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Um novo site e um novo vídeo

Visite: http://multimarcasconsorcios.com.br/

VT: história e realidade da Multimarcas

O endereço é o mesmo, mas ao 
chegar a ele, todos os con-
sorciados, parceiros, admi-

radores da empresa, eventuais novos 
clientes e até mesmo simples curiosos, 
vão se surpreender com o novo site da 
Multimarcas.

Mais alegre e mais animado com 
suas imagens renovadas; mais prático 
ao oferecer um percurso de buscas 
bem mais curto que o anterior, mais 
leve em sua nova plataforma-tema; e 
também muito mais ágil na renovação 
de notícias e informações, o site chega 
no momento certo.

Ele foi concebido para substituir o 
anterior com vantagens, pois apesar de 
ainda atrair e de ter prestado bons servi-
ços à empresa e seus clientes, necessitava 
de renovação. Para uma administradora 
com a dimensão da Multimarcas, o novo 
site, além das qualidades que lhe foram 
agregadas, proporciona, por exemplo, 
uma nova forma de navegação e intera-
ção com a empresa e seu comando por in-
termédio da aba “Fale com o Presidente”. 

Há bastante o quê ver e conhecer, 
como o box de depoimentos de funcio-
nários e clientes contemplados, seção a 
ser renovada periodicamente.

Casa própria, um dos son-
hos que o consórcio realiza

E-commerce, o futuro já está
chegando à Multimarcas

Sem se preocupar em produzir uma edição repleta de 
efeitos visuais e sonoros, recursos técnicos que qualquer 
produtora de nível médio é capaz de oferecer, sobretu-

do para os comerciais de varejo, a Multimarcas Consórcios 
colocou no ar, em abril, um novo vídeo 
institucional. 

A empresa decidiu ancorar a produção 
do VT em uma narrativa cronológica e 
sóbria, contando sua história e evolução, 
e também sustentando o texto com uma 
profusão de imagens internas, que con-
templam seu ambiente, diretoria, gestores, 
funcionários e colaboradores. Além dessas, 

há variadas 
imagens dos 
bens e servi-
ços comer-
cializados sob a forma de grupos 
e cotas de consórcios.

A Planeta Vídeo, de Leo Fontes, 
foi a produtora escolhida entre as 
melhores do mercado publicitário 
mineiro, para a realização do traba-

lho. Vanderlei 
Timóteo, con-
sagrado pro-
fissional com 
larga experiência em centenas de obras 
semelhantes, teve a responsabilidade pela 
direção de imagens. A voz é do jornalista 
e publicitário Luiz Carlos Alves, também 
diretor geral da esmerada produção, e 
assessor de comunicação social da Mul-
timarcas. O novo vídeo documentário-
-institucional, que contém algumas das 
imagens desta página, pode ser visto nas 

representações da empresa espalhadas pelo Brasil, ou no link do 
You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Pp_4PYx4uVk

Reforma de imóveis, uma das opções
da Multimarcas Consórcios

Consórcio de serviços, do casamento às fes-
tas de debutantes e formatura, por exemplo

Aqui
sua

moto
chega

rápido

Esta é uma das páginas criadas por
Reynaldo Trombini e Luiz Carlos Alves
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Demos braços à vacina; e você?

6. Beber bebidas quentes (chás, 
café, infusões etc.). Elas comba-
tem os vírus que podem se en-
contrar depositados na garganta.

Eis algumas precauções:

Ana, da 
cobrança

Marcos, da 
contabilidade

Cida, do Dep. do Pessoal,
e Gerly, da cobrança

Multimarcas pelo Brasil afora

Esta é a última vez que a Mul-
timarcas publica um anúncio 
mostrando a sua presença em 

12 estados da Federação. Não se 
assuste nem estranhe! Nada há de 
irregular com a peça publicitária. 
Tampouco a empresa vai mudar a sua 
política promocional. Porém, o mapa 
do Brasil já virá, nas próximas veiculações, 
com 14 bandeiras caracterizando os estados nos 
quais a Multimarcas já se fará presente.  

O Espírito Santo, que terá representação más-
ter na capital, Vitória, c omo já divulgado 

na edição anterior do Multinforme, 
ganha também uma representa-
ção de vendas em Vila Velha. O 
Parará terá representação máster 
em Curitiba. Em Pernambuco, 

a empresa, que já está em Recife, 
Caruaru, Jaboatão dos Guararapes 

e Petrolina, terá representação de 
vendas na histórica cidade de Olinda.

Wanderson Santana e Valquiria Araújo, os   
novos representantes de Olinda, PE, com a 

Máster do estado, Patrícia Negreiro, ao centro

Antônio Nascimento (de camisa branca
e gravata) com sua equipe de vendas

que será Máster no Paraná
Géssica Ferreira e Roberta Duarte serão as 
representantes de vendas em Vila Velha, ES

Numa medida de prevenção contra a 
gripe H1N1, que teria, segundo as 
autoridades do setor da saúde, um 

surto em abril, felizmente não completado, 
mas também não expirado, a matriz da Mul-
timarcas Consórcios dedicou uma manhã in-
teira à vacinação.

A iniciativa do diretor-presidente da empre-
sa, Fabiano Lopes Ferreira, abrangeu 71 pessoas, 
que, além de terem dado braços às seringas, de-
vem cumprir outros cuidados, como aqueles 
recomendados pelas regras de prevenção.

1. Lavar as mãos 
frequentemente.

2. Evitar tocar no 
rosto com as mãos.

4. Fazer gargarejos duas vezes por dia, com água morna 
contendo sal de cozinha. Não subestime este método 
simples, barato e eficaz. Os vírus não suportam a água 
morna contendo sais.

3. Limpar as narinas 
com a água morna e 
sal, ao menos uma 
vez por dia.

5. Reforçar o seu 
sistema imunitário 
comendo alimentos 
ricos em vitamina C.


