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A 7ª edição do Relatório Anual 
Brasal retrata as principais iniciativas 
e conquistas alcançadas durante 
o período 2018/2019.  Resultados 
provenientes da combinação 
de estrutura de governança, 
compliance, valorização e respeito 
às pessoas,  inconformismo 
construtivo que nos impulsiona a 
novos desafios e a valorização da 
nossa cultura organizacional. 

Nossos negócios seguem se 
fortalecendo em outros estados, 
demonstrando a solidez de 
nossa marca, a nossa capacidade 
de planejamento, a busca 
pela inovação e adaptação às 
inconstâncias do mercado.

Acreditamos que todo processo de 
conquista começa e se fortalece 
dentro de casa. A Brasal é movida 
por pessoas que se empenham 
a fazer mais e melhor para 
todo o ecossistema: acionistas, 
colaboradores, fornecedores, 
clientes, governo, sociedade. 

Convidamos você a percorrer nossa 
trajetória, nossas conquistas e o 
nosso olhar para o futuro, de forma 
clara e transparente. 

INTRODUÇÃO
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

O Relatório Anual Brasal é a compilação dos resultados de nossas 
empresas. Atuamos em segmentos distintos, o que requer de nossa 
equipe capacidade analítica e estratégica, autodesenvolvimento 
contínuo e sagacidade para identificar novos caminhos.

Cada indicador exitoso expresso nesse RA traz a maior das conquistas 
da Brasal: o compromisso de nossos profissionais. Nos orgulhamos 
por testemunharmos a germinação do espírito empreendedor, do 
senso coletivo e da conectividade diária. Donos de uma resiliência 
inquebrantável na busca por novas tecnologias, soluções que gerem o 
desenvolvimento sustentável da Brasal e de todo seu ecossistema.

Somos reconhecidos pela integridade e confiança com que 
conduzimos nossos relacionamentos comerciais e interpessoais. 
A Brasal busca o melhor resultado, e o melhor resultado 
para nós é aquele que eleva todos a um novo patamar 
e que estimula a aprendizagem contínua.

A cada ano, os resultados alcançados renovam 
nosso anseio e compromisso para que a 
Brasal permaneça como fonte inspiradora 
para o empreendedorismo. 

Osório Adriano Filho   
Acionista Majoritário 
 e Presidente Fundador 
da Brasal.
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MENSAGEM DA VICE-PRESIDÊNCIA

8

Os resultados apresentados nesse Relatório 

Nesses 56 anos de operação, nos orgulhamos 
ao constatar a credibilidade da Brasal junto 
a toda sua rede de relacionamento.
 
Ser Brasal é a busca permanente pela evolução. 
Por meio de programas de desenvolvimento e 

são estimulados a serem protagonistas de 
suas carreiras, a trabalharem com visão de 
futuro e foco no cliente. Como retorno, 
contamos com uma equipe engajada com a 
marca, alinhada com seus valores e missão.
 
Periodicamente submetemos nossos processos à 
avaliação de instituições nacionais e internacionais 
idôneas e reconhecidas. Um exercício para manter 

está detalhada na seção Linha do Tempo.
 
Para o período coberto por esse RA, destaco 
a Brasal Refrigerantes que, em 2018, passou 
a compor o hall de empresas destaques em  
Melhores em Gestão, da Fundação Nacional 
da Qualidade -FNQ, por sua excelência em 
gestão.  A empresa já detém, desde 2016,a 
Magna Cum Laude, distinção máxima da FNQ.
 
Também em 2018, a Brasal Combustíveis se 
consagrou como a Melhor Empresa para Trabalhar 
do Brasil na categoria Varejo Nacional, segundo 
o Guia Você S/A, e se incorporou às Melhores 
Empresas para Trabalhar da América Latina, na 
categoria Médias Empresas, segundo os critérios 

de avaliação da Great Place to Work – GPTW.  
A Brasal Incorporações e a Brasal Participações 
(Centro Corporativo) também se destacaram 
entre as 10 Melhores Empresas para Trabalhar 
na região Centro-Oeste pelo GPTW em 2018.
 
Avançando no fortalecimento da Brasal no universo 
digital, nos tornamos parceiros da ACE Centro-
Oeste, a qual é especialista em aceleração de 
startups e em promover a inovação em corporações 
consolidadas. Em paralelo, mantivemos a conexão 
com a comunidade acadêmica. Estamos presentes 

desenvolvemos projetos que visam uma interação 
produtiva para impulsionar o empreendedorismo 
jovem e fomentar o intercâmbio de conhecimento.
 
Nos movemos em busca de resultados e novas 
oportunidades para todo nosso ecossistema. 
Resultados estes que se multipliquem em 
novas ideias, novos negócios, novos empregos. 
E que tragam novos parceiros para juntos 
seguirmos transformando pessoas em cidadãos 
mais felizes e engajados.  Boa leitura!

Osório Adriano Neto  
Acionista e Vice-Presidente das Empresas Brasal.
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PERFIL
Com origem em Brasília, a Brasal completou 

ser referência, a Brasal consolidou sua marca 
e ampliou seus horizontes, se destacando 
como um dos maiores grupos empresariais 
da região Centro-Oeste. 

por instituições nacionais e internacionais, 
resultando em uma visibilidade mais ampla 

e sólida credibilidade junto a todo seu 
ecossistema. 

Presente nos mercados do Distrito Federal, 
Goiás, Tocantins e Minas Gerais, atua em 
quatro importantes segmentos de negócios: 
produção e distribuição de bebidas, 
incorporação e construção imobiliária, 
concessionária de veículos e comercialização 
de combustíveis. Sendo representada pelas 
seguintes empresas: 

Brasal Refrigerantes 

Completando 30 anos de operação em 
2019, é a unidade de negócios que 
fabrica, comercializa e distribui produtos 
da marca The Coca-Cola Company e 
distribui todo o portfólio da Cervejaria 
Heineken do Brasil, Leão Alimentos e 
Bebidas, Monster, Verde Campo e Ades.

Genuinamente brasiliense, a organização é 
benchmarking em gestão de excelência. Em 
2018, passou a compor o grupo Melhores 
em Gestão da Fundação Nacional de 
Qualidade – FNQ, revalidando a conquista 
do PNQ ocorrida em 2009, 2015 e 2016, 
ano em que também recebeu a distinção 
Magna Cum Laude, também da FNQ.
Em 2015, 2017 e 2018, a Brasal 
Refrigerantes alcançou o primeiro 
lugar na categoria Bens de Consumo 
no Guia Vocês S/A das 150 melhores 
empresas para se trabalhar.

Seus 21 mil clientes são atendidos por uma 
fábrica com sede localizada em Taguatinga 
– DF e quatro Centros de Distribuição nos 
municípios goianos de Catalão, Formosa, 
Simolândia e Unaí, em Minas Gerais. 
 
Em seu contínuo movimento de expansão, 
desde 2017 atua no município de 
Luziânia com a Mineração Bom Jesus, sua 
instalação de água mineral, ampliando 
sua capacidade de produção de bebidas 
marcando presença como iniciativa 
empresarial no estado de Goiás.
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Brasal Incorporações

PERFILRelatório 
anual
2018 
2019

A Brasal Incorporações, presente no Distrito Federal, Goiás 
e Minas Gerais, atua no segmento de empreendimentos 
residenciais, comerciais e loteamentos. Iniciou sua operação no 
mercado de Brasília, trazendo a credibilidade da marca Brasal, e 
destaca-se por seus projetos arrojados e pelo elevado padrão de 
qualidade de seus empreendimentos.

Em 2018, foi aprovada no processo de Certificação do Bureau 
Veritas para a norma PBQP-H/SIAC 2017 – Nível A – INMETRO. 

A incorporadora promove entre seus colaboradores a disseminação da 
cultura de protagonismo do futuro: construí-lo diariamente, antecipando-

se ao mercado e adaptando-se com agilidade a mudanças de processos 
e novas tendências de comportamento e hábitos de consumo. O objetivo 

é encorajar e reforçar a confiança nas pessoas e em suas ações para 
construção do futuro. 

14
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PERFIL

Composta por cinco concessionárias sediadas no 
Distrito Federal, sendo três da marca VW, localizadas 
no SIA, Taguatinga e Ceilândia, e duas da marca Ford, 
situadas em Taguatinga e Ceilândia, que comercializam 
veículos novos, seminovos, peças e assistência técnica. 
A empresa também possui a Brasal Multimarcas em 
Taguatinga e a Brasal Corretora.

Brasal Veículos
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Brasal Combustíveis 
 
A Brasal Combustíveis é reconhecida no sistema de 

distribuição de combustíveis regional pelo desempenho em 
galonagem, rentabilidade e prestação de serviços.

Suas cinco filiais estão distribuídas estrategicamente no 
Distrito Federal, sendo localizadas no SIA, Taguatinga, 

Cruzeiro, Samambaia e Lago Sul e representam duas das 
maiores marcas mundiais no segmento de energia e petróleo: 

as bandeiras Shell e Petrobras.

Em 2018, a Brasal Combustíveis foi reconhecida como a 
primeira empresa no setor varejo do Guia Você S/A Melhores 

Empresas para Trabalhar. Neste mesmo ano também foi 
incluída entre as Melhores Empresas para Trabalhar da América 

Latina pelo ranking Great Place to Work – GPTW.  Resultados de 
uma organização que reconhece as pessoas como fundamental 

para suas conquistas.

PERFIL

18
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PARCERIAS COM 
GRANDES MARCAS

A Brasal acredita que 
confiança gera resultado. 
Essa é a base de seu sucesso na 
representação de marcas referências 
nos segmentos em que atuam. Parcerias 
sólidas que atestam e fortalecem a 
excelência na gestão da Brasal. 

Há mais de cinco décadas a Brasal Veículos representa 
a Volkswagen, sendo reconhecida pelos seus expressivos 
resultados junto à montadora. A partir de 2017, a empresa 
passou a representar também a renomada marca Ford. 

A Brasal Refrigerantes completa neste ano 30 anos de atuação no segmento 
de refrigerantes, bebidas não-carbonatadas (sucos, chás, energéticos e isotônicos), 
cervejas e águas, tendo em seu portfólio produtos da The Coca-Cola Company, Monster, 
Leão Alimentos e Bebidas, Cervejaria Heineken Brasil, Verde Campo e Ades.

A Brasal Combustíveis representa a Shell há 49 anos e a Petrobras há 39 anos. Em seus 
postos são oferecidos diversos serviços especializados cujo atendimento é reconhecido 
pelas duas bandeiras. 
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1963

Aquisição 
Brasal 
Veículos––––

1980 

Corretora  
de Seguros
––––

1989

Brasal 
Refrigerantes

––––

1995

Nova Planta 
Brasal 

Refrigerantes ––––

2009 

Vencedora do PNQ 
- Prêmio Nacional

 de Qualidade––––

1970

Taguauto
––––
Postos Brasal
––––

1981

Sia Park 
Executive 
Hotel––––

1991

Criação 
Holding–––– 

2003 

Brasal 
Incorporações––––

2011

Brasal 
Incorporações 
em Goiânia––––

Administradora 
de Consórcios––––

1976
2005

Reposicionamento 
da Marca Brasal––––

2010

Nova sede  
Brasal Veículos  ––––

Ampliação  
da fábrica––––

2013 

Criação do Centro 
Corporativo––––

50 anos Brasal––––

Brasal Refrigerantes ––––
Brasal Veículos ––––
Brasal Incorporações ––––

Brasal Combustíveis ––––
Brasal Centro Corporativo ––––
Sia Park Executive Hotel ––––
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2016

Instalação do Centro de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação da Brasal 

na Universidade de Brasília (UNB)––––
Great Place to Work 

melhores empresas para trabalhar––––
150 Melhores Empresas para Você Trabalhar 

- Guia Você S/A––––
Vencedora do PNQ 

- Prêmio Nacional de Qualidade 
- Denominação Magna Cum Laude––––

2018 

2019 

2014 

Brasal Veículos 
Ceilândia––––

2017 

Inauguração da Instalação 
 de Envasamento de Água Mineral ––––

Inauguração Brasal Veículos Ford ––––
1º Lugar Bens de Consumo – Guia Você S/A –  

As Melhores Empresas para Você Trabalhar   ––––
2º Lugar Varejo - Guia Você S/A –   

  rahlabarT arap saserpmE serohleM  ––––
2º Lugar Médias Empresas Centro-Oeste  

- Great Place do Work -  
Melhores Empresas para Trabalhar no Centro-oeste  ––––

7º Lugar Médias Empresas Nacionais – Great Place do Work -  
  rahlabarT arap saserpmE serohleM  ––––
  

(SIAC - Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras da 
Construção Civil) 

(PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat).  ––––
Great Place To Work (GPTW) 2017 –  

 ––––
 Great Place To Work (GPTW) 2017 –  

 ––––

2015

 Branding Brasal––––
 

 Vencedora do PNQ 
- Prêmio Nacional

 de Qualidade ––––
1º Lugar Bens de 

Consumo 
- Alimentos e Bebidas 

Guia Você S/A As
melhores

 Empresas para 
Você Trabalhar––––

Brasal 
Incorporações 

em Uberlândia––––

Great Place to Work (GPTW) 2018 

Empresas da América Latina para 
trabalhar - Categoria Médias 
Empresas––––
Great Place to Work (GPTW) 2018 

Empresas para trabalhar no Centro-
Oeste––––
Great Place to Work (GPTW) 2018

Empresas para trabalhar no Centro-
Oeste 
––––
Melhores em Gestão da Fundação 
Nacional da Qualidade – FNQ 
Melhor nacional no setor Bens e 
Consumo  
––––
1ª Lugar Nacional no Setor Varejo
150 Melhores Empresas para 
Trabalhar - Guia Você S/A. 
––––
Inauguração Brasal Veículos 
Multimarcas  
– Taguatinga (DF)––––
Nível A
(SIAC - Sistema de Avaliação da 
Conformidade e Serviços e Obras da 
Construção Civil)
(PBQP-H - Programa Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade do 
Habitat). ––––
Construtoras do Brasil em 2018.
Ranking INTEC de Construtoras. ––––

Great Place to Work 
(GPTW) 2019 

Melhores Empresas para 
Trabalhar no Centro-Oeste.––––
Great Place to Work 
(GPTW) 2019

Melhores Empresas para 
Trabalhar no Centro-Oeste. ––––
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DIRETRIZES

A Brasal é conduzida para alcançar resultados 
de forma sistematizada e estruturada, e 
está alicerçada no conjunto de diretrizes 

empresariais e propósito denominado de 
Cultura de Realização Brasal e ancorado nos 
seguintes valores:

OS CINCO VALORES BRASAL
PESSOAS - Para nós, as pessoas vêm em primeiro lugar. 

Estamos comprometidos com a valorização de cada 
pessoa envolvida nos processos de geração de valor. 
Procuramos incentivar a realização coletiva e pessoal.

CONFIANÇA - Na Brasal, confiança é a base para se 
construir relações de longo prazo capazes de gerar 
resultados sustentáveis. Vínculos de confiança nos 
permitem enfrentar desafios, respeitar diferenças 
e encontrar soluções que consideram as partes e o 
todo.

EXCELÊNCIA - Perseguimos incansavelmente a eficiência 
e o constante aprimoramento dos processos de 
gestão, motivados pela vontade de fazer mais e 
melhor.

EVOLUÇÃO - A busca por empreender e inovar visa o 
crescimento sustentável, por meio da adaptação do 
desejo de ser cada vez mais relevante na vida das 
pessoas.

MARCA - Acreditamos no valor da marca como garantia de 
credibilidade e reconhecimento. Nossas parcerias 
com grandes marcas e o carinho com que cultivamos 
a nossa própria marca, reforçam nossa crença em 
fazer bem feito para ser referência. 
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CONFIANÇA  
GERA RESULTADO
Tendo a confiança como força impulsionadora, a Brasal busca 
inspirar o empreendedorismo e a realização de todos com 
quem se relaciona.  A confiança mútua está presente nos 
relacionamentos, processos e atividades, gera envolvimento 
com a organização e o compromisso com o resultado.

Para sedimentar e fortalecer a efetivação das diretrizes internas, 
bem como o estrito cumprimento de normas e regulamentos, os 
colaboradores contam com a orientação do Código de Ética Brasal, 
disponível no portal www.brasal.com.br

CULTURA  
DE REALIZAÇÃO 
BRASAL

Ancorada na valorização e respeito 
de todos aqueles que compõem o 
ecossistema da empresa: acionistas, 
colaboradores, fornecedores, 
clientes, governo e sociedade.

Cultura de resultados baseada 
em relações de confiança que 
inspira o empreendedorismo e 
vontade de fazer mais e melhor.

25
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ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

Para garantir o alinhamento estratégico, 
a excelência de seus processos, otimizar 
recursos e soluções, a Brasal é organizada por 
segmentos de negócios com corpo executivo 
próprio, atendidos por uma estrutura 
composta por Comitês Estratégicos, Auditoria 
e um centro de serviço compartilhado, 
denominado Centro Corporativo Brasal.
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Auditoria

Centro 
Corporativo

HOLDING

PRESIDÊNCIA

Refrigerantes Incorporações CombustíveisVeículos

Outros negócios

Sia Park Hotel

Brasal Energia

Brasal Corretora

Tecnologia e 
Inovação

Imagem e 
Comunicação

Recursos 
Humanos

Contábil 
 e Fiscal

Comitês Estratégicos

27

Auditoria
de Balanço

Compliance 
Tributário e 

Fiscal

Assessoria  
Jurídica, Tributária 

e Fiscal

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  Relatório 
anual
2018 
2019

CENTRO CORPORATIVO
Promove a integração das unidades de negócios, mantém 

o alinhamento das diretrizes definidas na Holding 
Empresarial e estimula a melhoria dos processos.

É um centro de serviços compartilhados que reúne as áreas 
de controladoria e finanças, gestão de pessoas, tecnologia 

e inovação, jurídica, marketing e gestão da marca, 
administrativa e de planejamento estratégico.

Com profissionais capacitados para atender as demandas 
respeitando o porte e a maturidade de cada uma das 

empresas Brasal, o Centro Corporativo também favorece a 
otimização de recursos financeiros e humanos.

COMITÊS ESTRATÉGICOS
Com a visão sistêmica da Brasal, os comitês agem como 
aceleradores do desenvolvimento. Objetivo alcançado 

por meio da identificação de oportunidades e definição 
e políticas adequadas a cada segmento de negócio, 

associadas à permanente troca de conhecimento e boas 
práticas entre as empresas.

AUDITORIA
Avalia sistematicamente a integridade e eficácia dos 

controles internos das empresas Brasal a fim de gerenciar 
riscos e garantir o compliance por meio dos programas 

de auditoria interna e externa.

28

HOLDING 
EMPRESARIAL

Formada pela Presidência da Brasal, 
é responsável pela governança 
do grupo, indicando as diretrizes 
estratégicas e estrutura diretiva dos 
negócios.  A Holding Empresarial 
é apoiada pela Auditoria Interna, 
Centro Corporativo e Comitês 
Estratégicos.
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Em 2018, promoveu o Exercício da 
Cultura de Realização por meio de 
campanha interna de divulgação com 
Histórias Inspiradoras de Colaboradores 
Brasal e a gamificação como recurso 
inovador e lúdico para aferir a 
assimilação de conceitos.

COMITÊ DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO
Responsável por garantir a credibilidade da marca Brasal. 

Dessa forma desenvolve e mantém processos que asseguram 
a disseminação e internalização consciente das diretrizes de 

comunicação e de representação da marca junto aos segmentos de 
negócios.  Cabe também ao Comitê zelar pela presença da marca, 
gerenciar riscos e manter o fluxo da propagação das informações 

institucionais junto a todo o ecossistema da empresa.

É um órgão colegiado que atua a mais de 
quinze anos fornecendo dados, informações e 
o conhecimento técnico, contábil e tributário, 
necessários ao processo de tomada de 
decisões estratégicas.

COMITÊ CONTÁBIL E FISCAL
Tem como missão coordenar, controlar, revisar e recomendar 
procedimentos e posturas em matérias contábil e tributária 
com responsabilidade, profissionalismo e ética. Tem atuação 

interna e restrita à Brasal, com o objetivo de analisar e planejar 
questões estratégicas, mensurar riscos, e, com transparência, 

buscar eficiência tributária e lucratividade empresarial.

Lançado em 2019, cada unidade de negócio 
passa a ter uma equipe focada em RH, 
denominada Time da Gente, para repensar 
e traçar inovações adequadas às suas 
respectivas realidades.

COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS
Atua para alinhar a gestão do capital humano ao 

planejamento estratégico da Brasal visando a concretização 
de suas metas de negócios. Para tanto, propõe políticas de 
engajamento, motivação e retenção de talentos, ações que 

motivem o voluntariado e programas voltados ao bem-estar e 
qualidade de vida dos colaboradores.

29

Promove a interação 
com startups 
nacionais em prol de 
novas soluções para 
a transformação 
digital.

COMITÊ DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Atua para identificar as melhores soluções no universo digital de forma a garantir a 

satisfação do cliente, otimização de recursos humanos e financeiros e manter a Brasal 
na trajetória pela busca da inovação e excelência.  Promove fóruns de discussões e 

permanente contato com a área acadêmica e startups. Como resultado,  
a implementação de soluções que imprimam mais agilidade 

 e qualidade a processos e serviços.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CULTURA 
Apoiar iniciativas artísticas é um formato 
que a Brasal reconhece para fomento à 
cultura e contribuição para a viabilização de 
espetáculos nacionais e internacionais nas 
regiões onde está inserida.    

Em 2018, destacamos os patrocínios:

• Ballet Kiev, renomado espetáculo da 
Rússia;

• Projeto Jazz Meeting;  

• Suassuna o Auto do Reino do Sol;

• Toquinho e Ivan Lins comemorando 
50 anos de música;  

• Jota Quest Acústico; 

• Maria Bethânia e Zeca Pagodinho em  
De Santo Amaro a Xerém.

Relatório 
anual
2018 
2019

30



31

ESPORTE 
Por vários anos consecutivos, a Brasal vem investindo 
alternadamente em diferentes modalidades esportivas, 
acreditando nos benefícios para a saúde física e mental e, 
sobretudo, para a transformação social. Assim como no 
esporte, na prática corporativa da Brasal muitos valores 
fundamentais são desenvolvidos e reforçados, tais como 
disciplina, confiança, trabalho em equipe e superação.

• Em 2018, foi renovado o apoio ao Projeto Massificação 
do Tênis, coordenado pelo Instituto Tênis, o qual 
atende milhares de crianças e jovens do entorno 
do Distrito Federal. 

• O triatleta brasiliense Thiago Canabrava, vem alcançando 
resultados surpreendentes. Em 2018 foi o 
campeão Challenge Cerrado no Triathlon Sprint 
(categoria 16 a 19 anos), conquistando a quarta 
colocação geral nesta modalidade. O jovem 
levou também o primeiro lugar no Half Distance 
que disputou revezando com os atletas Leandro 
Macedo e Zibi Szlufcik, classificando-se para o 
mundial de Samorin, Slovakia.
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“A Brasal Refrigerantes foi a primeira empresa a 
acreditar no meu trabalho. Ter uma marca forte 
me abriu portas e fico feliz em retribuir com meu 
empenho”, afirma Thiago.

Instituto Tênis
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Sinérgico ao comprometimento da Brasal em estimular 
o empreendedorismo e o autodesenvolvimento de seus 
colaboradores e das comunidades em que está presente, 

a Brasal renovou, em 2019, o patrocínio do Projeto Top 
10 Empresarial. Realizado pela N Produções, o evento, 
que conta com o apoio da Brasal pelo sexto ano, traz 
para Brasília palestras mensais proferidas por profissionais 
reconhecidos nacional e internacionalmente.

Projeto Sombra, na Brasal Refrigerantes
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SOCIAL

A Brasal apoia projetos que estimulem a empregabilidade 
de jovens por meio da capacitação técnica e o 
voluntariado de seus colaboradores. A meta é desenvolver 
o exercício da cidadania plena, o protagonismo e a 
solidariedade.

Citamos:

• CASA AZUL FELIPE AUGUSTO 
Com 29 anos de existência às comunidades 
de Samambaia, Riacho Fundo II, Vila 
Telebrasília e São Sebastião. Atende cerca de 
2.000 pessoas.

• ABRACE 
Reconhecida por garantir apoio necessário 
para crianças e adolescentes com câncer e 
hemopatias, visando a qualidade de vida 
desses pacientes. Conta com apoio da Brasal 
desde 1986.

• PROJETO FLORESCER 
Em atividade há cerca de 10 anos, o Projeto 
Florescer atende, em Ceilândia - DF, crianças 
e adolescentes com o objetivo de promover 
a transformação social e a construção 
da cidadania. São oferecidas atividades 
esportivas, incentivo à leitura e apoio no 
aprendizado escolar.

33

Projeto FlorescerProjeto Sombra, na Brasal Refrigerantes
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JUNIOR ACHIEVEMENT 
É uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens 
no mundo, apoiada pela Brasal desde março de 2013. Tem como 
prioridade a educação empreendedora, a qual estimula e desenvolve 
por meio de programas. No Brasil, sua rede de voluntários já atendeu 
mais de 4 milhões de estudantes.  A Brasal atua diretamente nos 
seguintes projetos: 

• Empresário Sombra por Um Dia – estudantes vivenciam a 
rotina de um gestor em sua jornada de trabalho, 
presenciando reuniões de negócio, visitas a cliente, 
levantamento de dados para tomada de decisão, dentre 
outras experiências corporativas.

• Valos Falar de Ética -  roda de conversa em que se estimula 
a reflexão sobre os benefícios da conduta ética na 
vida pessoal e profissional.  O Objetivo é ampliar a 
compreensão do papel dos jovens como cidadãos.

• Nosso Planeta, Nossa Casa - Desenvolvida em conjunto com 
a Colônia de Férias para os filhos dos colaboradores 
da Brasal Refrigerantes, a atividade tem como intuito 
disseminar conceitos e práticas de sustentabilidade 
visando a conscientização sobre a importância da 
preservação do planeta.

34

Programa Empresário Sombra por Um Dia - parceria JADF

Colônia de Férias - Nosso Planeta, Nossa Casa
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SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO

Periodicamente, a Brasal estimula seus colaboradores a participarem 
de campanhas sociais buscando seu engajamento com a prática 
do voluntariado. Dentre as atividades estão a doação de alimentos, 
sangue e agasalhos.

Programa Empresário Sombra por Um Dia - parceria JADF

Ação social com a Casa Azul”
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GESTÃO DE PESSOAS

Na Brasal, a gestão de pessoas está baseada em cinco 
pilares: crescer, realizar, engajar, cuidar e inspirar. Cada 
um desses pilares possui um conjunto de práticas 
específicas para consolidá-los e reforçar a Cultura de 
Realização Brasal. 

Ressalta-se o Programa de Desenvolvimento Profissional, 
o qual inclui o mapeamento de perfis internos que são 
mesclados às avaliações de desempenho resultando 
em um banco de talentos, o qual é priorizado visando 
proporcionar crescimento profissional do público interno. 

Com intuito de estimular a aprendizagem contínua 
e o protagonismo no gerenciamento de sua carreira, 
além dos treinamentos realizados dentro da Brasal, 
a empresa mantém convênios com instituições 
educacionais. 

Ainda sob o escopo da gestão de pessoas, estão 
atividades de integração relacionadas à qualidade de 
vida e bem-estar e programas de reconhecimento 
como Colaborador Destaque e Tempo de Casa.
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Seguindo a tendência 
mundial, a Brasal 
ofereceu, em 2019, 
workshop “Despertar 
da Consciência Plena”, 
ministrado pelo 
Instituto Mindfulness, 
com objetivo de 
ampliar a concentração 
e aprimorar as relações 
interpessoais.

36
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PILARES  
DE GESTÃO  
DE PESSOAS

ENGAJAR:
fazer tudo de 

forma colaborativa 
com empenho, 
envolvimento e 

confiança.

CRESCER:
fomentar o crescimento  
das pessoas, elevando  

o conhecimento 
 e a performance.

INSPIRAR:
gerar movimento 
contínuo para as 
oportunidades 
que incentivam 

a inovação e 
resultados.

CUIDAR:
acolher as pessoas, 

construindo relações 
de respeito.

REALIZAR:
impulsionar a realização 

coletiva e pessoal, 
proporcionando 

reconhecimento e 
convergência de 

propósito.
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PERFIL DOS COLABORADORES

GÊNERO
 Feminino 504
 Masculino 2368

18%

82%

FAIXA ETÁRIA
 Até 24 anos 478
 De 25 a 40 anos 1667
 Acima de 40 anos 727

17%

58%

25%

TEMPO DE EMPRESA
 Até 3 anos 1271
 De 4 a 6 anos 617
 De 7 a 10 anos 451
 Mais de 10 anos 533

44%

19%

16%

21%
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FORMAÇÃO

 Alfabetizado / Analfabeto 26 1%

 Ensino Fundamental Incompleto 295 10%

 Ensino Fundamental Completo 194 7%

 Ensino Médio Incompleto 278 10%

 Ensino Médio Completo 1379 48%

 Ensino Superior Incompleto 220 8%

 Ensino Superior 400 14%

 Pós-graduação 80 3%

39
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PERFORMANCE CONSOLIDADA
FATURAMENTO REALIZADO POR SEGMENTO EM 2018

SEGMENTO FATURAMENTO BRUTO REPRESENTATIVIDADE (%)

Refrigerantes 1.103.707.195 52,8

Incorporações 446.134.691 21,4

Veículos 394.338.202 18,9

Combustíveis 140.010.496 6,7

Demais       5.314.736 0,3

TOTAL BRASAL 2.089.505.321 100

 
Brasal Refrigerantes: faturamento total Bebidas (Brasal Refrigerantes/MBJ/Brasal Atacadista). 
Brasal Incorporações: faturamento em VGV (valor geral de vendas).
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1.476 1.487 1.492
1.665

2.089

Valor estimado para 2019*

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

EVOLUÇÃO DO 
FATURAMENTO 
BRUTO 
(valores expressos em 

R$ milhões)

2.440

41
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VISÃO DE FUTURORelatório 
anual
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• UNB –   UNIVERSIDADE  DE BRASÍLIA 
A Brasal é mantenedora de espaço instalado no Parque 
Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília – 
PCTec-UnB. Local onde estimula o desenvolvimento 
de projetos na área de inovação voltados para os 
segmentos em que a empresa atua. 

Também almejando mesclar a experiência de seus 
executivos e impulsionar o protagonismo dos jovens no 
universo digital, a empresa apoia e sugere eventos com 
o tema inovação. Em destaque, o Desafio Hackathon 
Brasal/PCTec-UnB realizado em 2019 em parceria com 
o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Universidade de Brasília (CDT/UnB). 

Durante dois dias, os participantes desenvolveram 
projetos de Business Intelligence para uma empresa real, 
contaram com suporte de mentores especializados e 
assistiram palestra com profissional reconhecido.

Base para sua evolução e crescimento sustentável, a Brasal 
nutre seu espírito empreendedor investindo e ampliando 
suas conexões com universos geradores de conhecimento 
e inovações.

Por meio de consultorias, benchmark e associação com 
instituições que provem as melhores práticas em gestão, 
a empresa expande sua visão em relação a temas chaves 
para seu crescimento sustentável, como: sucessão, 
tendências comportamentais dos clientes e de gestão 
corporativa, pesquisa de oportunidade de negócios, 
mapeamento dos anseios de seus colaboradores visando 
retenção e atração de talentos e o crescimento coletivo. 

E ainda, visando a aproximação do universo acadêmico 
com as demandas do mundo corporativo, mantém 
parcerias com universidades, startups e suas aceleradoras. 

• UNICEUB – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 
Por meio de regime de mútua cooperação técnica, 
científica e operacional, a Brasal e o UniCEUB realizam 
atividades que também visam inspirar e estreitar os 
universos acadêmicos e corporativo.  Dentre elas, 
sobressai-se o Programa Impulso.  Com abrangência 
nacional, o programa visa a aproximação e estímulo a 
startups de diversos segmentos que ofereçam soluções 
para as demandas das unidades de negócios da Brasal.

Sua segunda edição, realizada em 2018, seis startups 
foram selecionadas dentre as inscritas e apresentaram 
projetos voltados para o processo operacional da 
empresa. Após testadas, duas propostas atingiram o 
objetivo de trazer maior produtividade e agilidade e 
foram contratadas.

Espaço BRASAL na UNB
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• GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA E EFICIÊNCIA 
A Brasal segue se fortalecendo no segmento de 
geração de energia limpa e eficiência energética. Em 
2018, a Brasal Veículos seguiu o exemplo vitorioso do 
Centro Corporativo Brasal com a instalação de usina 
de geração de energia fotovoltaica própria. Somadas, 
as duas unidades alcançam 287 KWp em geração 
de energia própria, resultando 55% de redução dos 
gastos em energia e deixando de emitir cerca de 360 
toneladas CO2 ao ano. 

 
Para 2019, a empresa se prepara para iniciar a oferta 

de projetos e serviços ligados à geração de energia 
renovável e eficiência energética a clientes.

• IFB – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE BRASÍLIA 
O Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a 
Brasal e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Brasília (IFB) tem por objeto a oferta 
de estágio curricular e extracurricular pela Brasal aos 
alunos da instituição, desenvolvimento de trabalhos, 
pesquisas e visitas técnicas.

• SENAI 
Parceria desenvolvida há mais de 10 anos para 
formação de mão-de-obra nas modalidades de Curso 
Técnico e Jovens Aprendizes. Este último apresenta 
média de contratação de 60% a cada ciclo de 18 
meses.

 
• PORTAL DA INOVAÇÃO BRASAL  

É o convite permanente da Brasal para 
empreendedores da área digital. O portal propaga 
os anseios da empresa no que se refere a inovações. 
Visa, portanto, a aproximação com startups e 
empreendedores com foco na inovação. A Brasal 
conta com o apoio do(a) leitor(a) para fortalecer sua 
divulgação:  
www.inovacao.brasal.com.br

SENAI: 
média de contratação de 
60% a cada 18 meses
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Entre 
as 4 fábricas mundiais 
do sistema Coca-Cola com 

melhores índices de consumo 
de energia por litro de 

bebida produzida

Referência em 
eficiência hídrica 

no Sistema 
Coca-Cola

cercas de 2 mil 
empregos 

diretos

45

• Empresa Destaque - Melhores em Gestão, da FNQ.
• Detentora do prêmio Magna Cum Laude- FNQ
• Benchmarking em Gestão de Excelência.

Certificada 
RED BELT 

5,0

Sendo a 
primeira 

fabricante 
a pontuar 

em todos os 
46 itens 

definidos pela 
The Coca-Cola 

Company.

30 anos 
de parceria com a 

The Coca-Cola 
Company”
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Missão

Encantar 
os clientes 

disponibilizando 
bebidas e 

serviços de 
excelência, 

promovendo a 
realização de 
todos que se 

relacionam com a 
empresa.

Visão

Assegurar a 
liderança em 
rentabilidade 
e participação 
de mercado no 
Sistema Coca-
Cola por meio 
da excelência 
da gestão e 

da cultura de 
realização Brasal.

46
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APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO

A Brasal Refrigerantes está entre as quatro 
empresas nacionais eleitas como Destaque na 
certificação Melhores em Gestão® (MEG) da 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Fez 
jus à distinção em 2018 por apresentar maior 
pontuação e maior equilíbrio sistêmico no 
atendimento aos Fundamentos da Excelência 
em Gestão (MEG).

Desde o início do processo em busca da 
excelência, em 1997, a empresa já conquistou 
mais de 20 prêmios, dentre eles, o troféu 
de reconhecimento Magna Cum Laude, da 
FNQ em 2016, na ocasião, maior prêmio de 
qualidade em gestão do Brasil.

Também em 2018, a organização se 
tornou campeã nacional na categoria Bens 
de Consumo do Guia Você S/A – As 150 
Melhores Empresas para Trabalhar, onde 
já havia sido campeã na categoria Bens 
de Consumo em 2015 e 2017. Feitos que 
validam a estratégia de ter as pessoas como o 
centro de sua gestão dos negócios.

Por suas boas práticas, a Brasal Refrigerantes 
é referência no sistema The Coca-Cola 
Company, organização com a qual mantém 
parceria há 30 anos, sendo responsável pela 
fabricação, distribuição e comercialização de 
todos seus produtos. A empresa também está 
à frente da distribuição de todo portfólio da 
Cervejaria Heineken do Brasil, Leão Alimentos 
e Bebidas, Monster, Verde Campo, Crystal e 
Ades.

Seus 21 mil clientes são atendidos por duas 
fábricas, localizadas em Taguatinga/DF e 
Luziânia/GO, e quatro Centros de Distribuição 
nos municípios goianos de Catalão, Formosa, 
Simolândia e Unaí, em Minas Gerais.  A 
fábrica de Luziânia, inaugurada em 2017, 
envasa e distribui exclusivamente água 
mineral.

A magia da Caravana 
Iluminada Coca-Cola/
Brasal Refrigerantes, 

em sua 17ª edição, 
impactou 1.300 

milhão de pessoas 
e percorreu 31 

localidades. 47
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A Brasal Refrigerantes, se 
destaca com seu histórico de 
premiações e reconhecimento 

com a busca pela excelência, 
sustentabilidade e 
valorização das pessoas.
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

Adesão ao 
Sistema de 

Qualidade da 
Coca-Cola e 

reconhecimento 
das fases I e II

Implantação 
do Sistema de 
Gestão pela 
Qualidade 
Total e 5S

Implantação do 
Gerenciamento 
pelas Diretrizes

1997 
a

2000

Prêmio SESI 
de Qualidade 
no Trabalho

Sistema de 
Qualidade da 

Coca-Cola 
Fase II (Regional)

2001 
a

2002

Candidatura 
ao PNQ 2003, 
2004 e 2005

nas normas 
ISO 9001 e 

OHSAS 18001

2003 
a

2005

PNQ - Destaque 
no Critério 
Clientes

2006

PNQ - Destaque 
no Critério 
Clientes

2008

PNQ - Vencedora 
do Prêmio 

Nacional da 
Qualidade

2009

PNQ - Destaque 
no Critério 

Pessoas

ISO 22.000

Prêmio SESI de 
Qualidade no 
Trabalho - 1º 

Lugar Nacional.

2007

CERTIFICAÇÕES
Com o intuito de legitimar seu compromisso com a excelência, a Brasal 

ISO 9001 - desde 2005 - Sistema de Gestão de Qualidade
OHSAS 18001 - desde 2005 - Saúde e Segurança Ocupacional
ISO 14001 - desde 2012 - Sistema de Gestão Ambiental
FSSC 22000 - desde de 2012 - Gestão de Segurança de Alimentos
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Troféu 
Bronze 
S&OP

2013

Certificação 
The Coca-Cola  

Company 

Excelência 
do Maturity 
Continuum

2012

Destaque na 
certificação 

Melhores em 
Gestão® (MEG) 

da Fundação 
Nacional da 

Qualidade (FNQ)

1º Lugar 
Nacional 

Categoria Bens 
de Consumo - 
150 Melhores 

Empresas 
para Trabalhar 

Você S/A

2018

Troféu Prata 
S&OP

150 Melhores 
Empresas para 
Você Trabalhar

2014

PNQ - Vencedora 
do Prêmio 

Nacional da 
Qualidade

1º Lugar 
150 Melhores 

Empresas 
para Você 

Trabalhar na 
Categoria Bens 

de Consumo 
Alimentos e 

Bebidas

2015
PNQ - Prêmio 
Magna Cum 

Laude da 
Fundação 

Nacional da 
Qualidade

150 Melhores 
Empresas para 
Você Trabalhar

2016

Inauguração da 
Instalação de 

envasamento de 
de água mineral 

1º Lugar 
150 Melhores 

Empresas 
para Você 

Trabalhar na 
Categoria Bens 

de Consumo

Customer 
Service – Coca 
Cola Company

Red Belt 3.0 
Coca Cola 
Company

Red Belt 4.0 
Coca Cola 
Company

2017
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PRÁTICAS DE GESTÃO

SUSTENTABILIDADE
Buscando integrar sua visão econômica e financeira aos 
desafios socioambientais inerentes ao ambiente fabril, 
a Brasal Refrigerantes mapeia os potenciais impactos 
negativos identificados por meio do Levantamento de 
Aspectos e Impactos Ambientais – LAIA e do Relatório 
de Impacto de Vizinhança – RIVI. A empresa também 
possui itens de controle e medidas mitigadoras para os 
potenciais impactos negativos de forma a minimizá-los 
junto à comunidade e ao meio ambiente.

ENERGIA

A Brasal Refrigerantes está entre as quatro plantas fabris 
mundiais do sistema Coca-Cola com os melhores índices 
de consumo de energia por litro de bebida produzida. 
Realiza o controle de consumo de forma setorizada 
e diária. Contando com estudos, planos de trabalho 
e engajamento de todas as partes interessadas, nos 
últimos anos a empresa reduziu o consumo de energia 
elétrica e de combustível consumidos. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,42 1,32 1,421,37 1,421,42

CONSUMO DE ÀGUA POR LITRO DE BEBIDA PRODUZIDA
 (litro/litro)

CONSUMO DE ÁGUA

A Brasal Refrigerantes está entre as melhores 
engarrafadoras do Sistema Coca-Cola em consumo de 
água, sendo referência em eficiência hídrica. O controle 
do consumo setorizado é diário e, mensalmente, é 
realizada a verificação mensal da quantidade de água 
utilizada para produzir um litro de bebida. 

Em paralelo, empresa mantém planos e ações 
permanentes que mapeiam e visam a aquisição de novas 
tecnologias para redução do consumo e aumento do 
reaproveitamento de água. 

RESÍDUOS

A coleta seletiva está presente em todas as instalações 
da Brasal Refrigerantes. A atividade é apoiada por ações 
de conscientização junto aos colaboradores, visitantes, 
fornecedores e comunidade.  A empresa gerencia todos 
os tipos de resíduos, da geração à destinação final. Em 
2018, 93% dos resíduos gerados foram reciclados.
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CONSUMO DE ÀGUA POR LITRO DE BEBIDA PRODUZIDA
 (litro/litro)
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GESTÃO DE PESSOAS

A Brasal Refrigerantes possui uma política de gestão de 
pessoas voltada para o desenvolvimento e valorização 
do capital humano, com vasta oferta de programas de 
relacionamento, motivação e capacitação.   

Com cerca de 2.000 colaboradores diretos, o elevado 
nível de integração entre as equipes e o excelente clima 
organizacional geram sólida credibilidade na organização 
que refletem positivamente nos negócios.

Todos os programas são elaborados visando o colaborador 
como profissional e cidadão. Os resultados das atividades 
são mapeados e seus impactos avaliados nas dimensões 
emocionais, físicas, intelectual, simbólica e social. 
Descrevemos algumas dessas práticas:

• Portas e Caras Abertas 
Os colaboradores apresentam suas sugestões e opiniões 
diretamente a seus líderes. Dessa 
forma, o engajamento e o espírito 
empreendedor é ampliado e 
mantido. Todas as propostas 
são avaliadas e várias foram 
implementadas.

• Sinta-se em Casa 
Seu propósito é acolher os novos 
colaboradores e disseminar as 
diretrizes da cultura organizacional. 
São encontros periódicos com 
participação dos diretores e demais 
membros da equipe. O ciclo se 
encerra ao término de um ano 
quando é realizada uma reunião 
com todos os participantes. 

• Conversando com o Diretor  
São encontros entre o diretor geral da Brasal Refrigerantes 
e os colaboradores, sem a presença de suas chefias 
imediatas. O objetivo é fomentar uma conversa franca 
para troca de ideias, sugestões, reclamações e, até mesmo, 
denúncias.

• Viver Melhor 
Alinhado aos valores e ao objetivo estratégico valorização 
das pessoas, esse programa abriga uma série de atividades 
para estimular a adoção de uma vida mais feliz, saudável, 
resultando em um ambiente de trabalho amigável e 
produtivo.

 
Entre as ações de um extenso calendário, destacamos: 
apoio ao grupo de corrida Brasal Runners, campeonatos 
esportivos de diversas modalidades, comemoração de 
tempo de casa e aniversariantes do mês. Orientação 
psicossocial, disponibilização de espaços para 

convivência, salão de beleza, 
visita dos familiares à fábrica e 
colônia de férias para os filhos dos 
colaboradores.

• Vem com a Gente 
É uma evolução do Brasal do 
Bem. Abriga atividades internas 
e externas para estimular o 
voluntariado e o cuidado com 
o meio ambiente. Em 2018, a 
ação foi expandida para escolas. 
Colaboradores atuam como 
multiplicadores envolvendo os 
jovens sobre a importância da 
coleta e descarte corretos dos 
dejetos. 

Visita à Fábrica
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Valorizar a arte local é uma das metas da 
Brasal Refrigerantes/Coca-Cola. Os artistas 
urbanos brasilienses Toys & Omik deram vida 
ao muro da fábrica. O maior muro em extensão 
já grafitado pela dupla é uma das paradas do 
roteiro de visitação à fábrica.

SOCIEDADE

Comprometida com a sociedade, bienalmente a 
Brasal Refrigerantes realiza pesquisa para aferir sua 
percepção junto às comunidades circunvizinhas. 
São apurados dados que medem o impacto social e 
ambiental. Os resultados, compilados no Relatório 
de Impacto da Vizinhança, têm sido sempre 
positivos, sobretudo com relação à geração de renda, 
responsabilidade social e inclusão no mercado de 
trabalho.

• Coletivo Jovem Brasal – Coca-Cola 
Executado pela Brasal Refrigerantes, Instituto 
Coca-Cola e instituições parceiras locais, a meta 
principal do Coletivo é gerar empregabilidade para 
jovens entre 16 e 25 anos. São oferecidos cursos 
de Marketing e Vendas, Comunicação e Tecnologia 
e Produção de Eventos. Em 2018, cerca de 1200 
jovens foram capacitados.  

• Brasal Compartilha 
Assumindo o papel de multiplicadora, a Brasal 
Refrigerantes realiza ações em parceria com a 

Fundação Nacional da Qualidade – FNQ para 
a divulgação de boas práticas de gestão. Para 
tanto, adota três abordagens: publicação no 
Banco de Boas Práticas da FNQ, disponibilização 
de colaboradores para atuação na banca de 
avaliadores do Ranking Melhores em Gestão e 
disponibilização das instalações para cursos e 
visitas. Já tendo recepcionado mais de uma centena 
de empresas em diferentes estágios de maturidade.

• Ação Global 
A Brasal Refrigerantes está presente ativamente 
das edições da Ação Global no Distrito Federal 
desde 2002, oferecendo oficinas de reciclagem de 
material e de artesanato.

• Visita à Fábrica 
Com roteiros adaptados a cada perfil de público, a 
Brasal Refrigerantes recebe diariamente alunos do 
Ensino Fundamental, Médio e universitários para 
conhecer o processo produtivo da Coca-Cola. Em 
média, são cerca de 15 mil visitantes ano.
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2014 2015 2016 2017 2018

930,4
1.152,5

872,7
1.030995,1

RECEITA BRUTA
Evolução do faturamento Bruto  
Brasal Refrigerantes (R$ mi)

PERFORMANCE DO NEGÓCIO

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM 2018
Brasal Refrigerantes (R$ mi)

Tipo de Investimento Valor

Projetos e Manutenção Industrial 3.529

Veículos 649

Equipamentos de Mercado 4.597

Vasilhames 9.356

Outros 1.984

Total 20.115

MARKET SHARE
Market Share 2018 Brasal Refrigerantes %

Carbonatados 
(Refrigerantes)

Brasal (Coca-Cola; Coca-Cola Zero; Fanta; Kuat; 
Sprite; Schweppes)

74,7

Bebidas Não 
Carbonatadas 

Sucos - Brasal (Del Valle; Kapo) 31,9

Chás - Brasal (Leão Fuze, Ice Tea Fuze) 83,3

Água - Brasal (Crystal) 23,4

Isotônicos 36,6

Cerveja - Brasal (Heineken, Sol, Premium, 
Kaiser, Bavaria, Desperados)

21,1
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16 anos 
de operação 
da empresa

A Brasal Incorporações supera expectativas de 
crescimento e consolida seu plano de expansão 
de negócios no segmento imobiliário.

 5.625 
unidades 
entregues  

no mercado

700 
mil m2 

 área total  
construída

Certificada 
pelo Bureau 

Veritas para a 
norma 

PBQP-H/SIAC 2017 
Nível A 

INMETRO

Entre as  
Melhores Empresas 
para Trabalhar no 
Centro-Oeste 
GPTW
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Missão

Prospectar 
negócios 

nos diversos 
segmentos do 

setor imobiliário, 
buscando 

oportunidades 
de crescimento 

e resultados 
sustentáveis.

Visão

Ser referência 
nos mercados 

de atuação 
do segmento 

imobiliário, sendo 
reconhecida 
pelos seus 

colaboradores, 
clientes e 

parceiros pela 
qualidade 
e inovação 

dos produtos 
e serviços 
entregues.
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É a unidade de negócios da Brasal que atua 
no segmento de incorporação e construção 
imobiliária com sede e filial em Brasília (DF) e 
filiais em Goiânia (GO) e Uberlândia (MG).  

Diante de uma conjuntura macroeconômica 
desafiante, a Brasal Incorporações aprimora sua 
capacidade de gestão a cada oportunidade. No início 
de 2019, reformulou sua estrutura organizacional 
passando a constituir-se por uma matriz, responsável 
pela definição de diretrizes macro, prospecção de 
novos mercados e novos negócios e apoio às três 
unidades.  As filiais, por sua vez, ganharam maior 
autonomia e, a empresa, a agilidade necessária para 
manter o ritmo de seu crescimento consistente. 

Com gestão financeira eficiente e focada em resultados, 
a incorporadora soma, desde o início de sua operação 
5625 unidades em obra e entregues ao mercado em 
uma área total construída de cerca de 700 mil m2. 
São aproximadamente 3 bilhões em VGV – Valor 
Geral de Vendas de empreendimentos lançados.

A empresa também atua no ramo de loteamentos, 
somando uma área total entregue de 161 mil m².

APRESENTAÇÃO 
DO NEGÓCIO
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A Brasal Incorporações é comprometida com o 
seu sistema de gestão e busca continuamente 
a sua melhoria, evolução e atendimento 
aos requisitos aplicáveis, por meio do:

 Padrão de qualidade diferenciado de 
seus produtos, serviços e processos, 
com agregação de valor.

 Relacionamento duradouro com os 
seus públicos, interno e externo, com 
vistas à elevação da sua satisfação.

 Ambiente seguro e saudável, bem como 
a valorização, o desenvolvimento e 
o crescimento dos colaboradores.

 Desenvolvimento sustentável, exercendo 
as atividades de maneira equilibrada e 
responsável nos diversos locais de atuação.

POLÍTICA DE QUALIDADE
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Empreendimentos Local Categoria Ano Lançamento Área Total (m2)
TRIAD CONCORD Uberlândia Residencial 2016 28.227

TRIAD AVENTINO Uberlândia Residencial 2017 21.725

GRAN RESERVA BIOGRAFIA Brasília Residencial 2016 14.244

RESERVA ESSENCIAL Brasília Residencial 2017 16.888

CENA MARISTA Goiânia Residencial 2018 25.511

RESERVA CAPITAL Brasília Residencial 2018 13.279

TOTAL 119.874

REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS

OBRAS EM EXECUÇÃO
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OBRAS EM EXECUÇÃO – BRASÍLIA

GRAN RESERVA BIOGRAFIA RESERVA ESSENCIAL

RESERVA CAPITAL

Noroeste             
Ano Lançamento: 2016 
Entrega 2019
Residencial
Área Total: 14.244 m²

Noroeste             
Ano Lançamento: 2017 
Entrega 2020
Residencial
Área Total: 16.888 m²

Noroeste            
Ano Lançamento: 2018 
Entrega 2021
Residencial
Área Total: 13.279 m²
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OBRAS EM EXECUÇÃO – GOIÂNIA

CENA MARISTA TRIAD – Torre AVENTINO

TRIAD – Torre CONCORD

Setor Marista            
Ano Lançamento: 2018 
Entrega 2021
Residencial
Área Total: 25.511 m²

Zona Sul – Jardim Karaíba
Ano Lançamento: 2017 

Entrega 2021
Residencial

Área Total: 21.725 m²

Zona Sul – Jardim Karaíba
Ano Lançamento: 2016 

Entrega 2019
Residencial

Área Total: 28.227 m²
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OBRAS EM EXECUÇÃO – UBERLÂNDIA

TRIAD – Torre AVENTINO

TRIAD – Torre CONCORD

Zona Sul – Jardim Karaíba
Ano Lançamento: 2017 

Entrega 2021
Residencial

Área Total: 21.725 m²

Zona Sul – Jardim Karaíba
Ano Lançamento: 2016 

Entrega 2019
Residencial

Área Total: 28.227 m²
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LANÇAMENTOS – BRASÍLIA

RESERVA BRASÍLIA

RESERVA CIDADE RESERVA URBANA

NOROESTE 
Ano Lançamento: 2018 
Entrega 2022
Residencial
Área Total: 14.463 m²

NOROESTE
Ano Lançamento: 2019 
Entrega 2022
Residencial
 Área Total: 13.551 m²

NOROESTE 
Ano Lançamento: 2018 
Entrega 2021
Residencial
Área Total: 13.205 m²
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LANÇAMENTOS – GOIÂNIA

RESERVA BRASÍLIA

RESERVA PARQUE AREIÃO

NOROESTE 
Ano Lançamento: 2018 
Entrega 2022
Residencial
Área Total: 14.463 m²

SETOR MARISTA
Ano Lançamento: 2018 

Entrega 2021
Residencial

Área Total: 22.419 m²
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LANÇAMENTOS – UBERLÂNDIA

SENSE - Torre WIND

SENSE Torre TOUCH

Ano Lançamento: 2019 
Entrega 2022

Residencial
Área Total: 23.528 m²

ZONA SUL
Ano Lançamento: 2018 

Entrega 2021
Residencial

Área Total: 26.624 m²
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EMPREENDIMENTOS ENTREGUES EM 2018 – BRASÍLIA

PRAÇA CAPITAL – Etapa 1

VERSATO

RESERVA MALBEC

Setor de Indústria e Abastecimento
Ano Lançamento: 2013 
Entrega 2018
Comercial
Área Total: 84.662 m²

Ceilândia
Ano Lançamento: 2015 

Entrega 2018
Residencial/Comercial
Área Total: 27.883 m²

Noroeste
Ano Lançamento: 2015 
Entrega 2018
Residencial
Área Total: 15.904 m²
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RESERVA DAS ARTES

BOTÂNICO – FASE 1

Noroeste
Ano Lançamento: 2015 
Entrega 2018
Residencial
Área Total: 23.056 m²

Valparaíso/GO
Ano Lançamento: 2017
Entrega: 2018
Loteamento
Área Total: 63.309 m²

EMPREENDIMENTOS ENTREGUES EM 2018 – BRASÍLIA

Setor Bueno
Ano Lançamento: 2015 

Entrega 2019
Residencial

Área Total: 34.460 m²
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RESERVA DAS ARTES
Noroeste
Ano Lançamento: 2015 
Entrega 2018
Residencial
Área Total: 23.056 m²

Valparaíso/GO
Ano Lançamento: 2017
Entrega: 2018
Loteamento
Área Total: 63.309 m²

EMPREENDIMENTOS ENTREGUES EM 2019 – GOIÂNIA

PERSONA
Setor Bueno

Ano Lançamento: 2015 
Entrega 2019

Residencial
Área Total: 34.460 m²
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EMPREENDIMENTOS ENTREGUES EM 2018 – UBERLÂNDIA

TRIAD – Torre LIBER
Zona Sul – Jardim Karaíba
Ano Lançamento: 2015 
Entrega 2019
Residencial
Área Total: 16.779 m²
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FUTUROS LANÇAMENTOS

BRASÍLIA:

Noroeste
Quadra 104 B
Ano Lançamento: 2019 
Entrega 2022
Residencial
Área Total: 13.088 m²

Asa Norte
Quadra 114
Ano Lançamento: 2019 
Entrega 2022
Residencial
Área Total: 16.773 m²

Valparaíso/GO
Botânico - Fase 2
Ano Lançamento: 2019
Entrega: 2021
Loteamento
Área Total: 42.296 m2

Valparaíso/GO
Botânico - Fase 3
Ano Lançamento: 2019
Entrega: 2021
Loteamento
Área Total: 52.774 m2

GOIÂNIA:

Setor Oeste
Ano Lançamento: 2019 
Entrega 2022
Residencial
Área Total: 36.257 m²

Setor Bueno
Residencial
Área Total: 39.879 m²

UBERLÂNDIA:

Sense - Torre Lumini
Residencial
Área Total: 16.286 m²
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PRÁTICAS DE GESTÃO

RELACIONAMENTO COM CLIENTEA Brasal Incorporações busca melhoria contínua 
na excelência em gestão. Nos últimos anos, 2018 
e 2019, a incorporadora recebeu certificação da 
Great Place to Work. Em 2018, compôs o ranking 
das 10 melhores empresas para trabalhar no 
Centro-Oeste (GPTW) e foi aprovada também no 
processo de Certificação do Bureau Veritas para a 
norma PBQP-H/SIAC 2017 – Nível A – INMETRO.

A incorporadora privilegia a confiança e o 
crescimento sustentável. Em vista disso, se empenha 
em garantir que seus negócios e relacionamentos 
sejam pautados pela ética, transparência e 
respeito aos seus valores e compromissos.

Para manter o andamento de sua expansão e a 
busca por novos negócios no segmento imobiliário, 
a empresa adotou, em 2019, novo modelo de 
atuação que incentiva a autonomia das filiais. A 
nova estrutura organizacional contempla uma 
matriz, sediada no Distrito Federal, e filiais em 
Brasília (DF), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG).

Cabe à matriz, a identificação de novas 
oportunidades, novos mercados, 
o planejamento de ações estratégias e 
de produto, bem como inovações em 
processos e métodos construtivos que 
mantenham o reconhecimento da Brasal 
Incorporações pelo alto padrão de seus 
empreendimentos, as relações saudáveis 
com seus públicos e o seu desenvolvimento 
sustentável. Cada filial realiza a gestão 
direta dos processos existentes em sua 
localidade, incluindo as obras, contando 
com o apoio e seguindo as diretrizes 
estratégicas definidas pela matriz.

A Brasal Incorporações considera que o cliente está 
no centro de seus processos e resultados e, para isso, 
busca incansavelmente novas formas para aprimorar 
seu atendimento. A Central de Relacionamento com 
o Cliente preza pela transparência no fornecimento 
de informações, proximidade e agilidade.

Periodicamente, a incorporadora reavalia seus 
processos para assegurar elevado nível de 
satisfação durante todas as etapas de contato 
que envolvem a compra de um imóvel.

Para proporcionar maior agilidade na sua 
comunicação com público em geral e seus 
clientes, a Brasal Incorporações reformulou seu 
portal web em 2018 proporcionando acesso mais 
rápido e fácil a informações e atendimento.

Prospects e clientes podem também optar 
por um atendimento personalizado realizado 
por profissionais especializados nos estandes 
de venda e centrais de decorados. 

Para acompanhamento 
dos clientes, 
periodicamente 
informações e 
vídeos de evolução 
de cada obra são 
disponibilizados nos 
canais de comunicação 
da empresa, bem como 
no site.
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GESTÃO DE PESSOAS

As pessoas ocupam uma magnitude 
estratégica na Brasal Incorporações.

A empresa mantém um composto de programas 
e práticas de desenvolvimento e crescimento, 
sustentado pelo pertencimento e protagonismo, 
que possibilita a todos os colaboradores 
avançarem na sua carreira. Destacam-se:

Programa Caminhar e Progredir  
Em continuidade ao procedimento de 
acompanhamento do colaborador em toda 
sua jornada na empresa, em 2018, o Programa 
Caminhar e Progredir priorizou a participação 
de gestores e especialistas no processo de 
avaliação. O objetivo foi ampliado pois, além de 
acelerar o desenvolvimento, a ação identificou 
possibilidades de carreira dentro da empresa.

Decorrente desse processo, a maioria das vagas 
abertas foram ocupadas por profissionais da 
própria incorporadora. Apenas as oportunidades 
caracterizadas por ampliação de quadro ou nova 
função foram preenchidas por contratação externa.

Avaliação de Desempenho  
Prática alinhada ao desenvolvimento dos 
profissionais. Por meio das métricas da gestão de 
competências, resultados alcançados em relação 
às metas estabelecidas, valida o cumprimento 
de projetos e ações, sobretudo os resultados 
advindos de sugestões de melhorias ou mudanças. 

Lideranças Bem-Sucedidas   
Ferramenta gerencial integrada às estratégias 
e valores da organização. Permite a 
identificação de altos potenciais em diferentes 
níveis da empresa gerando banco de 
profissionais preparados a ocupar posições 
estratégicas disponíveis de imediato.
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Linha de comunicação que pode ser provocada tanto 
pelo gestor quanto pelo colaborador. Ocorre de acordo 
com a demanda e, a depender do tema, pode ter a 
participação do diretor geral e/ou diretor da sua área. 

RH & Você    
Propõe-se facilitar o dia a dia do colaborador, que é 
atendido mensalmente por um profissional da área 
de desenvolvimento organizacional em seu próprio 
local de trabalho, como os canteiros de obra. São 
coletadas críticas, sugestões e esclarecidas dúvidas.

Pesquisa de Clima 
Viabiliza conhecer situações que exemplificam as 
percepções do público interno. Tem como propósito 

manter um clima benéfico e de qualidade que 
sustenta a dignidade das relações entre colegas, entre 
liderança e equipes e entre empresa e colaboradores. 

Diálogos Semanais de Segurança - DSS  
Inicialmente restritos a questões ligadas à prevenção 
de acidentes de trabalho, a Brasal Incorporações 
inova e expande a pauta dos Diálogos Semanais 
de Segurança – DSS. Os encontros passaram a 
abordar também temas ligados à qualidade de 
vida, bem-estar, convivência e saúde mental. 

Espaço para Leitura e Descanso  
Presente na maior parte das obras, os Espaços 
de Leitura e Descanso proporcionam integração, 
lazer e ampliação de conhecimento.
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GESTÃO DE OBRAS

GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

A gestão dos empreendimentos da Brasal 
Incorporações segue normas nacionais e 
internacionais estando em um patamar 
de reconhecida excelência.

Adota processos rígidos para garantir a fiel 
execução do que foi planejado em termos de 
viabilidade e qualidade final. Por meio de gestão 
efetiva, é realizado acompanhamento que possibilita 
a detecção de problemas com a antecedência 
necessária para a implementação de soluções.

Seus processos são sempre aprimorados visando 
a adoção de novas tecnologias e procedimentos 
que ofereçam maior exatidão e agilidade ao 
planejamento, orçamento e controle de obras.

A Brasal Incorporações mantém um permanente 
olhar para as tendências mundiais de novos hábitos 
de consumo e implementa inovações em seus 
projetos, antecipando as demandas de um público 
exigente e qualificado, por exemplo, a instalação 
de pontos de recarga de transportes elétricos e 
área de co-working em seus empreendimentos.

A execução dos canteiros da incorporadora é referência 
no mercado pela adoção de ações voltadas para a 
qualidade, sustentabilidade, saúde e segurança.

Outra prática importante é a de realização de auditorias 
mensais fundamentadas na norma regulamentadora 
número 18 do Ministério do Trabalho, visando 
minimizar os riscos de doenças ocupacionais e prevenir 
acidentes nos canteiros de obras da empresa.

Sustentabilidade e meio ambiente são temas 
direcionadores para a Brasal Incorporações. Assim, desde 
a concepção dos projetos, passando pela gestão das 
obras à conclusão dos empreendimentos, são adotadas 
práticas e soluções que reduzem o impacto ambiental e 
contribuem para a sustentabilidade e mobilidade urbana. 

Por meio da contratação de consultorias especializadas, 
essas ações são periodicamente revisadas para 
assegurar que a empresa está executando as 
melhores e mais adequadas práticas.

Na gestão de seus canteiros de obras, a Brasal 
Incorporações aplica modernas soluções sustentáveis 
como o uso de energia fotovoltaica, reaproveitamento 
de água cinza*, instalação de baias para separação, 
reaproveitamento de materiais e descarte adequado de 
resíduos para a prevenção da contaminação do solo.

Grande parte dos empreendimentos da 
incorporadora são entregues com mecanismos que 
possibilitam o reaproveitamento de água cinza para 
manutenção de áreas comuns e mecanismos que 
promovem a redução do consumo de energia.

*água de reuso.
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SOCIEDADE

A Brasal Incorporações 
atua sempre em prol 
do desenvolvimento 
das localidades em que 
seus empreendimentos 
estão inseridos. À vista 
disso, mantém contato 
com universidades e 
estimula a visitação 
aos seus canteiros de 
obras propiciando aos 
universitários vivenciarem 
o dia a dia de sua futura 
profissão. Representantes 
da empresa estão também 
sempre disponíveis 
para compartilhar 
seu conhecimento 
em fóruns e palestras 
sobre o segmento.

O cuidado com a 
comunidade também é 
expresso em uma das 
rotinas da incorporadora. 
Periodicamente, são 
realizados estudos 
minuciosos objetivando 
assegurar que a empresa 
esteja executando as 
melhores práticas e 
soluções no sentido 
de minimizar os 
impactos gerados na 
realização de obras. 

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

Certificação PBQP-H SIAC Nível A (SIAC _ Sistema de Avaliação 
da Conformidade de Serviços e Obras da Construção Civil) - 
(PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
habitat), passando anualmente por avaliações de conformidade.

 

Eleita no ranking do Great Place To Work (GPTW) 2018, entre 
as 10 melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste.

 

Eleita no ranking do Great Place To Work (GPTW) 2017 - Centro 
Oeste, como uma das melhores empresas para trabalhar.

 

Categoria: Maior volume concretado por empresa, 
ano 2015/2016 – Sinduscon/DF

 

Categoria: Melhor pontualidade das programações de concretagens 
no período de junho 2015 a junho 2016 6ª Etapa – Sinduscon/DF

 

Prêmio Top Imobiliário – Brasília, referente ao 1º 
lançamento no bairro Noroeste em 2009.

 

Eleita no ranking do Great Place To Work (GPTW) 2019 - Centro 
Oeste, como uma das melhores empresas para trabalhar.

 

Classificada entre as 100 Maiores Construtoras 
do Brasil ranking INTEC (maio 2019)

Espaço Brasal (estande de vendas com unidades decoradas)
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PERFORMANCE DO NEGÓCIO 

Sempre atenta às oportunidades que criem valor, a Brasal Incorporações investe 
continuamente para tornar seus negócios ainda mais eficientes e rentáveis. 
Destaca-se pela consistência do seu crescimento e pelo constante investimento 
nos locais onde opera com marcante atuação em lançamentos de alto padrão.

ENTREGUES Brasília Goiânia Uberlândia Total

VGV 1.691.890.787,45 299.349.946,94 40.424.645,80 2.031.665.380,19 

Área Construída 442.356,44 112.555,88 16.779,30 571.691,62 

Unidades 3.168 580 31 3.779

LANÇADO Brasília Goiânia Uberlândia Total

VGV 2.067.845.131,69 492.888.180,57 257.412.723,40 2.818.146.035,66 

Área Construída 514.502,07 163.758,35 93.257,23 771.517,65 

Unidades 3.736 771 240 4.747

LANÇAMENTO 2019 Brasília Goiânia Uberlândia Total

VGV 395.711.815,00 118.981.069,00 70.937.116,00 585.630.000,00 

Área Construída 73.290,68 35.545,69 22.727,46 131.563,83 

Unidades 541 108 86 735

FUTUROS LANÇAMENTOS Brasília Goiânia Uberlândia Total

VGV 605.682.438,42 117.170.344,34 264.923.588,88 987.776.371,64 

Área Construída 141.756,35 36.726,38 53.152,16 231.634,89 

Unidades 1.158 256 233 1.647

PERFORMANCE CONSOLIDADA
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Condecorada com o 

GOLD PIN 
2018 

pela VW

Entre as 10 
concessionárias 
do Brasil com a 
Ilha Digital VW

50 anos de 
parceira com 

a VW

81

Primeira concessionária do Centro-
Oeste a instalar usina de geração de 
energia fotovoltaica própria.

 6.662 

veículos 
vendidos 
em 2018. 

Desde 
2017
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A primeira unidade de 
negócios da Brasal, começou 
sua operação em 1963. 
Atualmente, a Brasal Veículos 
possui cinco concessionárias, 
uma loja multimarcas e 
uma corretora de seguros, 
distribuídos em locais 
estratégicos no Distrito Federal.

Reconhecida como a mais 
tradicional concessionária 
da montadora Volkswagen 
da cidade, cuja parceria foi 
firmada há mais de 50 anos, a 
Brasal Veículos expandiu sua 
atuação em maio de 2017 
quando passou a representar 
também a marca Ford.

Comprometida em oferecer 
o melhor atendimento aos 
seus clientes, a empresa 
mantém pesquisas internas 
complementares às 
avaliações realizadas por 
seus parceiros. Os dados 
são analisados originando 
ações com a meta de se 
manter entre as dez melhores 
concessionárias da região.

APRESENTAÇÃO 
DO NEGÓCIO
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Missão

Disponibilizar 
soluções em 
veículos com 
agilidade e 
qualidade, 
fazendo a 

diferença no 
atendimento 

excepcional às 
pessoas.

Visão

Ser líder 
nas marcas 

representadas 
com 

rentabilidade, se 
destacando em 
excelência na 

gestão, inovação 
e qualidade até 

2020.
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A gestão de excelência da Brasal Veículos vem sendo confirmada por reconhecimentos 
e certificações, que a impulsionam para novas conquistas.

Top 10 Melhores da Região em Satisfação de Clientes 
Periodicamente, as montadoras Volkswagen e Ford realizam pesquisas para avaliar a satisfação dos 
clientes no processo de vendas e pós-venda realizados por suas concessionárias. 
A Brasal Veículos se orgulha por sempre se destacar entre as 10 melhores da região 
em que atua, mesmo diante das alterações de metodologias adotadas.

ISO 9001 
Certificada pela norma ISO 9001 desde 1998, a Brasal Veículos possui o seu Sistema de Gestão de 
Qualidade baseado na Política da Qualidade da Volkswagen. Dentre as normas, está auditoria anual 
realizada pela montadora para verificar a aplicação dos padrões e normas mundiais pela concessionária.

Gold Pin 
Em 2018, a Brasal Veículos integrou o grupo das concessionárias top 10 
condecoradas com o Gold Pin. Trata-se de prêmio internacional resultado 
da avaliação bianual realizada pela VW que avalia o relacionamento 
entre a concessionária e a montadora, qualidade do atendimento aos 
clientes, aderência ao padrão da marca e performance de vendas.  

Craques em Serviço 
No primeiro semestre de 2018, a Brasal Veículos atingiu o patamar estabelecido 
pelo programa Craques em Serviço que avalia critérios técnicos e de atendimento 
medidos por “cliente oculto”, alçando a média de 86% de conformidade. 

Ilha Digital 
A Brasal Veículos está entre as 10 
concessionárias do Brasil escolhidas para 
implementar a Ilha Digital VW. A inovação 
tecnológica permite ao cliente vivenciar 
as características dos veículos por meio 
da realidade virtual. Um reconhecimento 
da montadora ao empenho da empresa 
para inserir-se no universo digital.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
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Destaque em Lançamento 
A Brasal Veículos alcançou o segundo lugar na 
região com o melhor evento de lançamento do 
modelo Virtus, da VW.  Foram considerados os 
seguintes critérios: conformidade com o guia 
de lançamento criatividade e inovação, fluxo 
de clientes, test drives e vendas realizadas.

Certificação ATC 2.0 
O Programa Atenção Total ao Cliente – ATC tornou 
o atendimento dos serviços de manutenção de 
veículos mais ágeis e assertivos com a adoção 
de tecnologia. A Brasal Veículos conquistou 
a certificação do programa após adequação 
dos processos e capacitação de sua equipe.

Inovação 
Em uma ação pioneira em Brasília e acompanhando 
a tendência do mercado, todas as unidades da 
Brasal Veículos passaram a ser pet friendly.

Primeira
concessionária
Pet Friendly
de Brasília.

Lançamento do Virtus-VW
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GESTÃO DE PESSOAS

A Brasal Veículos segue os programas de 
desenvolvimento de pessoas implantados pela Brasal, 
como Trilha do Crescimento e Crescer Juntos. 

Com os insumos resultantes da pesquisa de Clima 
Organizacional periodicamente realizada nas 
empresas da Brasal, a Brasal Veículos revisa seus 
processos e implementa melhorias e inovações, 
buscando fortalecer o relacionamento entre empresa 
e colaboradores e, sobretudo, a qualidade de vida dos 
mesmos. Como exemplo, a inauguração em 2019 de 
um restaurante exclusivo dentro das instalações da 
concessionária do SIA, onde é oferecida alimentação 
balanceada e saudável a todos os colaboradores.

Em 2018, foi lançado o programa Conversando com 
o Diretor, que visa estreitar as relações interpessoais. 

São encontros entre o Diretor Geral e os colaboradores, 
sem a presença das lideranças, onde há a oportunidade 
de identificar sugestões, reclamações ou elogios. 

O colaborador conta também com o canal Fala 
Brasal onde pode expressar sua crítica e sugestão 
preservando sua identidade. Uma iniciativa para 
estimular a comunicação transparente. 

Mensalmente os colaboradores que alcançam suas 
metas são reconhecidos. A cada bimestre, os com 
desempenho acima da média, ganham brinde especial 
para celebrar com a família pelo Programa Família Feliz.

Para manter a motivação em alta e a integração 
entre as áreas, foi criado o programa Roda de 
Amigos. Periodicamente são lançados desafios 
comerciais que, se alcançado, é celebrado por 
todo quadro funcional da Brasal Veículos.
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SOCIEDADE

GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

Aderente às diretrizes da Brasal, a empresa pauta 
seus relacionamentos na ética e transparência. 

Com o intuito de promover aproximação com a 
comunidade e compartilhar conhecimento, a Brasal 
Veículos, em parceria com a Volkswagen, oferece 
todos os anos um curso gratuito que aborda conceitos 
básicos de mecânica e segurança – o Mecânica 
Interativa para Mulheres – MIM. Evento este que 
conta com grande participação de público.

A organização também busca contribuir para absorção 
de jovens em quadro funcional por meio de estágios 
e programas como Jovens Aprendizes. Até março de 
2019, 15 vagas foram preenchidas por esse grupo. 

Engajada com o meio ambiente e sua sustentabilidade, a Brasal Veículos mantem-
se atualizada e investe constantemente na aplicação de técnicas que garantam o 
tratamento adequado ao descarte de rejeitos. Destacamos algumas medidas adotadas:

• Instalação de bandejas nos veículos sinistrados, que são estacionados no pátio 
com possibilidade de vazamento de óleos lubrificantes, combustíveis e fluídos;

• Implantação de sistemas de captação de água utilizada na 
lavagem de veículos e nas instalações da oficina;

• Implantação de sistema para separação de óleo descartado, evitando o lançamento 
destes fluídos na rede pública de coleta de esgoto e nas águas pluviais;

• Implantação de coleta seletiva de embalagens e filtros de óleo.

A Brasal Veículos é a primeira concessionária da região Centro-Oeste a instalar usina 
de geração de energia fotovoltaica própria, resultando em economia de gastos 
com energia e deixando de emitir toneladas de gás carbono na atmosfera.
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PERFORMANCE DO NEGÓCIO 

Com capacidade de superar os obstáculos 
devido à retração do mercado de automóveis, 
a Brasal Veículos segue acreditando, investindo 
no segmento e alcançando resultados.

 2017 2018 2019*

Faturamento Bruto 228.237.523 394.338.202 409.819.882 

Veículos 204.323.088 360.101.950 371.472.005 

Peças e Serviços 23.914.436 29.395.670 34.112.788 

Outros - 4.840.583 4.235.089 

* Previsão para 2019

(R$ mi)

 2017 2018 2019*

Veículos Vendidos 3.319 6.662 8.018

6.662
veículos vendidos 
em 2018.





GPTW 
GPTW - Uma das 

Melhores Empresas para 
Trabalhar da América 

Latina - Categoria 
Médias Empresas.

Quatro vezes campeã 
nacional do 
programa Você 
Conquista-Shell.
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Em 2018 
aumento de 

 30,6%
de V-Power e Grid 

acima da meta.

1º Lugar Nacional no setor Varejo 
pelo Guia Você S/A – As 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar - 2018.

Há 39 anos 
representado 

a Petrobras

Há 49 anos 
representando 

a SHELL
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APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO

A Brasal Combustíveis representa duas das 
maiores marcas mundiais no segmento de energia 
e petróleo:  Shell e BR Petrobras. É reconhecida 
no sistema de distribuição de combustíveis 
regional pelo seu desempenho em galonagem, 
rentabilidade e prestação de serviços.

A valorização de seus colaboradores, a busca 
por inovações, por relações de confiança, pela 
satisfação dos seus clientes e fornecedores, 
somadas ao seu respeito a questões sociais e 
ambientais contribuíram para tornar a empresa 
referência no segmento na região.

Em 2018 foi a primeira colocada nacional no setor 
Varejo pelo Guia Você S/A – As 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar, e 2º lugar em 2017, a 
empresa demonstra seu ritmo de desenvolvimento. 
Também em 2018, a Brasal Combustíveis se 
destacou como uma das Melhores Empresas para 
Trabalhar da América Latina pelo Great Place to 
Work – GPTW, na categoria Médias Empresas.

Nesse mesmo ano, e pela quarta vez, a empresa se 
destacou no Programa Você Conquista da Shell por 
sua excelente performance e alcance de metas.

Com cinco unidades localizadas em pontos estratégicos 
na capital, a Brasal Combustíveis é reconhecida em 
sua cadeia de relacionamento por seu compromisso 
com a excelência na gestão de seu negócio.
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Missão

Encantar 
o cliente 

oferecendo 
produtos e 
serviços de 
excelência, 
praticando 
a cultura de 

realização Brasal, 
com pessoas 

felizes. 

Visão

Ser referência 
até 2022 por 
sua excelência 
no modelo de 
gestão, pela 
qualidade 

dos produtos 
e serviços 

prestados e pela 
satisfação do seu 

ecossistema.
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

 1º lugar nacional no setor Varejo  2018 - As 150 Melhores Empresas 
para Trabalhar -  Guia Você S/A – Brasal Combustíveis

 Uma das Melhores Empresas para Trabalhar da América Latina, categoria Médias 
Empresas pelo ranking Great Place to Work 2108 – GPTW – Brasal Combustíveis.

 Great Place to Work 2018 – Entre as 100 melhores 
empresas da América Latina para trabalhar

 A Brasal Combustíveis conquista em 2018 mais uma 
vez o prêmio “Você Conquista da Shell”

 Great Place to Work 2017 – Primeiro lugar Brasil na categoria Varejo

 MEPT Você S/A 2017 – Segundo lugar entre as 150 
Melhores Empresas para Você Trabalhar no Brasil

 Great Place to Work 2017 – Sétimo lugar entre as 150 
melhores empresas para trabalhar no Brasil

 Great Place to Work 2017 – Segundo lugar entre as 150 
melhores empresas para trabalhar no Centro Oeste

 Great Place to Work 2016 – Trigésimo lugar entre as 150 
melhores empresas para trabalhar no Brasil

 Great Place to Work 2016 – Primeiro lugar Brasil na categoria Varejo

 Desafio Petrobrás 2012 – premiação anual nacional da Petrobrás, 
considerando desempenho de vendas e qualidade no atendimento

 A Brasal Combustíveis é a empresa que mais utiliza as ferramentas 
da Academia Shell – site de treinamento em EAD

 A Brasal Combustíveis já ganhou quatro vezes o prêmio “Você 
Conquista da Shell” - premiação anual nacional da Petrobrás, 
considerando desempenho de vendas e qualidade no atendimento.

Certificado 
DNA da Shell 

Realizado pelo Centro 
Tecnológico de 

Controle de Qualidade 
Falcão Bauerr

De Olho no 
Combustível

Programa da 
Petrobrás realizado 
pela Bureau Veritas, 

líder mundial 
na avaliação de 
conformidade e 

certificação. Desde 
a concepção do 

programa, a Brasal 
Combustíveis 
recebe todos 

os certificados 
de qualidade e 
conformidade 
dos produtos, 
de acordo com 

as especificações 
técnicas e legais 

dos fornecedores e 
órgãos reguladores.
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PRÁTICAS DE GESTÃO

GESTÃO DE PESSOAS

O compromisso da Brasal Combustíveis com 
seus colaboradores é constante. Estar entre as 
50 melhores empresas da América Latina para se 
trabalhar no ranking Great Place to Work – GPTW 
e ser reconhecida como a melhor empresa do 
Varejo para trabalhar no país segundo o Guia 
Você S/A, refletem e ratificam este cuidado. 

Investimentos sistêmicos na equipe de profissionais, 
mediante um conjunto de programas e incentivos, 
motivam e impulsionam os colaboradores a expandir 
seus conhecimentos e aperfeiçoarem-se. Em destaque: 

 Coach Executivo
Encontros bimestrais entre as principais lideranças 
da empresa e profissionais experientes que ajudam 
a potencializar as qualidades desses líderes.
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 Programa de Excelência -  PEX
Visa a padronização dos processos em todos os postos 
da Brasal Combustíveis garantindo aos clientes a 
mesma excelência no atendimento. Meta alcançada 
por meio de avaliação e reconhecimento das equipes.

 Projeto Águia
Por meio de atividade lúdica, sedimenta nos 
colaboradores os fundamentos e conceitos da Brasal, da 
Brasal Combustíveis e dos produtos e serviços oferecidos. 

 Cliente Misterioso e Avaliação de Plantão
Periodicamente e sem aviso prévio, os postos 
são avaliados por pessoas qualificadas visando 
assegurar a excelência no atendimento. Os 
resultados são sempre satisfatórios.

 Você Conquista
Programa de incentivo da Shell que considera: 
adesão à política de minimização de risco de 
acidente, qualidade no atendimento, volume em 
galonagem, revenda VPower e lubrificantes.

 De Frente com Gestor
O gerente geral da Brasal Combustíveis 
percorre todos os postos para uma conversa 
descontraída para apuração de críticas, sugestões 
e alinhamentos estratégicos. A atividade foi 
elencada como destaque na avalição do guia 
Melhores Empresas para Trabalhar da Você S/A.

GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

A Brasal Combustíveis mantém em todas suas 
unidades um conjunto de procedimentos que 
demonstram seu comprometimento com questões 
ambientais e prevenção de acidentes. Ressalta-
se o sistema de tratamento de águas oleosas para 
não haver descarte de produtos químicos para 
o sistema de águas pluviais e solo, o sistema de 
medição eletrônica de volume dos tanques de 
combustíveis “jaquetados” com sistema eletrônico 
de detecção de vazamentos e sumps de bomba que 
impedem que o combustível vaze para o solo.
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PERFORMANCE 
DO ANO

Com planejamento 
e engajamento de 
sua equipe, a Brasal 
Combustíveis se superou 
em 2018. Seus processos 
foram reavaliados 
gerando economia de 
11% em seus custos. A 
empresa foi premiada com 
o Shell – Você Conquista 
pelo cumprimento das 
cinco metas definidas.

Galonagem, 
abastecimentos e 
demais produtos, 
como lubrificantes 
e filtros, obtiveram 
resultados expressivos. A 
performance dos produtos 
especiais, VPower e 
Grid, foi ainda mais 
relevante, 30,6% acima 
da meta estabelecida.
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INVESTIMENTOS

A Brasal Combustíveis realizou significativos 
investimentos em 2018, reformando suas unidades 
para atender novas exigências legais e proporcionar 
mais conforto a clientes e colaboradores. O sistema 
de gestão da organização também foi alvo de 
melhorias em prol do aumento da produtividade.

MELHORIA CONTÍNUA

A Brasal Combustíveis tem como foco dar 
continuidade à implementação de melhorias 
em sua gestão, tendo como base o relatório 
da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ 
“Diagnóstico de Maturidade em Gestão – DMG”.

* Previsão

Principais Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019*

Galonagem - Litros 31.210.660 33.732.934 41.383.892 32.735.050 35.203.085

Número de Abastecimentos 1.468.125 1.610.198 2.082.967 1.618.869 1.742.615

Receita Bruta - R$ 105.722.459 120.452.756 152.673.902 140.010.496 144.798.412

Lubrificantes - Unidades 47.059 42.025 52.626 53.176 59.118

Filtros - Unidades 9.901 9.517 11.214 11.426 12.376

Programa de Excelência - % 65 77 84 87 85

Cliente Misterioso - % 58 65 87 91 90
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

BRASAL HOLDING
SIA Sul Trecho 02, Lote 630
Brasília (DF) – CEP 71200-020
Tel.: (61) 3462-8700

BRASAL REFRIGERANTES
CSG 6, Lotes 1 e 2
Taguatinga Sul – CEP 72035-506
Tel.: (61) 3356-9999 
(61) 3356-9862 - 0800.61.5000

Centro de Distribuição – Catalão
Rua Mandaguari, 218 
Bairro Nossa Senhora de Fátima
Catalão (GO) – CEP 75709-010
Tel.: (64) 3441-3555 – 3442-3433

Centro de Distribuição – Formosa
Av. Brasília, 1505 – Bairro Formosinha
Formosa (GO) – CEP 73813-010
Tel.: (61) 3642-5216 – 3642-2815

Centro de Distribuição – Simolândia
Av. Fortaleza, Quadra 2, Lotes 
12 a 14, s/no – Jardim Brasil
Simolândia (GO) – CEP 73950-000
Tel.: (62) 3488-1181 – 3488-1223

Centro de Distribuição – Unaí
Rodovia Três Jorge 7.300 
Norte – Bairro Tamboril
Unaí (MG) – CEP 38610-000
Tel.: (38) 3677-4494

BRASAL INCORPORAÇÕES
Matriz e Filial Brasília
SIA Sul Trecho 02, Lote 630
Brasília (DF) – CEP 71200-020
Tel.: (61) 3462-8700

Filial Goiânia
Avenida 136 no. 246 – Quadra 
238 – Setor Marista
Goiânia (GO) – CEP 74180-040
Tel.: (62) 3997-2650

Filial Uberlândia
Avenida dos Vinhedos, 71 – Sala 401
Uberlândia (MG) – CEP 38411-159
Tel.: (34) 3014-1006 – 3014.2015

BRASAL VEÍCULOS VW - SIA
SIA Sul Trecho 01, Lote 555
Brasília (DF) – CEP 71200-010
Tel.: (61) 3962-6655

BRASAL VEÍCULOS VW - CEILÂNDIA
QNN 30 – Área Especial F s/no
Ceilândia Sul (DF) – CEP 72220-306
Tel.: (61) 3035-6666

BRASAL VEÍCULOS VW – TAGUATINGA
CSG 09, Lote 7/8 – Parte B
Taguatinga Sul (DF) CEP 72035-509
Tel.: (61) 3034-9200

BRASAL VEÍCULOS MULTIMARCAS 
– TAGUATINGA
QSD 11, Lotes 5/7 e 9 
Taguatinga (DF) CEP 72020-110
Tel.: (61) 3034-9100

BRASAL COMBUSTÍVEIS
SIA Quadra 2C, Conjunto A
Brasília (DF) – CEP 71200-002
Tel.: (61) 3046-6070

Filial Cruzeiro
SRES Área Esp. s/no, Bloco M
Brasília (DF) – CEP 70640-730
Tel.: (61) 3233-3890

Filial Samambaia
QI 416, Conj. H, Lote 1
Brasília (DF) – CEP 72310-970
Tel.: (61) 3081-4921

Filial Setor de Clubes Sul
SCE Sul Trecho 1, Conj. 9 
– Avenida das Nações
Brasília (DF) – CEP 70200-970
Tel.: (61) 3242-9052

Filial Taguatinga
Setor Hoteleiro Sul, Área Especial 
de Postos – Pistão Sul
Brasília (DF) – CEP 72010-970
Tel.: (61) 3036-9962

SIA PARK HOTEL
SIA Sul, Quadra 2 C, Bloco D
Brasília (DF) – CEP 71200-020
Tel.: (61) 3403-6655
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PRESENÇA ONLINE

PORTAL CORPORATIVO
www.brasal.com.br

 facebook.com/portalbrasal

BRASAL REFRIGERANTES
www.brasal.com.br/refrigerantes

 instagram.com/brasalrefrigerantes

 facebook.com/brasalrefrigerantes

BRASAL INCORPORAÇÕES
www.brasal.com.br/incorporacoes

 instagram.com/brasalincorporacoes

 facebook.com/brasalincorporacoes

BRASAL VEÍCULOS
www.brasal.com.br/veiculos

 instagram.com/brasalveiculos

 facebook.com/brasalveiculos

 instagram.com/brasalford

 facebook.com/brasalford

BRASAL COMBUSTÍVEIS
www.brasal.com.br/combustiveis

 instagram.com/brasalcombustiveis

 facebook.com/brasalcombustiveis

BRASAL CORRETORA
www.brasal.com.br/corretora

 instagram.com/brasalcorretora

 facebook.com/brasalcorretora

SIA PARK EXECUTIVE HOTEL
www.siapark.com.br

 instagram.com/siaparkhotel

 facebook.com/siaparkexecutivehotel

E-mails:
gestaocorporativa@brasal.com.br
comunicacaointerna@brasal.com.br
Telefone:
+55 (61) 3462-8764
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