confiança de to-
dos os clientes da Marbor Frotas Cor-
porativas, sem os quais a empresa não 
teria alcançado resultados tão signifi-
cativos”, ressalta Tatiana Borenstein, 
diretora do Grupo Marbor.

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AOS 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
E DE HOTELARIA

GRUPO MARBOR

Com a compra da Marbor Frotas Corporativas pela Movida, do Grupo Simpar, 
empresa aposta no fortalecimento dos segmentos pioneiros em Mogi das Cruzes
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A partir de agora, o Grupo Marbor 
passa a se dedicar integralmente às 
suas duas outras linhas de negócios: 
imobiliários e de hotelaria.

“Com a compra do segmento de 
locação de frotas corporativas, pela 
Movida, o Grupo Marbor entrará em 
um novo ciclo de atividades e busca-
rá o incremento de seu portfólio com 
novas oportunidades que estão sendo 
estudadas com muito critério. A com-
pra pela Movida não é, ao meu ver, 
o encerramento ou a diminuição de 
nossa empresa ou mesmo da força de 
trabalho, mas sim, uma grande janela 
de oportunidades a outros mercados, 
para abraçarmos com o empenho de 
sempre e dedicação costumeira, além 
de, claro, gerar mais tempo de dedi-
cação aos negócios pioneiros do nosso 
portfólio. Usaremos a experiência de 
32 anos, a favor do tempo para uma 
fase preparatória, curta e coesa, na 
descoberta de oportunidades susten-
táveis e dedicaremos mais tempo ao 
fortalecimento dos negócios existen-
tes”, conta Tatiana.

No setor imobiliário, o Grupo 
Marbor mantém a Vila Helio, com 

dezenas de pontos comerciais no 
Centro de Mogi. Construída pelo Sr. 
Helio Borenstein, na década de 1950, 
e totalmente revitalizada nos últimos 
anos, com urbanismo inspirado na 
arquitetura toscana, a Vila se tornou 
um novo polo de gastronomia e ser-
viços da cidade. Na mesma região, o 
grupo também mantém o Hotel Mar-
bor, inaugurado nos anos 1990 e que 
passou recentemente por um retrofit 
dos apartamentos, além de reformu-
lação da gestão. E ainda na Vila Helio, 
o Grupo Marbor conta com o espaço 
Alegratto, destinado a eventos sociais 

e corporativos.
As transformações dos negócios 

do Grupo Marbor têm sido conduzi-
das, nos últimos anos, pelos três filhos 
do fundador: Tatiana Borenstein, He-
lio Borenstein II e Larissa Borenstein.

Agora com os negócios totalmen-
te focados em Mogi das Cruzes, o Gru-
po Marbor reforça seu compromisso 
com a história e o desenvolvimento 
da cidade que acolheu o Sr. Helio Bo-
renstein há cerca de 100 anos e onde 
foi constituída sua família e constru-
ída uma trajetória empresarial de su-
cesso.

COMEÇA UM CICLO DE
NOVAS OPORTUNIDADES
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EVENTOS

Espaço sediou, em dezembro passado, a Confra Marbor, festa de confraternização 
dos colaboradores

Aos poucos e respeitando todas as 
normas sanitárias por conta da pan-
demia de Covid-19, o espaço Alegratto 
retoma a agenda de eventos. Depois 
de sediar o lançamento do projeto 
turístico Mogi por Dentro, patrocina-
do pelo Grupo Marbor, no início de 
dezembro de 2021, recebeu, no dia 17 
do mesmo mês, os colaboradores para 
a Confra Marbor, confraternização de 
fim de ano, que marcou o encerra-
mento dos trabalhos em 2021.

A Confra Marbor presenteou os 
colaboradores com uma noite di-
vertida e descontraída, repleta de 
atrações, entretenimento e comes e 
bebes especialmente preparados pe-
los estabelecimentos gastronômicos 
da Vila Helio. “Acomodamos todos 
os participantes do evento de forma 
confortável, no ambiente agradável e 
aconchegante que a Alegratto ofere-

ce, além de infraestrutura adequada”, 
contou Fabíola Trovatto, gestora de 
Comunicação e Marketing do Grupo 
Marbor. 

A Alegratto Eventos é um espa-
ço ideal para encontros corporativos 
que têm por objetivo proporcionar 
interações e trocas de conhecimento 
entre os participantes. Oferece estru-
tura apropriada para a realização de 
workshops, congressos de pequeno e 
médio portes, palestras, seminários, 
simpósios e convenções.

O espaço sedia, ainda, eventos so-
ciais, como festas de aniversário e ca-
samentos. É planejado para que pres-
tadores de serviços desempenharem 
os seus trabalhos de forma eficiente e 
organizada, como decoração e buffet, 
por exemplo. Conta com amplo espa-
ço, capacidade para atender até 150 
pessoas por evento, localização privi-

legiada no centro de Mogi das Cruzes, 
próximo à estação de trem da CPTM e 
terminal de ônibus, além de seguran-
ça e estacionamento terceirizado 24 
horas por dia.

Para conhecer a estrutura da 
Alegratto e marcar uma visita, basta 
agendar dia e horário pelos telefones 
11 4727.1359 | 11 98838.9257 ou pelo 
e-mail alegratto@alegratto.com.br!

ALEGRATTO, BOA OPÇÃO PARA 
EVENTOS CORPORATIVOS
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O processo de transição dos funcio-
nários da Marbor Frotas Corporativas 
para a Movida, após o Grupo Simpar 
adquirir a locadora do Grupo Marbor, 
em dezembro passado, teve início em 
janeiro e tem sido tratado por ambas 
as partes com muito cuidado e cari-
nho. A primeira reunião foi produtiva 
e bastante tranquila. Além da ampla 
experiência que estes colaboradores 
têm no segmento de locação, uma das 
preocupações, das duas partes, duran-
te as negociações era mantê-los em 
seus cargos.

Maria Baldin, diretora de Opera-
ções da Movida, é uma das responsá-
veis por esse processo de transição e 
recepção dos funcionários da Marbor, 
na nova empresa. Segundo ela, esta 
etapa é muito importante para que 
as pessoas tenham tranquilidade e 
possam desempenhar seu trabalho 
com eficiência, atendendo os clientes 
com a mesma excelência, que sempre 
mantiveram na Marbor, sem perda de 
qualidade para os clientes e gerando 
os mesmos resultados para a compa-
nhia. A seguir, a diretora conta mais 
detalhes.

 
Marbor em Notícias: Como será 

feito o processo de recepção e tran-
sição aos colaboradores na Movida?

Maria Baldin: O processo come-
çou em janeiro passado com a análi-
se da relação de colaboradores e suas 
funções e deve durar de 3 a 6 meses. 
Planejamos integrar os colaboradores 
nas equipes atuais da Movida, con-

forme as funções. Exemplo: analistas 
de manutenção serão integrados na 
Gerência de Manutenção; analistas 
de contas a receber serão integrados 
no Departamento Financeiro, área de 
Contas a Receber. Montaremos um 
“DE - PARA” para cada pessoa. Estamos 
aguardando a conclusão do processo 
de aquisição para iniciar as próximas 
etapas, que incluem entrevistas com 
os respectivos futuros gestores na Mo-
vida.

 
MN: Os colaboradores passarão 

por quais etapas de treinamento?
Maria: Os colaboradores serão 

treinados na cultura Movida e Grupo 
Simpar, passando pela história das 
empresas, missão e valores, políticas 
gerais de conduta e comportamento 
do Grupo, procedimentos, sistemas e 
instruções de trabalho específicos da 
Movida das respectivas áreas de traba-
lho nas quais serão alocados.

 
MN: Quantos funcionários par-

ticipam da transição? A Movida os 

manterá no mesmo cargo?
Maria: São 25 funcionários. A Mo-

vida pretende mantê-los no mesmo 
cargo, exceto quando não for possí-
vel, como no caso de a Movida não ter 
exatamente a mesma função, então, 
o funcionário será alocado na função 
disponível mais próxima da atualmen-
te desempenhada, mais adequada a 
suas habilidades e competências.

  
MN: Quais são as perspectivas da 

Movida com relação a esses funcio-
nários, tendo em vista a experiência 
que eles já têm no segmento de fro-
tas?

Maria: Os funcionários da Mar-
bor irão contribuir para a melhoria da 
gestão de frotas leves da Movida, com 
novas ideias e soluções criativas para 
as demandas de mobilidade dos nos-
sos clientes, atendimento humaniza-
do e personalizado. Acreditamos que 
formaremos um time melhor e mais 
completo, trazendo a experiência da 
Marbor e integrando ao nosso “jeitão” 
Movida.

ENTREVISTA - MARIA BALDIN

TIME LEVA ATENDIMENTO 
EFICIENTE PARA A MOVIDA

Diretora de Operações da 
Movida fala sobre como 
está sendo tratada a 
transição e a recepção dos 
colaboradores da Marbor 
Frotas Corporativas



@vilahelio

O memorial fica na nova via da Vila Helio, a Travessa 21 de Maio, na 
Rua João Cardoso de Siqueira Primo, 55 e 65, Mogi das Cruzes - SP.

Entrada gratuita!

Venha conhecer o

Memorial Helio Borenstein


