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A PALAVRA DO PRESIDENTE

Por Julia Mauri

O ano de 2019 provou que as mudanças estruturais no Grupo Loyal atingiram os 
objetivos de qualidade e excelência.

Essa nova estrutura foi planejada para que em 2.020, aprimoremos a sinergia que 
perpassa a barreira desse negócio, nos tornando a cada dia uma empresa ainda 
mais solida.

Com isso, nossa admiração e respeito ao time de colaboradores Loyal, que alocados 
em nossos Clientes transpõe com destreza e a�nco a qualidade nos serviços presta-
dos.

Desejamos que 2020 seja repleto de alegrias, 
sucesso e realizações.

FEIRA COmVANTAGEM

O maior evento condominial 
da região do vale do Paraíba

SHP CSI-W Indoor 2019

O evento mais badalado de 
2019 do hipismo em São Paulo

2020 está de braços
abertos para você!

Mais um ano de qualidade e excelência



ENTREGA DOS BRINDES DE NATAL

Em todos os anos o GRUPO 
LOYAL presenteia em forma 
de agradecimentos seus 
colaboradores veja como foi.

GRUPO 
 presenteia em forma 

de agradecimentos seus 
colaboradores veja como foi.

Treinar, aperfeiçoar as habilidades administrativas e operacionais do colaborador e 
desenvolver suas capacidades mentais e motoras para lidar com as adversidades da 
função são os princípios básicos necessários para a garantia dos serviços de qualidade 
nas organizações em diversas áreas de atuação.

Para cada função ou cargo existe uma forma adequada de 
trabalho e a maneira de lidar com ela. Com isso surge a 
necessidade de capacitar de forma correta e estratégica os 
nossos colaboradores para que 
exerçam suas atividades
 na mesma proporção da 
demanda na prestação de serviço.

Para cada demanda de Treinamento existe 
uma elaboração adequada e exclusiva 
que analisa cada detalhe e necessidade 
da função, cargo ou atividade. 
São realizados os planos de ação 
e aplicados os treinamentos conforme 
estratégia de�nida.

Para a Empresa, o Treinamento é um 
investimento estratégico que visa produtividade, 
satisfação, inovação, liderança, con�ança, custos, clima e competitividade.

Para o Colaborador, o Treinamento se transforma em mais um pilar de motivação, deix-
ando-o com maior sensação de valorização e importância para a organização e 
também muitas vezes estimula seu desenvolvimento pela ambição pro�ssional.

Elaborar um bom plano anual de treinamento ou trilha de desenvolvimento de nossos 
Colaboradores é primordial para uma melhora de nossa performance organizacional, 
visando sempre o bem-estar comum e qualidade do serviço prestado dentro do ambi-
ente de trabalho, garantindo assim o atendimento e satisfação do Cliente.

TREINAMENTOS
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES
E O DESAFIO PARA 2020



Segundo pesquisa da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, 
empresas brasileiras destinam apenas 0,63% do seu faturamento anual para trein-
amento e desenvolvimento ( T&D), valor considerado abaixo da média dos países 
desenvolvidos.”

Os planos para 2020 são desa�os ousados que nos motiva a desenvolver cada estraté-
gia aplicada nos treinamentos de forma exclusiva e personalizada, destarte, buscando 
também novas tecnologias e nos adaptando a Industria 4.0 (revolução).

A otimização e viabilidade também fazem parte deste desa�o, entretanto, cultural-
mente as Empresas estão percebendo e sentindo a importância e a necessidade cada 
vez mais de investimento estratégico nos planos de treinamentos.

Wilson Cyriaco
Gestor em Treinamentos

No mês de setembro foi realizado o treinamento geral de supervisão do grupo 
loyal, o evento foi realizado em nossa unidade da Av. Faria Lima, com os gestores 
de todo Brasil, o treinamento integrou todos os setores da empresa, viabilizando 
ainda mais a pronta resposta e fortalecendo a integração entre os setores

A grandeza não consiste em receber honras e sim 
em merecê-las, por isso, tudo que faço pro�ssional 

e pessoalmente é almejando 100% de perfeição!

Paulo Edison Silva da Costa



Juceli Armbrust
Supervisora da Loyal na Baixada Santista

O evento mais badalado do ano de 2019 do hipismo em São Paulo, o 29º CSI-W e 
CSN Indoor SHP, é realizado entre os dias 24 e 29 de setembro na Sociedade Hípica 
Paulista, zona oeste da capital paulista. O momento mais esperado começa às 15h 
de domingo: o GP, quinta etapa do ranking Sênior Top. Ao todo, serão disputadas 
32 provas e haverá premiação de R$ 440 mil.

Os integrantes do Time Brasil de salto campeão dos Jogos Pan-Americanos de 
Lima-2019, Pedro Veniss, Eduardo Menezes e Marlon Zanotelli, que ainda garantiu 
o inédito ouro individual, bem como o técnico Philippe Guerdat, vêm especial-
mente do exterior para assistir à competição.

O público assiste às disputas no picadeiro coberto e conta com outras atrações: 
apresentações equestres, shows musicais, boulevard de lojas, área kids, passeio em 
pôneis, serviços de bar e restaurante.

Cravei minha fidelidade, eu tinha um foco, precisa-
va me superar cada dia. Tinha falta, eu cobria, 

apoio eu fazia, pós obra eu estava lá. Eu sempre 
tive interesse em ter conhecimento enão achava 

que tinha que ficar só nisso. 

“
“

evento indoor 2020
O Grupo Loyal teve o prazer de patrocinar 
o SHP CSI-W Indoor 2019



Ef iciência, conf iança e 
o padrão de qualidade 
que o seu patrimônio 
merece.

www.grupoloyal.com.br



evento comvantagem CINCO DICAS PARA ATIGIR OS 
OBJETIVOS DA PREVISÃO ANUAL 
ORÇAMENTÁRIA 

O Grupo Loyal participou do maior evento condominial da região do vale do Paraí-
ba, a feira COMVANTAGEM levou mais de duas mil pessoas interessadas no mercado 
condominial, desde síndicos á prestadores de serviços do ramo.

Entre os expositores, o Grupo Loyal trouxe seus diferenciais e novidades voltados 
ao setor. A previsão anual orçamentária é uma das principais atribuições de uma boa gestão 

condominial.

Ela nos mostra um parâmetro abrangente do quadro �nanceiro do condomínio, 
mas nem sempre esse resultado é alcançado, as faturas de insumos, prestadores de 
serviços e principalmente a temida inadimplência pode comprometer todo o 
planejamento, assim trazendo uma crise indesejada na saúde �nanceira do con-
domínio.

Para alcançarmos nossas metas sem esses transtornos temos que nos atentar nos 
mínimos detalhes, como revisão de contratos com fornecedores de insumos e 
análise de custos de serviços. Lembrando que essas medidas precisam ser tomadas 
em grupo, pois assim sua gestão terá mais transparência e um bom senso 
democrático.



WWW.GRUPOLOYAL.COM.BR

São Paulo – Matriz
Av. João Batista Medina, 1585

Jardim Maranhão – Embu das Artes
CEP: 06840-190  (11) 4781.1395

Rio Grande do Sul – RS
Rua dona inocência, 68 JD. Botânico 

Porto Alegre -RS  
CEP: 90690-030  (51) 3557-4249

Marília - Filial
Av. República, 500, Palmital

Marília - São Paulo
CEP: 17509-054  (14) 3432-4001

Campinas – Filial
Rua Barão de Monte Alegre, 625 
Jd.Bonfim - Campinas - São Paulo

CEP: 13032-525 (19) 2512-1988

Santa Catarina – SC
Rua Santa Tereza, 135

Balneário, Florianópolis-SC
CEP: 88075-330  (48) 3371.6240

Vale do Paraíba
São José dos Campos - SP

(12) 99177.3435

Paraná – PR
Rua Nestor Víctor, 982

Água Verde – Curitiba-PR
CEP: 80620-400  (41) 3328.8972

Grupo Loyal,
cuidando do seu

patrimônio em 2020.

ONDE NOS ENCONTRARVeja algumas dicas que podem ajudar na contenção de gastos e na 
boa visão dos condôminos para e com a sua gestão.

1. É muito importante designar tarefas aos componentes da gestão condominial 
por setores, mais conhecidos como (comissão), responsabilizando cada um com um 
tema.

2. Para comprovação dos resultados é importante designar membro do corpo dire-
tivo para pautar todas as reuniões com data e assunto, assim registrando cada pro-
cesso e tomada de decisão.

3. É de suma importância tratar os números com muito cuidado e transparência, 
com planilha ou software de gerenciamento de orçamentos previsões, espelha-
mento de saldo bancário, lançando casa centavo de gasto ou pretensão de compra.

4. Os moradores são os principais canais para que sua gestão seja bem vista, com 
isso é importe veicular nos quadros de avisos, elevadores e locais especí�cos, infor-
mativos e circulares com as principais decisões, melhorias e novidades sobre o con-
domínio.

5. Os colaboradores do condomínio são ouvidos pela grande maioria dos 
condôminos, se o discurso de todos estiverem alinhado ao projeto de gestão, a 
gestão terá um bom índice de aceitação nas decisões em assembleia extraor-
dinária.

Com organização, disciplina e senso democrático podemos atingir altos índices de 
aprovação de gestão, credibilidade e cada dia mais respeito como pro�ssional con-
dominial.

Ariel Gustavo Santos 
Gerente comercial do GRUPO LOYAL


