
Multimarcas: sede própria no centro de Belo Horizonte

H á menos de um mês a Multimarcas Consórcios come-
morou seus 15 anos de existência, mas pelo curso da 
história, eles vão muito além disso. Antes de ter a atual 

razão social a empresa foi uma das maiores e mais importantes 
de Minas Gerais e líder nos seus setores de negócios, entre eles 
o consórcio. Na véspera de mais um aniversário e de comemorar 
esse sucesso, o diretor presidente, Fabiano Lopes Ferreira, fez 
o seguinte comunicado:
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Uma vida em dois ciclos

No sábado, dia 26/03/2016, a nossa querida Mul-
timarcas Consórcios completa 15 anos. Mas não 
apenas esses 15 anos. Como a maioria sabe, a 

Multimarcas nasceu de um processo de cisão parcial do capital 
da Cobrasa Consórcios, ou seja, retiramos parte do capital da 
Cobrasa e constituímos a Multimarcas, com a mesma composição 
societária. Desse modo, como a Cobrasa existiu de 1978 a 2001 
(23 anos), em verdade estamos completando 38 anos de serviços 
prestados aos consumidores brasileiros. O que dizer de tudo isso? 
Foi fácil? Não! Foi muito difícil! Tivemos que lutar bastante e 
enfrentar várias adversidades. Mas  posso garantir a vocês que 
foi prazeroso tirar uma empresa do papel e transformá-la em uma 
das melhores do país e na maior administradora de consórcios 
de Minas Gerais, em faturamento. Isto não tem preço. Me trans-
formar de um simples vendedor em proprietário da empresa, foi 
emocionante. Mas nada se compara à satisfação e à gratidão a 
Deus, por um dia ter que procurar, desesperadamente, um empre-
go para me sustentar, e, hoje, me orgulhar de empregar centenas 
de trabalhadores amigos. Está é uma dádiva de Deus. Parabéns, 
Multimarcas Consórcios! E minha eterna gratidão a todos esses 
respeitáveis funcionários e parceiros. que me dão enorme prazer 
de tê-los comigo. Que venham mais 38 anos!”.

As assembleias são
abertas ao público

no auditório
da empresa

Autor Desconhecido

Para chegar aonde a maioria
não chega é preciso fazer algo

que a maioria não faz.
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No Ceará tem Multimarcas sim
Quem disse que no Ceará

não tem disso não?

S e você resondeu que foi 
o grande artista Luiz 
Gonzaga, acertou. Po-

rém, pela metade, porque 
o sanfoneiro, compositor e 
cantor nordestino, consagrado 
em todo o Brasil, não é o autor 
dos versos da emblemática 
canção. Ela é de Guio Morais. 
 

IDAS E VOLTAS
A música, um forró bre-

jeiro, lembra as antigas mi-
grações dos cearenses em 
épocas de seca intensa, para 
os estados mais ao sul, como o 
Rio de Janeiro e especialmen-
te São Paulo, nos quais eles 
estranhavam os costumes, o 
clima, os preços, e prometiam 
voltar para a terra natal “no 
primeiro caminhão”.

No entanto, aquele “re-
trato” é coisa do passado. O 

Nordeste atual é dinâmico 
e, apesar da crise nacional, 
sua economia resiste ao mau 
momento brasileiro. Depois 
de Pernambuco, chegou a vez 
do Ceará ter uma representa-
ção máster da Multimarcas 
Consórcios. 

COMANDO NOVO
Um jovem nascido em 

Igarapé-Açu, no norte do Pará, 
a 160 quilômetros da capital, 
foi o escolhido para impulsio-
nar os negócios da empresa no 
estado. Haroldo André Freitas 
Pinto, ou simplesmente o 
André, marido da Simone e 
pai do Enzo, aceitou o desafio 
de comandar a expansão da 
empresa no Ceará. 

Apesar de ter apenas 28 
anos, ele soma uma boa ex-
periência no sistema consor-

cial, pois aos 23 já atuava 
como vendedor da GLN, a 
representação de Guilherme 
Lamounier Nogueira, em Be-
lém, antes de se tornar repre-
sentante de vendas em Nova 
Serrana (MG), e depois voltar 
ao Pará como representante 
em Belém.

FORTALEZA
A primeira loja da empre-

sa na capital cearense está si-
tuada no movimentado Bairro 
de Fátima. à Rua Padre Ma-
tos Serra, nº. 385-B, telefones:  
(85) 3109-5446, (85) 99703-6423, 
(85) 98994-8550. O e-mail é:
handremultimarcas@hotmail.com

André Freitas e a esposa, Simone, com
o filho Enzo de apenas 1 ano e sete meses

Está chegando a hora do Espírito Santo

Edilson Assunção, supermáster, e Fragner 
Vinícius, representante em Lauro de Freitas

Adna Clézia vai para o Espírito Santo

Uma expansão gradual, bem pla-
nejada e direcionada aos centros 
econômicos mais importantes 

do país, já fazia parte da estratégia de 
negócios da Multimarcas, há algum 

tempo. Entretanto, colocá-la em prática 
dependia de uma série de fatores, in-
cluindo a preparação dos representantes 
másteres para formarem novas equipes 
de representações de vendas e másteres, e 
eles próprios se tornarem representantes 
super másteres ao concluírem o último 
item desse processo de crescimento.

TRABALHO E FESTA
 Por uma feliz coincidência, na festa de 

fim de ano da empresa, alguns desses perso-
nagens de outras cidades estiveram em Belo 
Horizonte para conhecer a matriz da empre-
sa e trocar experiências com os funcionários 
da eficiente retaguarda operacional.

Pouco tempo depois, Edílson As-
sunção, máster da Bahia se tornou o 
primeiro supermáster; Ludimilla Rocha 
e Patrícia Negreiro saíram das vendas de 
Vitória da Conquista (BA) para serem 

másteres em Pernambuco; Fragner Vi-
nícius saiu de BH para ser representante 
de vendas em Lauro de Freitas (BA); 
e Adna Clézia e seu marido, Gustavo 
Santos, se preparam para assumir a 
representação máster do Espírito Santo.


