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O presente Relatório Anual Brasal, em sua 
8ª. edição, reúne as iniciativas e conquistas 
mais relevantes alcançadas pela Brasal no 
período de jul-dez/2019 a jan-jun2020.

A cada ano, o fortalecimento da Cultura 
de Realização Brasal, norteadora das 
diretrizes das unidades de negócio da 
empresa, se traduz em ações inovadoras e 
economicamente sustentáveis. Os valores 
da Brasal estão presentes no dia a dia e 
fazem parte do jeito de ser de sua equipe 
de profissionais de todos os níveis.

Essa é a maior conquista da Brasal, o 
alinhamento que gera um ambiente 
moldado na confiança, elo que une todo 
seu ecossistema.  

Movidos pela confiança, aliada a um 
planejamento sintonizado com as nuances 
de cada segmento de mercado em que 
atua, levou a Brasal a encerrar 2019 com 
resultados extraordinários. 

Para o enfrentamento da imprevisibilidade 
de 2020, a Brasal usará suas 
características mais fortes: o engajamento 
colaborativo de sua equipe e o olhar 
progressista para o futuro. 
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

Essa edição do Relatório Anual Brasal 
circula no ano em que Brasília, nossa 
cidade-sede, completa 60 anos. Somos 
parte dessa história. Aqui aprendemos a 
realizar o que muitos acreditavam inviável. 
Internalizamos a importância do trabalho 
em equipe, do respeito às pessoas. 

Como presidente fundador, ao folhear 
esse documento vejo além de resultados. 
Encontro dedicação e paixão em cada 
meta atingida, em cada ato inovador. 

Aqui estão as nossas atividades, o empenho 
de um time de profissionais que integra 
um dos maiores grupos empresariais do 
Centro-Oeste. A excelência de nossa gestão 
é certificada por instituições internacionais. 
Crescemos cultivando nossas raízes firmes 
enquanto desenvolvemos o compromisso 
de olhar o futuro com a permanente atitude 
empreendedora que nos liga à prosperidade.

Formamos líderes comprometidos em criar um 
ambiente promissor ao crescimento coletivo, 
com pessoas encorajadas a identificar e agir 
diante de oportunidades e adversidades. 

Almejo que esse Relatório Anual seja 
mais que uma ferramenta de análise, 
mas uma fonte de motivação.

Osório Adriano Filho   
Acionista Majoritário e Presidente 
Fundador da Brasal.

Acesse o QR Code e confira
nosso vídeo institucional. 
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O ano 2020 foi surpreendido por algo inédito, 
impactando o mundo: Coronavírus. As primeiras 
iniciativas da Brasal privilegiaram seu bem maior 
- sua equipe. Inúmeras ações internas foram 
adotadas para segurança interna e dos clientes, 
novas formas de trabalho foram implementadas, 
processos revisados.  E como apoio e reforço do 
nosso compromisso com a comunidade, doamos 
equipamentos, insumos hospitalares e cestas 
básicas para Brasília, nossa cidade de origem.  

Nesses 57 anos, a Brasal já vivenciou desafios 
diversos. Certamente esse requer o que já 
praticamos, o engajamento de todos na busca da 
solução conjunta. Olhar o presente e identificar o 
que ele aponta para o futuro. E confiamos que este 
nos trará novas inspirações. Boa leitura! 

MENSAGEM DA VICE-PRESIDÊNCIA

Osório Adriano Neto
Acionista e Vice-Presidente

das empresas Brasal.

Em 2019, as empresas da Brasal alcançaram 
suas metas de forma admirável.  Conquistas que 
fortaleceram ainda mais um de nossos pilares: 
confiança.  Creditamos essa vitória à busca 
constante pela excelência nos mínimos detalhes, 
e ao comprometimento em manter o respeito ao 
indivíduo, independente do papel que represente 
em nosso ecossistema.

Por meio da sedimentação da Cultura de 
Realização Brasal, compreendemos a amplitude do 
significado da palavra realização. Hoje, formamos 
uma equipe de profissionais dedicada a pôr em 
prática projetos, a alcançar metas, a vislumbrar 
oportunidades por ser motivada pela vontade de 
realizar. Inspiramos o protagonismo individual 
visando o crescimento coletivo.

Temos orgulho em ver duas de nossas unidades 
de negócios no ranking 150 Melhores Empresas 
para Trabalhar da Você S/A de 2019. A Brasal 
Refrigerantes como campeã nacional na categoria 
grandes empresas, e, pelo quarto ano consecutivo, 
no primeiro lugar nacional na categoria Bens 
de Consumo.  E a Brasal Combustíveis, campeã 
nacional na categoria Varejo. 

A Brasal Participações (Centro Corporativo) e a 
Brasal Incorporações estão, pelo terceiro e quarto 
ano, respectivamente, entre as melhores empresas 
para trabalhar no Centro-Oeste, conforme os 
critérios do Great Place to Work – GPTW 2019.

Olhamos o futuro com planejamento e confiança. 
É assim que chegamos a mais um segmento de 
negócios: energia. A Brasal Energia nasce para 
atuar com investimentos sustentáveis em geração 
de energia, implantação de projetos de sistemas 
inteligentes, de armazenagem de energia, entre 
outros objetivos.
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A valorização e a compreensão de sua equipe 
como seu principal ativo, leva a Brasal a submeter 
sistematicamente os programas de gestão 
de pessoas de suas unidades de negócios 
a avaliações realizadas por instituições com 
reconhecimento internacional. O posicionamento 
destacado das empresas do grupo nas seleções 
Melhores Empresas para Trabalhar Great Place 
To Work – GPTW e 150 Melhores Empresas 
para Trabalhar no Brasil -  Guia Você S/A 
certifica o empenho em manter um ambiente 
organizacional harmônico, sedimentado na 
confiança geradora de resultados positivos.

PER
FIL

É parte da formação da Brasal a 
vivência da força de realização coletiva 
quando os indivíduos são ligados 
pelos mesmos propósitos. Foi esse 
diferencial transformador, sempre 
presente em sua gestão, que elevou 
a Brasal a ser um dos maiores grupos 
empresariais do Centro-Oeste.

Sua bem sucedida trajetória, prestes 
a completar seis décadas, já se 
iniciou com um propósito: apoiar o 
desenvolvimento de pessoas determinadas 
a protagonizar seus destinos aceitando 
o desafio de construir uma cidade.
Com sede em Brasília, também está 
presente em mais três estados: Goiás, 
Minas Gerais e Tocantins. Estabelecida 
nos segmentos de produção e distribuição 
de bebidas (Brasal Refrigerantes), 
incorporação e construção imobiliária 
(Brasal Incorporações), revenda de veículos 
(Brasal Veículos) e comercialização de 
combustíveis (Brasal Combustíveis).
Seu empreendedorismo e compromisso 
em fomentar o crescimento 
sustentável, impulsionou a expansão 
para mais uma atividade: a geração 
de energia limpa (Brasal Energia).

A Cultura de Realização Brasal, um 
conjunto de diretrizes, integra e direciona 
as empresas. O relacionamento com 
ecossistemas diversificados, com 
especificidades distintas, fortalece a 
abertura das empresas Brasal e de seus 
colaboradores ao aprendizado permanente 
e ao aprimoramento da habilidade de 
fazer conexões que resultem em soluções, 
produtos e serviços inovadores.
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BRASAL
REFRIGERANTES
Como uma empresa visionária, já em 
1997, a Brasal Refrigerantes estabelece 
o seu marco da sistematização 
pela excelência com a primeira 
Equipe Multifuncional e a criação 
da Gerência da Qualidade. Hoje, a 
unidade de negócios do segmento 
de bebidas da Brasal é benchmarking 
em gestão de melhores práticas, 
sendo procurada por organizações e 
empresários de diferentes origens.

Representante da The Coca-Cola 
Company Brasil no Distrito Federal, 
fabrica, comercializa e distribui 
produtos da marca, sendo uma das 
mais premiadas entre as franquias 
brasileiras. A Brasal Refrigerantes 
também é responsável pela distribuição 
de todo o portfólio da Cervejaria 
Heineken do Brasil, Leão Alimentos e 
Bebidas, Monster, Verde Campo e Ades.

Desde 2017 atua no município de 
Luziânia com a Mineração Bom Jesus, 
sua instalação para produção e 
distribuição de água mineral da marca 
Crystal ampliando sua capacidade 
de oferta no segmento de bebidas e 
marcando presença como iniciativa 
empresarial no estado de Goiás.



14 Brasal - Relatório Anual 2019 / 202014

BRASAL
INCORPORAÇÕES

A Brasal Incorporações atua no segmento de empreendimentos 
residenciais, comerciais e loteamentos. Iniciou sua operação no Distrito 
Federal e hoje está presente também no entorno de Brasília,  Goiânia e 
Uberlândia.

Seu Sistema de Gestão está em conformidade com a Norma PBQP-H 
SIAC Nível A, e conta com a validação do Bureau Veritas Certification.

Por meio de uma série de programas de gestão de pessoas, a 
incorporadora encoraja  seus colaboradores a se tornarem protagonistas 
de suas carreiras.  Estar no ranking Great Place to Work (GPTW) como 
uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Centro-Oeste é um dos 
indicadores de assertividade dessas ações.

Com ampla compreensão dos vários fatores que diferenciam um imóvel, 
seus projetos contemplam as melhores soluções visando a valorização 
do investimento. Os empreendimentos da Brasal Incorporações
são a resposta para a busca por conforto, qualidade de vida,
bem-estar materializados em patrimônio seguro.
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SO
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DEZ

BRASAL
VEÍCULOS
Representando as marcas Volkswagen 
e Ford, a Brasal Veículos é referência no 
mercado de concessionárias de veículos 
pelos resultados alcançados e solidez de 
sua marca.

Com sete filiais distribuídas em 
localizações estratégicas, a empresa 
comercializa veículos novos, seminovos 
e peças automotivas, além de oferecer 
assistência técnica especializada.  A 
Brasal Multimarcas e a Brasal Corretora 
complementam a oferta de produtos e 
serviços da empresa.
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Com cinco filiais distribuídas em 
pontos estratégicos de Brasília, e 
representando as bandeiras Shell 
e Petrobras, em 2020, a empresa 
completou 50 anos de atividade.

A conquista do primeiro lugar 
nacional na categoria varejo no 
ranking de 2019 das Melhores 
Empresas para Trabalhar do 
Guia Você S/A, pelo segundo 
ano consecutivo, materializa 
o perfil diferenciado da Brasal 
Combustíveis. 

Em atividade há 50 anos, 
completados em 2020, a empresa 
é referência para quem busca 
a garantia do que há de melhor 
em combustíveis. Essa relação 
de confiança se estende ao 
atendimento cordial a clientes 
e fornecedores, o estímulo 
ao desenvolvimento de seus 
colaboradores e o cuidado máximo 
com questões sociais e ambientais.

BRASAL
COMBUSTÍVEIS 
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A Brasal Energia introduz a Brasal 
em um novo mercado: a produção de 
energia limpa e renovável.

Alinhada com as premissas do grupo, 
a unidade de negócios tem como 
desafio atender à demanda crescente 
por energia, oferecendo as melhores 
tecnologias disponíveis no mercado, 
com soluções que equilibrem o 
desenvolvimento econômico com o 
respeito socioambiental.

Sua atuação abrange:

•  Ativos de geração:  Energia Solar e 
   Hidrelétrica (PCH)

•  Armazenagem de energia: sistemas
   inteligentes de baterias.

•  Eficiência Energética

BRASAL
ENERGIA
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Uma das forças da Brasal é estar apta para as 
oportunidades que identifica. Foi assim que surgiu a 
Brasal Veículos, em 1963, resultado da parceria com a 
Volkswagen. A mesma postura empreendedora ampliou 
a abrangência da empresa em 2017, quando passou a 
representar também a Ford. Ambas as marcas observam 
o desempenho destacado da concessionária, várias 
vezes selecionada por projetos inovadores.

Completando 50 anos em 2020 a Brasal Combustíveis 
iniciou sua operação representando a Shell. A outra 
bandeira que representa, há 30 anos, é a Petrobras. A 
gestão diferenciada e a qualidade do atendimento nos 
postos da empresa são pontuadas pelas duas bandeiras.

A Brasal Refrigerantes, com mais de 30 anos de atuação, 
é a unidade de negócios do segmento de refrigerantes, 
bebidas não-carbonatadas (sucos, chás, energéticos e 
isotônicos), cervejas e águas.  Tendo como parceiros 
The Coca-Cola Company, Monster, Leão Alimentos e 
Bebidas, Cervejaria Heineken Brasil, Verde Campo, Ades, 
além da Mineração Bom Jesus que envasa e distribui 
exclusivamente água mineral da marca Crystal.

A atitude empreendedora associada à responsabilidade 
ambiental da Brasal impulsionou o surgimento, em 
2018, da Brasal Energia, que tem a empresa alemã 
Tesvolt, especialista em desenvolvimento de sistemas 
inovadores de armazenamento de energia sustentável, 
como parceira.

A Brasal mantém relacionamentos comerciais sólidos, 
com décadas de confiança e respeito mútuos e 
alicerçados na credibilidade, reconhecida por todo seu 
ecossistema.

PAR
CE
RI
AS
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1º Lugar Nacional Bens de Consumo – Guia Você 
S/A - As Melhores Empresas para Trabalhar   

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

2º Lugar Médias Empresas Centro-Oeste - GPTW 
Melhores Empresas para Trabalhar no Centro-oeste  

7º Lugar Médias Empresas Nacionais – GPTW 
Melhores Empresas para Trabalhar   

Certificação PBQP-H SIAC 2017 Nível A  
(SIAC - Sistema de Avaliação da Conformidadede 
Serviços e Obras da Construção Civil) 
(PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat).  

Great Place To Work (GPTW) 2017                                  
Classificação entre as Melhores Empresas                
para Trabalhar - Centro- Oeste  

Great Place To Work (GPTW) 2017 
Classificação entre as Melhores Empresas                   
para Trabalhar - Centro- Oeste  

Inauguração da Instalação 
de Envasamento de Água Mineral

Inauguração Brasal
Veículos Ford

2016

Instalação do Centro de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação da Brasal  na 
Universidade de Brasília (UNB)

1º Lugar Brasil na categoria Varejo
Great Place to Work

150 Melhores Empresas para Você Trabalhar 
Guia Você S/A

Vencedora do PNQ 
Prêmio Nacional de Qualidade 
Denominação Magna Cum Laude

2020

2017 

2018

2019

Great Place to Work (GPTW) 2018
Classificação entre as 10 Melhores
Empresas para trabalhar no Centro-Oeste

Great Place to Work (GPTW) 2018
Classificação entre as 10 Melhores
Empresas para trabalhar no Centro-Oeste 

FNQ - Destaque Melhores em Gestão da
Fundação Nacional da Qualidade

1º Lugar Nacional no setor de Bens de Consumo.
Melhores empresas para trabalhar - Guia Você S/A

1ª Lugar Nacional no Setor Varejo - Guia Você S/A
150 Melhores Empresas para Trabalhar  

Great Place to Work (GPTW) 2018 - Classificação
entre as 100 Melhores Empresas da América
Latina para trabalhar - Categoria Médias Empresas

Inauguração Brasal Veículos Multimarcas – Taguatinga (DF)

Certificação PBQP-H SIAC 2018 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). 

Classificada entre as 100 Maiores Construtoras do Brasil
em 2018 - Ranking INTEC de Construtoras.

Inauguração Brasal Energia

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

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

1º Lugar Nacional na categoria 
Varejo - Guia Você/SA
Melhores Empresas para trabalhar

1º Lugar Nacional na categoria 
Grandes Empresas - Guia Você S/A
Melhores Empresas para Trabalhar

1º Lugar Nacional na categoria 
Bens de Consumo - Guia Você/SA
Melhores Empresas para trabalhar

4º Lugar Médias Empresas Centro Oeste - GPTW 
Melhores Empresas para 

Trabalhar no Centro-oeste

Great Place to Work (GPTW) 2019
Classificação entre as 10 Melhores Empresas

para Trabalhar no Centro-Oeste.
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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 
inspiram o empreendedorismo e vontade de fazer mais e melhor.

CUL
TU
RA

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.

DIRETRIZES
A gestão da Brasal é orientada por um conjunto de diretrizes 
empresariais denominado de Cultura de Realização Brasal. 
Ela é o norte que nivela todas as empresas grupo. O elo da 
Brasal com seus colaboradores é o compartilhamento dos 
mesmos valores, descritos abaixo: 

26
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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.

27
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ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

Cada segmento de negócio em que a Brasal atua 
possui seu corpo executivo próprio, o que garante 
agilidade nos processos. O alinhamento estratégico é 
assegurado pelas diretrizes estabelecidas na Cultura 
de Realização Brasal e pela estrutura composta por 
Comitês Estratégicos e Auditoria. 

As empresas são atendidas por um núcleo de serviço 
compartilhado, denominado Centro Corporativo, 
que integra áreas de apoio gerando maior fluidez 
nos processos, intercâmbio de conhecimento e 
otimização de recursos.
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CULTURA
E GENTE

COMPLIANCE
TRIBUTÁRIO

E FISCAL
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RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

CULTURA
 
O apoio da Brasal à cultura está relacionado ao exercício 
de seus valores. Ao contribuir para a realização de 
espetáculos nacionais e internacionais nas comunidades 
em que atua, a empresa acredita estar estimulando as 
pessoas a realizar seus projetos, a expandir suas crenças 
e a desenvolver a criatividade. Em 2019, a Brasal esteve 
presente em 10 iniciativas artísticas, destacadas abaixo:

• The St.Petersburg State Ballet On Ice - 
Espetáculo O Lago dos Cisnes (Brasília)

• Gilberto Gil - Espetáculo OK OK OK 
(Brasília)

• Led Zeppelin in Concert (Brasília)
• Festival de Brasília do Cinema Brasileiro  
• Volta ao Lar, com Regina Duarte e 

elenco (Uberlândia)
• Musical Gota D´Água [a seco], com Laila 

Garin e Alejandro Claveaux (Uberlândia)
• Musical Malala, infanto-juvenil 

(Uberlândia)
• A Verdade, com Diogo Vilela e elenco 

(Uberlândia)
• O Mistério de Irma Vap, com Mateus 

Solano e elenco (Uberlândia)
• Simples Assim, com Julia Lemmertz e 

elenco (Uberlândia)
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ESPORTE
 
A capacidade do esporte em promover a 
transformação social é reconhecida pela Brasal 
por meio de investimentos em projetos voltados 
para diferentes modalidades esportivas. 

Tendo a valorização das pessoas como o centro 
de suas ações, a Brasal vê na prática do esporte a 
oportunidade do desenvolvimento de habilidades 
que elevam os indivíduos como: disciplina, 
autoconfiança, trabalho em equipe e resiliência. 
Além dos benefícios relativos à saúde física e 
mental.

Em 2019, foi renovado o apoio ao Projeto 
Massificação Maria Esther Bueno, do Instituto do 
Tênis. O projeto está distribuído em 10 Centros 
Olímpicos e um clube e atende cerca de sete mil 
crianças. Com seis anos de atividade, já capacitou 
cerca de 150 professores.

Escola de Atletas – Triatleta brasiliense Thiago 
Canabrava (Iron Man). 
A Brasal vem apoiando e acompanhando 
os resultados do triatleta brasiliense Thiago 
Canabrava desde 2016.  Em 2019, conquistou 
o segundo lugar na categoria 18-24 anos no 
Ironman 70.3, em Fortaleza, a quinta posição 
na mesma categoria no Challenge Prague Half 
Distance, realizado em Praga, República Tcheca, 
e foi eleito o Ironman World Athlete Silver do 
Ironman 70.3 Wold Championship, ocorrido em 
Nice, França. Resultados que posicionam o atleta 
entre os melhores 5% de todos os atletas do 
mundo na categoria 18-24 anos.
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SOCIAL

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

Citamos:

•  CASA AZUL FELIPE AUGUSTO 
Com 30 anos de existência às 
comunidades de Samambaia, Riacho 
Fundo II, Vila Telebrasília e São 
Sebastião. Atende cerca de 2.000 
pessoas.

 
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.

 
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. 

O Projeto Top 10, realizado 
pela N Produções, traz 
para Brasília palestrantes 
reconhecidos nacional e 
internacionalmente que 
apresentam temas relevantes 
para o universo corporativo.

Alinhada ao compromisso 
da Brasal de impulsionar 
o empreendedorismo, a 
iniciativa ganhou, pela sexta 
vez, o apoio da empresa em 
2019. 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

•  ABRACE

•  PROJETO FLORESCER

http://www.brasal.com.br/acoes-solidarias/


33

•  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.

•  SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO
A Brasal incentiva a empatia em seus colaboradores 
por meio de campanhas e ações com engajamento 
voluntário.  Seguem alguns exemplos de atividades 
realizadas em 2019:

Lanche Positivo (Kit do Bem) - doação de kits de 
lanche ao Instituto Vida Positiva, que abriga pessoas 
que vivem e convivem com a Aids.

Cartinha de Natal - os colaboradores são 
estimulados a realizar o pedido de crianças carentes 
expresso em cartinhas de Natal. O presente, custeado 
pelo participante, é entregue diretamente à criança no 
ambiente escolar.

Campanha de Doação de Sangue - campanha 
semestral de conscientização à doação de sangue 
e medula óssea em parceria com o Hemocentro de 
Brasília.

Campanha do Agasalho - com periodicidade anual, 
visa a arrecadação de peças de roupa novas e usadas 
para doação à casa de apoio e acolhimento para 
pessoas em situação de rua.

Doação de Leite - uma das tarefas da Gincana 
5S, programa de qualidade da Brasal. A doação foi 
destinada a creches e instituição de apoio a idosos.

Projeto Florescer - no Dia das Crianças, 
colaboradores voluntários ofereceram lanche e 
brincadeiras educativas. A instituição oferece apoio 
escolar, atividades culturais e esportivas para crianças 
entre 4 e 12 anos, residentes em comunidades 
carentes de Brasília. 
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GESTÃO
DE PESSOAS

O exercício da Cultura de Realização Brasal tem como uma 
de suas práticas fundamentais a valorização das pessoas. 

Por meio de programas e ações que contemplam as 
características próprias de cada empresa e convênios com 
instituições de ensino, os colaboradores são estimulados à 
aprendizagem contínua.  

Em parceria com os gestores, a área de Gestão de Pessoas 
elabora Plano de Desenvolvimento Individual tendo como 
base a avaliação de desempenho de cada profissional.  
Esse trabalho possibilita desenvolver os indivíduos com o 
objetivo de sua ascensão para vagas superiores, conforme 
preconizado no projeto Trilha de Sucesso. 

Ao desenvolvimento profissional, somam-se 
uma diversificada oferta de ações voltadas 
para integração, qualidade de vida, bem-estar 
e programas de reconhecimento, coordenadas 
pela Gestão de Pessoas Corporativa e pela 
Gestão de Qualidade da Brasal Refrigerantes, 
cuja especificidade requer uma área dedicada.

Todo planejamento tem como base cinco 
pilares: crescer, realizar, engajar, cuidar e 
inspirar e o anseio de, a cada ação, tornar a 
Brasal uma empresa mais e mais humana.

34
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PRINCIPAIS PROGRAMAS - GESTÃO DE PESSOAS
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PERFIL DOS
COLABORADORES

TEMPO DE EMPRESA
    Até 3 anos 1460
    De 4 a 6 anos 543
    De 7 a 10 anos 490
    Mais de 10 anos 778

3271 

FAIXA ETÁRIA
    Até 24 anos 561
    De 25 a 40 anos 1893
    Acima de 40 anos 817
   3271

45%

24%

15%

16%

GÊNERO

    Feminino 584

    Masculino 2687

3271

18%

82%

17%
25%

58%

(Março de 2020)
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FORMAÇÃO

      Alfabetizado / Analfabeto 98 3%

      Ensino Fundamental Incompleto 305 9%

      Ensino Fundamental Completo 196 6%

      Ensino Médio Incompleto 321 10%

      Ensino Médio Completo 1530 47%

      Ensino Superior Incompleto 271 8%

      Ensino Superior 464 14%

          Pós-Graduação 86 3%
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PERFORMANCE
CONSOLIDADA

FATURAMENTO REALIZADO POR SEGMENTO EM 2019 (R$)

SEGMENTO FATURAMENTO BRUTO REPRESENTATIVIDADE  (%)

Refrigerantes 1.296.834.008 53,9%

Incorporações 523.159.915 21,7%

Veículos 421.112.612 17,5%

Combustíveis 159.988.417 6,6%

Demais    6.328.494 0,3%

TOTAL BRASAL 2.407.423.447 100%

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

EVOLUÇÃO DO 
FATURAMENTO BRUTO 
(valores expressos em R$ milhões)

3838

1.487

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

1.492

1.665

2.089

2.407

2.422

* Valores previstos para 2020 
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VISÃO
DE FUTURO

• 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. 

Como empresa mantenedora e residente, a Brasal 
compartilhou o Espaço UnB de Inovação durante a 
Campus Party Brasília de 2019, o segundo maior evento 
de tecnologia do mundo, segundo a organização.

Dentre as ações interativas, o convite aos 
“campuseiros” a participarem da construção da Brasal 
do Futuro apresentando soluções para seis desafios 
lançados. Esse material compôs um banco de talentos.

Uma das características da Brasal é sua postura 
proativa e otimista em relação ao futuro. O 
planejamento de suas ações é sempre moldado 
a partir de seus sólidos valores, base para sua 
evolução consistente e sustentável, e detalhada 
análise do mercado.

Por meio de intenso intercâmbio com 
fomentadores de conhecimento e de inovações, 
como consultorias, startups, universidades, 
escolas de negócios, associações de classe, a 
empresa se mantém conectada a tendências 
comportamentais, melhores práticas de gestão 
corporativa e capacitações que promovam o 
protagonismo individual de seus colaboradores. 

Para a Brasal, o futuro representa realizar novos 
negócios, realizar projetos disruptivos que gerem 
oportunidade para profissionais diversificados, 
realizar pessoas que buscam um mundo melhor.

• Geração de Energia Limpa e Eficiência
Quatro unidades de negócio da Brasal possuem 
usinas de geração de energia fotovoltaica 
própria: Brasal Veículos, Centro Corporativo, 
Brasal Combustíveis e Brasal Refrigerantes. O 
respeito ao meio ambiente resultou na redução 
de 69 % dos gastos com energia e 102,6 
toneladas de CO2/ano deixaram de ser emitidas, 
correspondente ao cultivo de cerca de 400 
árvores.
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• UniCEUB – Centro Universitário de Brasília
Seguindo seu propósito de estímulo a novas ideias 
e aproximação do universo corporativo ao mundo 
acadêmico, a Brasal mantém mútua cooperação 
técnica, científica e operacional com o UniCEUB, 
reconhecida como uma das melhores instituições de 
ensino do Centro-Oeste.

• 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
Dentre as ações para realizar seu propósito de 
valorizar as pessoas, está a manutenção da 
parceria com o Senai, firmada há mais de 10 
anos. Em 2019, a Brasal absorveu em sua equipe 
54 profissionais oriundos do Curso Técnico e do 
Programa Jovens Aprendizes.

• Portal da Inovação Brasal
É a plataforma de aproximação com startups e 
empreendedores que possam ter produtos que 
atendam às demandas da Brasal ou melhorem 
seus processos. Um banco de ideias e uma 
ponte que liga a Brasal a indivíduos com atitude 
disruptiva e inovadora acessível no endereço: 
brasal.com.br/inovacao/
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(R$ Mi)

44.442
investidos.

RE
FRI
GE
RAN
TES

A Brasal Refrigerantes, unidade de 
negócios do segmento de bebidas da Brasal 
coroou seus 31 anos de atuação, celebrado 
em 2020. É reconhecida como a Melhor 
Empresa para Trabalhar pelo Guia Você S/A 
na categoria Grandes Empresas.

 

 

cerca de

21 mil 
clientes

Mais de

7 mil
alunos formados no
 Coletivo Jovem da 

Coca-Cola

(em 2019)



4343
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MISSÃO

VISÃO

Disponibilizar 
bebidas e serviços 

de excelência 
encantando pessoas 

e promovendo 
realizações

Aumentar a 
rentabilidade 
e expandir a 

participação de 
mercado por meio da 
excelência da gestão 

e da Cultura de 
Realização Brasal.
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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 
Mineração Bom Jesus, fábrica em Luziânia, 
inaugurada em 2017, envasa e distribui 
exclusivamente água mineral da marca Crystal.

• VEM COM A GENTE
Programa socioambiental de logística reversa, que 
mobiliza colaboradores voluntários, instituições de 
ensino, cooperativas parceiras e a comunidade, 
tendo impactado mais de 30.000 pessoas.

• CARAVANA DE NATAL
A Brasal Refrigerantes inova e leva a tradicional 
Caravana de Natal para os trilhos do Metrô-DF. Em 
2019, a magia dessa ação contagiou 1,6 milhões de 
pessoas, percorreu 20 cidades do Distrito Federal
e Entorno.

APRESENTAÇÃO
DO NEGÓCIO

A Brasal Refrigerantes, unidade de 
negócios do segmento de bebidas da 
Brasal, tem “sede do impossível”. Com 
31 anos de atuação, a organização é 
reconhecida como a Melhor Empresa para 
Trabalhar pelo Guia Você S/A na categoria 
Grandes Empresas da edição de 2019. 

No mesmo ranking, a Brasal Refrigerantes 
alcança, pelo quarto ano, o título de campeã 
nacional na categoria Bens de Consumo, 
atingindo 87,1 no Índice de Felicidade no 
Trabalho (IFT).  O indicador é composto 
pelo Índice de Qualidade do Ambiente de 
Trabalho (IQAT), cujo insumo é a avaliação 
dos próprios colaboradores, associado ao 
Índice de Qualidade de Gestão de Pessoas 
(IQGP), em que a Fundação Instituto de 
Administração (FIA) e a publicação Você 
S/A avaliam as práticas das organizações. 

A Brasal Refrigerantes está entre as quatro 
empresas nacionais premiadas com o título 
Destaque na certificação Melhores em Gestão® 
(MEG) da Fundação Nacional da Qualidade 
(FNQ) e foi reconhecida com a Magna Cum 
Laude da FNQ em 2016, o maior prêmio de 
qualidade em gestão do Brasil na ocasião.

Recorde em Market Share no sistema 
The Coca-Cola Company Brasil, a 
Brasal Refrigerantes é referência e 
busca se posicionar como uma fonte de 
inspiração para todo seu ecossistema. 
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PRÊMIOS E
RECONHECIMENTOS

Fundada há 31 anos, a Brasal Refrigerantes conduziu sua trajetória motivada 
pela busca da excelência em gestão. Esse posicionamento engloba o 
compromisso em cuidar e respeitar as pessoas e o meio ambiente.

1997 a 2000 • 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.

2001 a 2002 • Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho
• Sistema de Qualidade da Coca-Cola Fase II (Regional)

2003 a 2005 • Candidatura ao PNQ 2003, 2004 e 2005
• Certificação nas normas ISO 9001 e OHSAS 18001

2006 • PNQ - Destaque no Critério Clientes

2007 • PNQ - Destaque no Critério Pessoas
• Certificação ISO 22.000
• Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho
• 1º Lugar Nacional.

2008 • PNQ - Destaque no Critério Clientes

2009 • PNQ - Vencedora do Prêmio Nacional
  da Qualidade

2012 • Certificação The Coca-Cola  Company
• Excelência do Maturity Continuum

2013 • Troféu Bronze S&OP

2014 • Troféu Prata S&OP
• 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar
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2019 • Red Belt 4.0 Coca Cola Company
• 2º Lugar no Circuito Monster
• 1º Lugar no concurso Fórmula Heineken
• 1ª Fábrica a implantar o Coke net 2.0 no Brasil
• 1º Lugar no Prêmio Supply 2019
• Certificação End To End
• Certificação RED Belt
• 1º Lugar Nacional na categoria 
  Grandes Empresas - Guia Você S/A
  Melhores Empresas para Trabalhar
• 1º Lugar Nacional na categoria Bens de        
  Consumo - Guia Você/SA
  Melhores Empresas para trabalhar 

Para legitimar e aprimorar seus processos, a 
Brasal Refrigerantes submete áreas estratégicas 
a auditorias anuais de certificações:

• 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

2015 • PNQ - Vencedora do Prêmio
  Nacional da Qualidade
• 1º Lugar - 150 Melhores Empresas para Você   
  Trabalhar na Categoria Bens de Consumo  
  Alimentos e Bebidas

2016 • PNQ - Prêmio Magna Cum Laude da 
   Fundação Nacional da Qualidade
• 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar

2017 • Inauguração da Instalação de   
  envasamento de água mineral Crystal
• 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

2018 • 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 
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PRÁTICAS
DE GESTÃO

RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL

A Brasal Refrigerantes periodicamente submete seus 
processos à análise de instituições reconhecidas 
com o intuito de assegurar o exercício das melhores 
práticas em gestão. O compromisso é manter o 
crescimento econômico alinhado ao respeito e 
cuidado com o meio ambiente e com a comunidade.

Em 2019, a empresa ampliou a análise de ciclo de vida 
de seus produtos e a integrou ao Levantamento de 
Aspectos e Impactos Ambientais – LAIA. Essa medida 
trouxe mais acuidade para o momento de aquisição 
de novos insumos e descarte de materiais.

Nesse mesmo ano, a Brasal Refrigerantes renovou 
parte de sua frota, incorporando caminhões com 
tecnologia que minimiza o impacto ambiental 
e proporciona mais segurança e conforto aos 
motoristas.

A viabilidade de inserção de ações que reforcem o 
compromisso da empresa com o meio ambiente é 
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considerada em todos os projetos e sempre com 
muita aderência entre os colaboradores. Como 
exemplo, o plantio de dezenas de árvores, uma 
das tarefas de gincana de integração da reunião 
inaugural de 2019.

ENERGIA
O controle de consumo de energia é realizado de 
forma setorizada e diária. Esses insumos geram 
estudos, planos de trabalho e engajamento de 
todas as partes interessadas. Como resultado desse 
empenho, a Brasal Refrigerantes manteve estável 
seu consumo de energia elétrica e de combustível 
passando a ocupar a terceira posição quando 
comparada a plantas com atividades semelhantes.

CONSUMO DE ÁGUA
“Quanto menor, melhor” esse é o nome indicador 
adotado pela Brasal Refrigerantes para medir seu 
desempenho relativo ao consumo de água. A Brasal 
Refrigerantes revalida sua eficiência na gestão desse 
insumo tão significativo em 2019 ao implementar 
mudanças nas manutenções na área de Fabricação e 
na Estação de Tratamento de Água.
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CONSUMO DE ÁGUA POR LITRO DE BEBIDA 

1,42     1,37 1,32 1,42 1,42     1,42     1,41     

2013       2014      2015      2016      2017      2018      2019

RESÍDUOS
Impregnada pelo espírito empreendedor, 
a Brasal Refrigerantes já havia instituído 
a compostagem de 100% de seu lixo 
orgânico quando foi publicada a Lei Distrital 
6518, de 12/03/2020, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de tratamento dos resíduos 
sólidos orgânicos no Distrito Federal por 
processos biológicos.

A compostagem é feita pela startup Engaia 
que, assim como a Brasal Refrigerantes, 
participa do Instituto Ecozinha, organização 
civil de direito privado, de interesse público 
e sem fins lucrativos, com ênfase na 
educação ambiental e na preservação do 
meio ambiente. Parte do adubo gerado é 
doada para uma horta comunitária situada 
no Guará, Região Administrativa do DF, onde 
são realizadas atividades socioambientais 
educativas abertas para a comunidade.

Como resultado de programas instrutivos, 
como a coleta seletiva em toda a fábrica, 
a empresa ampliou de 93% para 94% sua 
eficiência em reciclar os resíduos que gera.
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GESTÃO
DE PESSOAS

A área de Gestão de Pessoas da Brasal 
Refrigerantes mantém uma diversificada oferta 
de programas de capacitação elaborados para 
estimular seus colaboradores como profissionais e 
cidadãos. Em 2019, o volume de horas dedicadas à 
capacitação de sua equipe alcançou 39.594 horas.

Por meio de permanente monitoramento, 
a empresa atua para garantir o elevado 
nível de integração entre as equipes, 
visando o equilíbrio entre desempenho 
e o excelente clima organizacional. 

cerca de

39.594 
horas dedicadas 
a capacitações 

em 2019.

Com cerca de 2000 colaboradores 
diretos, a Brasal Refrigerantes 
almeja transformar sua equipe em 
multiplicadores e incentivadores do 
protagonismo e gestão da própria carreira. 
Seguem 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 
são ampliados e mantidos. 

• Sinta-se em Casa 
Seu propósito é acolher os novos 
colaboradores e acompanhar o seu 
processo de integração à Cultura 
Brasal. São encontros periódicos dos 
novos colaboradores com os diretores 
de suas áreas. O ciclo se encerra ao 
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Runners, atividades estendidas a participação 
de colaboradores de todas empresas da 
Brasal. Campeonatos esportivos de diversas 
modalidades, comemoração de tempo de 
casa e aniversariantes do mês. Orientação 
psicossocial, disponibilização de espaços 
para convivência, salão de beleza e visita dos 
familiares e amigos dos funcionários à fábrica.

• UBC - Ultimate Brasal Championship 
O programa UBC nasceu como uma forma 
de estreitar o relacionamento entre as áreas, 
reduzir pontos de combustão entre os processos 
e aumentar a comunicação entre áreas. 
 
A área de Gestão de Qualidade atua como 
moderadora na busca da solução dos gargalos, 
dando transparência aos envolvidos das 
prioridades e seus respectivos impactos.

Em 2019, foram mapeados 12 pontos de atritos. 
A redução do processo de cadastramento 
de novos clientes de até um mês para até 
24 horas, é um dos êxitos do programa.

término de um ano, com a reunião
“1 Ano de Casa”, encontro de todos os 
participantes que tem como ponto 
marcante a entrega da carta de 
agradecimento pelos diretores.

• Conversando com o Diretor 
São encontros entre os diretores 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: realização da Colônia de 
Férias para filhos de colaboradores 
e o apoio ao grupo de corrida Brasal 
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SOCIEDADE

Bienalmente a Brasal Refrigerantes 
afere sua percepção junto às 

comunidades circunvizinhas 
por meio de pesquisa.  Dentre 
os pontos positivos, ressaltam 
cuidado com o meio ambiente, 
geração de renda e programas 

de apoio à inclusão no mercado 
de trabalho. 

A inclusão das Regiões Administrativas do DF Areal, 
Taguatinga Sul e Riacho Fundo II no projeto Vem com 
a Gente é um exemplo de resposta à demanda da 
comunidade. 

Segue descritivo dos programas ativos:

• Vem com a Gente  
Lançado em 2017, o programa objetiva: 
conscientizar os colaboradores de seu papel de 
multiplicadores de boas práticas relacionadas 

ao meio ambiente, disseminar o 
conhecimento sobre logística 

reversa, conscientizar sobre 
a destinação correta de 
embalagens PET pós-
consumo mitigando seu 
impacto no meio ambiente e 

estreitar relacionamento com a 
comunidade. 
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• Brasal Compartilha 
O programa põe em prática 

a proposição da Brasal 
Refrigerantes de ser uma 
empresa inspiradora, 
fomentadora da busca 
pela excelência na 

gestão. Assim, a empresa 
recepciona vários públicos, 

de estudantes a executivos, 
interessados em conhecer suas práticas, em 
destaque o Modelo de Gestão de Excelência. 

Outra iniciativa muito bem avaliada, é o Workshop 
para Fornecedores, desenvolvido pela área de 
Suprimentos que visa a capacitação para mitigar 
gargalos nos processos. 

• Visita à Fábrica 
Anualmente, cerca de 
15 mil pessoas visitam 
as instalações da 
fábrica da Brasal 
Refrigerantes.  São 
alunos do Ensino 
Fundamental e Médio, 
universitários e até 
executivos. 

Há ainda a Visita Familiar, grupo formado pelos 
familiares e amigos dos colaboradores cujo roteiro 
contempla também Técnicas de Segurança no Lar, 
Primeiros Socorros, Segurança com os Alimentos, 
Preservação do Meio Ambiente. O momento mais 
aguardado é a observação do processo produtivo
da Coca-Cola. 

Como tática, adota a metodologia de sensibilização 
de instituições de ensino e cooperativas de 
reciclagem. Após a apresentação de conceitos 
relativos à sustentabilidade e meio ambiente feita 
nas escolas por colaboradores voluntários, os alunos 
são motivados a recolherem embalagens PET.  Para 
materializar a importância da destinação correta de 
dejetos, o material recolhido é revertido em bens ou 
serviços para as escolas.  

Em 2019, o Vem com a Gente 
impactou mais de 30 mil 
pessoas e arrecadou 19 
toneladas de garrafas 
PET, além de dobrar o 

número de participação de 
instituições.

• Coletivo Jovem Brasal - Coca-Cola 
O programa é executado pela Brasal Refrigerantes, 
Instituto Coca-Cola e instituições parceiras locais. 
Tem como propósito potencializar a inserção de 
jovens entre 16 e 25 anos no mercado de trabalho 
por meio da oferta de cursos de qualificação nas 
áreas de Marketing e Vendas, Comunicação & 
Tecnologia e Eventos. 

Do seu início, em 2011, até 2019, formou mais de 
7.000 jovens. A Brasal Refrigerantes se destaca 
por alcançar a taxa de 38% de 
empregabilidade, superando a 
meta estabelecida de 30%.
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RECEITA BRUTA
Evolução do faturamento Bruto  
Brasal Refrigerantes (R$ mi)

PERFORMANCE
DO NEGÓCIO

2015

930,4 995,1 1.030 1.153 1.348 1.332

2016 2017 20192018 2020*

 Market Share 2019 Brasal Refrigerantes %

 Carbonatados   
 (Refrigerantes)

Brasal (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 
Fanta, Kuat, Sprite, Schweppes) 73,8

 

Sucos - Brasal (Del Valle, Kapo) 25,4

Chás - Brasal (Leão Fuze, Ice Tea Fuze) 77,6

Água - Brasal (Crystal) 24,7

Energéticos Brasal - (Monster e Burn) 31,7

Cerveja - Brasal (Heineken, Sol, Kaiser e 
Bavaria) 21,1

 MARKET SHARE

Bebidas Não  
Carbonatadas

Cervejas

* Valores previstos para 2020
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PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM 2019
Brasal Refrigerantes (R$ mi)

TOTAL: 44.442

PROJETOS E
MANUTENÇÕES

VEÍCULOS

EQUIPAMENTOS

VASILHAMES

INSTALAÇÕES

OUTROS

16.757

1.337

9.113

6.934

9.499

804
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IN
COR
PO
RA
ÇOES

A Brasal Incorporações 
alcança resultados acima das 
estimativas e fortalece seu 
plano de expansão de negócios 
no segmento imobiliário.

 
17 

ANOS
de operações

 
6350 

unidades
no mercado

900 
mil m2

área total
construída

~



575757

Reserva Essencial - DF

Praça Capital - DF
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Relatório 
anual
2018 
2019

MISSÃO

VISÃO

Prospectar negócios 
nos diversos 

segmentos do setor 
imobiliário, buscando 

oportunidades 
de crescimento 

e resultados 
sustentáveis.

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.

  Reserva das Artes - Noroeste
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Sua relação com seu ecossistema é 
baseada na transparência e confiança. 
Assim, a empresa investe em canais 
de atendimento e constantes 
capacitações de sua equipe visando 
um atendimento próximo e também 
de alto padrão de excelência em 
cada etapa da jornada de compra. 

Com gestão financeira eficiente e focada 
em resultados, a Brasal Incorporações, 
desde o início de sua operação, em 2003, 
soma em torno de 6.350 unidades em obra 
e entregues ao mercado, em uma área total 
construída de cerca de 900 mil m2. São 
aproximadamente 3,3 bilhões em VGV – 
Valor Geral de Vendas de empreendimentos 
lançados. Em relação a loteamentos, 
segmento em que também atua, a empresa 
tem uma área total entregue de 161 mil m².

APRESENTAÇÃO 
DO NEGÓCIO

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).  

Composta por uma matriz e três filiais, a 
Brasal Incorporações vê em cada desafio a 
oportunidade de aperfeiçoar sua gestão. 

A empresa tem por premissa a entrega 
de imóveis que atendam às demandas e 
expectativas dos clientes e surpreendam 
pelo padrão diferenciado de qualidade.

Todas as etapas dos projetos são acompanhadas 
por estudos detalhados para garantir que 
as melhores soluções em construção civil 
e engenharia sejam contempladas em 
seus empreendimentos, oferecendo aos 
moradores conforto, qualidade e segurança.

A Brasal Incorporações não abre mão 
das pesquisas de produto e mercado, 
que garantem um olhar inovador para os 
diferenciais construtivos e para o incentivo 
a novos hábitos. Seus empreendimentos 
são entregues com infraestrutura para 
automação, vagas verdes para recarga de 
veículos elétricos, também presentes em 
seus estandes de venda. A incorporadora 
se destaca pelas práticas sustentáveis 
implementadas em seus canteiros de obra.

   Espaço Brasal - Noroeste
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A Brasal Incorporações, constrói 
e comercializa empreendimentos 
alinhados com o sistema de gestão 
aplicado, buscando continuamente a 
sua melhoria, evolução e atendimento 
aos requisitos aplicáveis, por meio de:

• Padrão de qualidade diferenciado de
  seus produtos, serviços e processos;

• Relacionamento duradouro com os seus    
  públicos, buscando sempre a satisfação;

• Ambiente saudável, seguro e 
  agradável, favorável ao bem-estar e 
  desenvolvimento dos colaboradores;

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

POLÍTICA
DE QUALIDADE

   Triad Vertical - Uberlândia
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Empreendimentos Local Categoria Ano Lançamento Área Total (m2)

TRIAD AVENTINO Uberlândia Residencial 2017 21.725

SENSE TOUCH Uberlândia Residencial 2018 26.624

RESERVA ESSENCIAL Brasília Residencial 2017 16.888

CENA MARISTA Goiânia Residencial 2018 25.511

RESERVA PARQUE AREIÃO Goiânia Residencial 2018 22.419

RESERVA CAPITAL Brasília Residencial 2018 13.279

RESERVA URBANA Brasília Residencial 2018 13.205

RESERVA BRASÍLIA Brasília Residencial 2018 14.463

RESERVA CIDADE Brasília Residencial 2019 13.551

RESERVA ALVORADA Brasília Residencial 2019 13.088

SENSE WIND Uberlândia Residencial 2019 23.528

RESERVA NEWEST Goiânia Residencial 2019 36.257

REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS

OBRAS EM EXECUÇÃO

  Reserva Parque Areião - Goiânia

  Reserva das Artes - Noroeste
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OBRAS EM EXECUÇÃO BRASÍLIA

RESERVA ESSENCIAL

RESERVA URBANA 

NOROESTE            
Ano Lançamento: 2017
Entrega 2020
Residencial
Área Total: 16.888 m²
3 e 4 quartos / 140 a 159 m²

NOROESTE 
Ano Lançamento: 2018
Entrega 2021
Residencial
Área Total: 13.205 m²
4 quartos / 262 a 460 m²

RESERVA CAPITAL

NOROESTE            
             Ano Lançamento: 2018

             Entrega 2021
             Residencial

             Área Total: 13.279 m²
2 quartos / 76 a 194 m²
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RESERVA BRASÍLIA 

RESERVA ALVORADA

NOROESTE 
             Ano Lançamento: 2019

             Entrega 2022
             Residencial

             Área Total: 14.463 m²
3 quartos / 115 a 132 m²

RESERVA CIDADE

NOROESTE
Ano Lançamento: 2019

             Entrega 2022
             Residencial

             Área Total: 13.551 m²
3 e 4 suítes / 119 a 423 m²

NOROESTE 
             Ano Lançamento: 2019

             Entrega 2022
             Residencial

             Área Total: 13.088 m²
3 quartos / 109 a 260 m²
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OBRAS EM EXECUÇÃO GOIÂNIA

RESERVA NEWEST 

RESERVA PARQUE AREIÃO

SETOR OESTE
Ano Lançamento: 2019
Entrega 2022
Residencial
Área Total: 36.257 m²
3 e 4 suítes / 185 a 434 m²

CENA MARISTA

SETOR MARISTA            
Ano Lançamento: 2018

Entrega 2021
Residencial

Área Total: 25.511 m²
3 suítes / 125 m²

SETOR MARISTA
Ano Lançamento: 2018
Entrega 2021
Residencial
Área Total: 22.419 m²
4 suítes / 244 a 362 m²
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TRIAD – Torre AVENTINO

OBRAS EM EXECUÇÃO – UBERLÂNDIA  

TRIAD – TORRE AVENTINO

SENSE - TORRE WIND 

ZONA SUL, JARDIM KARAÍBA
Ano Lançamento: 2017
Entrega 2020
Residencial
 Área Total: 21.725 m²
3 suítes / 185 m²

ZONA SUL, JARDIM KARAÍBA
Ano Lançamento: 2019
Entrega 2022
Residencial
Área Total: 23.528 m²
3 suítes / 135 m²

SENSE – TORRE TOUCH 

ZONA SUL, JARDIM KARAÍBA
             Ano Lançamento: 2018

             Entrega 2021
             Residencial

             Área Total: 26.624 m²
3 suítes / 151 m²
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LANÇAMENTOS BRASÍLIA

RESERVA CATEDRAL

RESERVA ESPLANADA

ASA NORTE - Quadra 114
Ano Lançamento: 2019
Entrega 2022
Residencial
Área Total: 16.773 m²
3 suítes / 127 a 291 m²

NOROESTE
Ano Lançamento: 2020
Entrega 2023
Residencial
Área Total: 14.690 m²
3 e 4 suítes / 141 a 276 m²

GRAN RESERVA MONUMENTAL

NOROESTE            
            Ano Lançamento: 2020

             Entrega 2023
             Residencial

             Área Total: 12.885 m²
4 suítes / 301 a 522 m²
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LANÇAMENTO UBERLÂNDIA

Ano Lançamento: 2019
             Entrega 2022

             Residencial
             Área Total: 16.286 m²

3 suítes / 115 m²

SENSE - TORRE LUMINI
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OBRA ENTREGUE
EM BRASÍLIA - 2019

SETOR BUENO
             Ano Lançamento: 2015

                         Residencial
             Área Total: 34.460 m²

3 suítes / 153 m²

GRAN RESERVA BIOGRAFIA

NOROESTE             
Ano Lançamento: 2016
Residencial
Área Total: 14.244 m²
4 suítes / 305 a 520 m²
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OBRA ENTREGUE
EM GOIÂNIA - 2019

PERSONA 

SETOR BUENO
             Ano Lançamento: 2015

                         Residencial
             Área Total: 34.460 m²

3 suítes / 153 m²
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OBRAS ENTREGUES
EM UBERLÂNDIA - 2019

TRIAD – TORRE CONCORD

TRIAD – TORRE LIBER

ZONA SUL – JARDIM KARAÍBA         
Ano Lançamento: 2016
Residencial
Área Total: 28.227 m²
4 suítes / 219 M2

ZONA SUL – JARDIM KARAÍBA         
             Ano Lançamento: 2015

                        Residencial
             Área Total: 16.779 m²

4 suítes / 269 m²
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FUTUROS
LANÇAMENTOS

BRASÍLIA:

CODE
NOROESTE, QUADRA 302A
Ano Lançamento: 2020
Entrega 2023
Residencial
Área Total: 22.938 m²

NOROESTE, QUADRA 302F
Ano Lançamento: 2020
Entrega 2023
Residencial
Área Total: 13.701 m²

BOTÂNICO - FASE 2
VALPARAÍSO
Ano Lançamento: 2021
Loteamento
Área Total: 42.296 m2

BOTÂNICO - FASE 3
VALPARAÍSO
Ano Lançamento: 2021
Loteamento
Área Total: 52.774 m2

GOIÂNIA:

SETOR BUENO, RUA T37
Ano Lançamento: 2020
Entrega 2023
Residencial
Área Total: 42.622 m²

SETOR BUENO, RUA T29
Ano Lançamento: 2020
Entrega 2023
Residencial
Área Total: 22.290 m²

UBERLÂNDIA:

ARVEN
ZONA SUL, JARDIM 
KARAÍBA – LOTE 4
Ano Lançamento: 2020
Entrega 2023
Residencial
Área Total: 18.273m²

  Code - Noroeste
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PRÁTICAS
DE GESTÃO

RELACIONAMENTO COM CLIENTE

Certificada pelo Great Place to Work – GPTW como 
uma das Melhores Empresas para Trabalhar no 
Centro-Oeste, a Brasal Incorporações também 
foi aprovada no processo de Certificação do 
Bureau Veritas para a norma PBQP-H/SIAC 
2018 – Nível A – INMETRO. Conquistas que 
validam o permanente empenho da empresa 
pelo aprimoramento de sua gestão.

Seu modelo de negócio integra gestão financeira 
eficiente, sistema de qualidade construtiva e 
inovação. Seus direcionamentos estratégicos 
são norteados pelo equilíbrio entre a busca 
por resultados e o crescimento sustentável.

A credibilidade de sua marca e o capital humano 
são ativos reconhecidos nas localidades em que 
atua e por sua rede de relacionamentos. Uma 
reputação que tem como pilares: confiança, 
ética e transparência nas tomadas de decisões.

Há uma característica na Brasal Incorporações 
prezada por toda sua equipe: o entendimento 
que realizam sonhos. Essa compreensão 
distingue e direciona o relacionamento da 
incorporadora com seus clientes, centro de 
seus processos.

Visando proximidade, transparência, agilidade 
e excelência no serviço prestado, a empresa 
investe continuamente em melhorias de 
canais de atendimento e capacitação de seus 
profissionais. A meta é acolher e transmitir 
segurança ao cliente do momento da compra à 
entrega do imóvel.

Em 2020, foi lançado um aplicativo com duas 
áreas definidas: uma para os que querem 
conhecer os lançamentos e dados da empresa 
e outra exclusiva para clientes. No Espaço 
Cliente é possível agendar visitas à obra, obter 
informações financeiras, atualizar cadastro, 
acompanhar o andamento do projeto, solicitar 
assistência técnica, entre outras facilidades.  

  Reserva Parque Areião - Goiânia
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GESTÃO DE PESSOAS

Além do aplicativo, a Central de Relacionamento com 
o Cliente da Brasal Incorporações oferece opções 
de contato por telefone, WhatsApp, e-mail, site e 
atendimento pessoal. Nos estandes de venda e 
centrais de decorados, profissionais especializados 
atendem e apresentam os empreendimentos em 
comercialização para os clientes, que contam 
ainda com todos os canais digitais disponíveis: site, 
WhatsApp, chat, ligação, e-mail e tour virtual.

A incorporadora tem completo sistema de 
pesquisa de satisfação, que mede o retorno dos 
clientes e também o índice de recomendação da 
marca ao longo de toda jornada, e assim, reavalia 
continuamente seus processos para assegurar 
elevado nível de satisfação.

Como pessoas ocupam posição estratégia em 
sua gestão, a Brasal Incorporações fortalece sua 
equipe com uma vasta oferta de programas e 
práticas de desenvolvimento que estimulam o 
crescimento profissional e a autoestima coletiva.

• Mentoring
Implantado em 2019, visa o compartilhamento de 
conhecimento entre o profissional mais experiente 
e o mais novato. O processo fortalece a integração 
em um ambiente de aprendizado e reconhecimento. 

• Comitês Temáticos
São grupos de trabalho, formados por equipes da 
matriz e filiais, com objetivo de alinhar estratégias 
e promover a troca de melhores práticas. 

• Cores da Saúde
A Brasal Incorporações aderiu ao calendário 
de cores das campanhas de conscientização e 
prevenção de temas ligados à saúde. Além da 
ornamentação dos ambientes, são realizadas 
atividades educativas e mobilizadoras.
• Cuidados com a Saúde
Atendem à demanda específica de cada 
localidade e visa reforçar a importância do 
cuidado com o corpo. Tratam de questões 
cotidianas, como relacionamentos harmônicos, 
hábitos saudáveis, importância da vacinação. 

• Programa Caminhar e Progredir 
O programa prioriza gestores e 
especialistas no processo de avaliação 
e a identificação de oportunidades de 
ascensão de função dentro da empresa.

• 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. 
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GESTÃO DE OBRAS

Para a Brasal Incorporações, a gestão de obras 
é mais abrangente do que a observância de 
cronogramas, monitoramento de custos e 
elaboração de previsões de necessidades de recursos 
financeiros, materiais e de mão-de-obra. 

A atividade engloba ações de disseminação de 
conhecimento de novas técnicas e fortalecimento 
das normas de segurança para cada etapa da obra. 
O comprometimento com o bem-estar, a valorização 
e o engajamento de todos os colaboradores 
resultam em ambientes de trabalho harmônicos e 
empreendimentos com elevado padrão de qualidade.

Em sinergia com as inovações de seu segmento, 
seus projetos são gerenciados por meio de sistemas 
automatizados. Toda documentação e plantas são 
acessíveis online, assegurando agilidade nas decisões e 
no compartilhamento de informações e aprendizados. 

Seus processos construtivos são periodicamente 
aperfeiçoados com a adoção de novas técnicas 
visando otimização de recursos, racionalização 
de materiais, mitigação de impactos no meio 
ambiente e maior desempenho de sua equipe.

• Espaço para Leitura e Descanso 
Presente na maior parte das obras, os Espaços 
de Leitura e Descanso proporcionam integração, 
lazer e ampliação de conhecimento. Além da 
biblioteca, há mesas para jogar pingue-pongue, 
dominó e cartas, fomentando a integração.

• Agenda de Desempenho e Follow Up 
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.

• 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.  

• 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. 
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GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

A Brasal Incorporações pratica as melhores 
práticas nas áreas de responsabilidade 
ambiental e desenvolvimento sustentável.

Desde a concepção, seus empreendimentos 
contemplam inovações para minimizar 
os impactos ambientais da construção à 
utilização pelos moradores.  São priorizadas 
soluções que otimizam os recursos naturais 
como: o reaproveitamento de água da chuva, 
placas de aquecimento solar, torneiras com 
fechamento automático em áreas comuns. 

Como estímulo à mobilidade urbana e à 
sustentabilidade, a incorporadora oferta veículos 
elétricos e pontos de recarga na garagem de 
seus condomínios e espaços de venda.

Seus canteiros de obra adotam o sistema 
de classificação de resíduos por baias, o 
que permite a reutilização de materiais 
e o descarte de acordo com critérios de 
prevenção da contaminação do solo. Outro 
destaque é o uso de energia fotovoltaica.

Na busca pela excelência, periodicamente a 
empresa submete seus processos à análise 
de consultorias especializadas com o intuito 
de avaliar oportunidades de melhoria.

SOCIEDADE

A Brasal Incorporações tem o comprometimento de 
apoiar o desenvolvimento e manter relacionamento 
harmônico com as comunidades onde está presente.

Nesse sentido, a empresa executa um conjunto de 
levantamento de informações, dentre eles o Estudo 
de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Relatório de 
Impacto de Trânsito (RIT), que mapeiam previamente 
os impactos gerados na realização de suas obras 
na vizinhança possibilitando ações mitigantes.

Indo além da excelência na construção, a Brasal 
Incorporações em Goiânia compartilha seus 
terrenos com a vizinhança antes do início da 
obra. O projeto Gentileza Urbana já entregou à 
comunidade equipamentos de alongamento, duas 
praças e bebedouros para pessoas e pets.

Para impulsionar a adoção de novos hábitos, alguns de 
seus empreendimentos oferecem empréstimo de bikes 
elétricas aos moradores. E, em 2019, seus estandes de 
venda em Brasília, Goiânia e Uberlândia disponibilizam 
ponto de recarga gratuito para veículos elétricos.

A incorporadora se orgulha em compartilhar 
suas práticas em eventos acadêmicos e 
durante visitas a seus canteiros de obra. 
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Eleita no ranking do Great Place To Work (GPTW) 
2020, entre as 10 Melhores Empresas para 
Trabalhar no Centro-Oeste - Guia Você S/A

Eleita no ranking do Great Place To Work (GPTW) 
2019 - entre as Melhores Empresas para Trabalhar 
no Centro-Oeste - Guia Você S/A

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

Top of Mind GO (2019)

Eleita no ranking do Great Place To Work 
(GPTW) 2018, entre as 10 Melhores Empresas para 
Trabalhar no Centro-Oeste - Guia Você S/A

Eleita no ranking do Great Place To Work (GPTW) 
2017 - entre as Melhores Empresas para Trabalhar 
no Centro-Oeste - Guia Você S/A

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. 

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.
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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 investimento
nos locais onde opera com marcante atuação em lançamentos de alto padrão.

ENTREGUES Brasília Goiânia Uberlândia Total

VGV (R$) 1.691.890.787,45 299.349.946,94 40.424.645,80 2.031.665.380,19

Área Construída (M²) 442.356,44 112.555,88 16.779,30 571.691,62

Unidades 3.168 580 31 3.779

LANÇADOS Brasília Goiânia Uberlândia Total

VGV (R$) 2.336.862.864,73 619.408.280,47 392.078.757,39 3.348.349.902,59

Área Construída (M²) 560.338,32 199.304,04 133.471,85 893.114,21

Unidades 4.162 875 425 5.462

LANÇAMENTOS 2019 Brasília Goiânia Uberlândia Total

VGV (R$) 267.349.657,98 126.520.099,90 134.666.033,99 528.535.791,87

Área Construída (M²) 45.836,25 35.545,69 40.214,62 121.596,56

Unidades 426 104 176 706

LANÇAMENTOS 2020* Brasília Goiânia Uberlândia Total

VGV (R$) 384.819.060,80 217.968.849,50 65.315.911,84 668.103.822,14

Área Construída (M²) 66.019,39 66.925,44 10.738,24 143.683,07

Unidades 319 396 32 747

FUTUROS LANÇAMENTOS* Brasília Goiânia Uberlândia Total

VGV (R$) 735.044.577,96 298.662.000,00 159.249.199,13 1.192.955.777,09

Área Construída (M²) 188.887,05 84.584,53 24.803,46 298.275,04

Unidades 1.290 390 116 1.796

FATURAMENTO Brasília Goiânia Uberlândia Total

VGV (R$) 310.746.664,26 195.011.264,03 109.646.543,34 615.404.471,63

PERFORMANCE CONSOLIDADA

   Obra Sense - Uberlândia

* Valores previstos para 2020 - (R$ mi)
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Missão

Visão

VEÍ
CU
LOS

A Brasal Veículos é a primeira 
concessionária Ford a receber o
prêmio Chairman´s Ford com apenas
um ano de operação.
Um reconhecimento da montadora a 
parceiros com  performance relevante.

 

 

Brasal
Veículos-Ford. 

Primeira 
concessionária em 
Brasília a seguir o 

Ford Signature, novo 
padrão global de 

arquitetura
da marca.

7095 
carros vendidos 

em 2019.

Entre as

10
melhores da 

região em que 
atua.
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Missão

Visão

Encantar os clientes 
disponibilizando 

bebidas e serviços de 
excelência, promovendo 

a realização de todos 
que se relacionam com 

a empresa.

Brasal Veículos - Ceilândia
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Relatório 
anual
2018 
2019

MISSÃO

VISÃO

Disponibilizar 
soluções em veículos 

com agilidade e 
qualidade, fazendo 

a diferença no 
atendimento 

excepcional às 
pessoas.  

Ser líder nas marcas 
representadas com 

rentabilidade, se 
destacando em 

excelência na gestão, 
inovação e qualidade 

até 2020. 

Brasal Veículos - SIA
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APRESENTAÇÃO
DO NEGÓCIO

A Brasal Veículos é a primeira 
concessionária Ford a receber 
o prêmio Chairman´s Ford com 
apenas um ano de operação. 
Um reconhecimento da 
montadora a parceiros com 
performance relevante. 

Devido ao seu desempenho 
e sua conexão com novas 
tecnologias, a Brasal 
Veículos é uma das três 
concessionárias brasileiras 
escolhidas pela Volkswagen 
para comercializar, com 
exclusividade no Centro-
Oeste, o novo modelo da 
montadora, o Golf GTE. 

A empresa também foi a 
primeira concessionária VW 
do Centro-Oeste a receber 
a Ilha Digital, plataforma de 
apresentação dos carros 
por realidade virtual.

   Oficina Brasal Veículos - SIA 81

A Brasal Veículos é reconhecida 
por todo seu ecossistema por sua 
solidez, cuja busca pelos resultados 
sempre considera a preservação 
da confiança conquistada em uma 
trajetória de 57 anos de operação.
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PRINCIPAIS
REALIZAÇÕES

Top 10 Melhores da Região em Satisfação 
As montadoras Volkswagen e Ford mantém 
avaliações regulares para apurar a satisfação 
dos clientes no processo de vendas e pós-venda 
realizados por suas concessionárias. A Brasal 
Veículos está sempre entre as 10 melhores da 
região em que atua.

ISO 9001 
A Brasal Veículos incorporou a Política da 
Qualidade da Volkswagen ao seu Sistema 
de Gestão de Qualidade. Como resultado, a 
concessionária tem, desde 1998, alcançado êxito 
nas avaliações anuais realizadas por auditores 
da VW e do Instituto de Qualidade Automotiva, 
garantindo a renovação do certificado ISO 9001 
por estar em compliance com os padrões e 
normas mundiais da montadora.

Gold Pin
Desde 2018, a Brasal Veículos integra 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. 

Loja Padrão Global 
Estrategicamente localizada, a loja Brasal 
Veículos-Ford é a primeira concessionária em 
Brasília a seguir o Ford Signature, novo padrão 
global de arquitetura da marca cuja proposta é 
ter um ambiente futurista e acolhedor. 

O compromisso em oferecer o melhor atendimento e serviço a seus clientes,
é o estímulo permanente para aprimorar sua gestão em busca da excelência.  

  Brasal Veículos VW - SIA
82
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Certificação ATC 2.0 
A Brasal Veículos renovou sua certificação 
no Programa Atenção Total ao Cliente – ATC, 
o qual aufere o grau de conformidade das  
concessionárias VW ao padrão de atendimento 
dos serviços de manutenção de veículos e 
às diretrizes do programa, incluindo adesão à 
transformação digital. 

Inovação 
Em reconhecimento ao protagonismo da Brasal 
Veículos no universo digital, a Volkswagen a 
selecionou para receber a Ilha Digital VW, que 
possibilita ao cliente experimentar, por meio de 
realidade virtual, as características dos veículos. 
No Brasil, apenas 10 concessionárias foram 
pioneiras em oferecer essa inovação tecnológia, 
a Brasal Veículos é uma delas.

Redes Sociais
O protagonismo e bom relacionamento com 
seus clientes também se concretiza nas redes 
sociais proprietárias da Brasal Veículos, a 
concessionária de Brasília com maior número de 
seguidores e elevado nível de interação.

No showroom, os produtos são destacados por 
segmento: carros, picapes, SUVs e veículos de 
performance. Uma sala de compra colaborativa 
reforça a informalidade e as novidades da marca, 
de seus produtos e serviços são exibidas em canal 
digital exclusivo.

Chairman’s Ford
A Brasal Veículos é a primeira concessionária Ford a 
receber o prêmio Chairman’s Ford com apenas um 
ano de operação. 

Atendimento ao cliente, adesão aos programas da 
Ford, como capacitação da equipe de vendas e de 
serviço estão entre os indicadores avaliados. No 
Brasil há cerca de 400 concessionárias Ford, e a 
Brasal Veículos já está entre as top 10. 

Fusca 
Parceira da Volkswagen há mais de 50 anos, a Brasal 
Veículos é a primeira referência em Brasília para a 
marca. Em janeiro, para celebrar o Dia Nacional do 
Fusca, o Sedan mais querido da VW, a concessionária 
recepcionou colecionadores, reunindo dezenas de 
pessoas em sua loja no SIA-DF.

Premiação The Chairman`s Awaed - Ford

Brasal Veículos Ford - EPIA
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Primeira concessionária do Centro-Oeste a 
dispor de uma usina de geração de energia 
fotovoltaica própria, a Brasal Veículos 
esforça-se para disseminar a importância do 
engajamento da sociedade no cuidado com 
a natureza. Citamos como exemplo, o plantio 
em Brasília de cerca de 700 árvores nativas 
em parceria com um Grupo de Escoteiros do 
DF e o movimento Tempo de Plantar.

SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A Brasal Veículos, em respeito ao meio ambiente, 
pratica uma série de medidas para garantir o 
tratamento adequado de seus dejetos como:

• Instalação de bandejas nos veículos sinistrados 
para contenção de possíveis vazamentos de 
óleos lubrificantes, combustíveis e fluídos,

• Captação de água utilizada na lavagem de 
veículos e nas instalações da oficina,

• Sistema para separação de óleo descartado, 
evitando seu lançamento na rede pública de 
coleta de esgoto e nas águas pluviais, 

• Coleta seletiva de embalagens e filtros de óleo,

• Destinação adequada de 100% de desejos 
recicláveis como papelões, pneus e sucatas.

cerca de 

700 
árvores

plantadas em 
Brasília
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PRÁTICAS
DE GESTÃO

GESTÃO DE PESSOAS

Com o compromisso de fomentar um 
clima organizacional estimulante e 
saudável, a Brasal Veículos mantém 
mais de 60 práticas, entre programas 
e ações, que visam o aprendizado 
constante e o estímulo ao protagonismo 
de sua equipe. Conheçam algumas:

Como uma das unidades de negócios da 
Brasal, a Brasal Veículos executa suas ações 
alinhada à Cultura de Realização Brasal, que 
prega a excelência do clima organizacional 
como fomentador para a conquista das 
metas.

• Mais Tempo com os Seus 
Demonstrando o compromisso da empresa com o 
bem-estar de seus colaboradores, na Brasal Veículos 
as licenças maternidade, paternidade, casamento e 
falecimento têm prazos maiores dos que os definidos 
em lei. 

• Tempo de Casa
Para registrar, reconhecer e agradecer pelo tempo 
e serviços dedicados à empresa, a Brasal Veículos 
presenteia os colaboradores com mais de 10 anos 
de casa com um relógio. Em 2019, mais de 50 
colaboradores foram homenageados.

• Incentivando Boas Ideias - IBI
Lançado em dezembro de 2019, o programa reforça o 
posicionamento da empresa em aguçar a capacidade 
analítica e estratégica de sua equipe, estimulada a 
enviar sugestões de melhorias. As ideias aprovadas 
são premiadas, como a interface do processo de 
atualização do cadastro de colaboradores com 
comunicação interna, que gerou mais eficácia e 
agilidade da disseminação de informações.

• Programa de Desenvolvimento Gerencial
Tem o propósito de desenvolver nas lideranças 
competências gerenciais associadas ao cumprimento 
das estratégias de negócio e à gestão de pessoas. 

• Capacitação pela Excelência
A equipe da Brasal Veículos está sempre presente 
nas capacitações disponibilizadas pela Volkswagen e 
a Ford, montadoras que representa em Brasília. São 
treinamentos específicos que visam a excelência 
na gestão e englobam de processos de qualidade à 
atualização da equipe técnica para manutenção dos 
novos modelos de veículos.

• Diretoria em Ação 
No intuito de estimular e reconhecer o 
empreendedorismo da equipe, além da 
aproximação com os colaboradores, o 
diretor da empresa percorre as unidades 
para conhecer de perto as oportunidades 
mapeadas pela equipe.
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SOCIEDADE

Assim como as demais empresas do grupo Brasal, a 
Brasal Veículos nutre um senso de responsabilidade 
social. Em suas atividades, busca contemplar ações 
que propiciem a disseminação do conhecimento 
técnico de seu segmento.

• Mecânica Interativa para Mulheres - MIM 
Curso gratuito, realizado em parceria com a 
Volkswagen, que aborda conceitos básicos de 
mecânica e segurança. Acontece duas vezes ao ano, 
sempre muito bem avaliado pelas participantes.

• Jovem Aprendiz 
O programa visa o envolvimento das empresas no 
desenvolvimento de programas de aprendizagem 
técnica. A Brasal Veículos se orgulha de conseguir 
ir além desse objetivo ao se empenhar em absorver 
esses jovens em seu quadro funcional. Outro dado 
relevante, a empresa ampliou em 20% o número de 
vagas para o projeto.

• Inclusão Social
Ciente dos obstáculos que impactam negativamente 
na carreira de indivíduos portadores de deficiência,
a empresa vem mapeando oportunidades adequadas 
a esses profissionais. Hoje sete posições já são 
ocupadas por PcDs.

• Ações Sociais
Visando sempre o ponto de equilíbrio, a Brasal 
Veículos se dedica a alinhar seus resultados 
mercadológicos a ações sociais como doações de 
cestas básicas de alimentos e brinquedos para 
instituições em número proporcional às vendas. O 
cunho solidário, que também expressa gratidão, é 
muito bem recebido por clientes e pela equipe.
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MIM (Mecânica Interativa para Mulheres) - Brasal Veículos - SIA

87
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Brasal Veículos - Sede SIA
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PERFORMANCE
DO NEGÓCIO 

O ano de 2019 foi marcado pelo incansável empenho da equipe de 
profissionais da Brasal Veículos. Este trabalho resultou no melhor 
desempenho financeiro dos últimos 5 anos, chegando a alcançar a 
liderança em vendas de veículos VW em alguns meses do ano.

  2018 2019 2020*

Veículos 360.101.950 375.280.167  322.154.832

Peças e 
Serviços

29.395.670 12.369.871,59 28.013.464 

Outros 4.840.583 - - 

Faturamento 
Bruto

394.338.202 421.112.612,31 350.168.296

* Valores previstos para 2020
(R$ mi)

  2018 2019

Veículos 
Vendidos

6.662 7.095

Top 10
Melhores da 
Região em 
Satisfação

2020*

6.493



Missão

Visão

We

 

Aumento

de 16%
na galonagem

em 2019

 

Elevação de 

14,6%
faturamento

em 2019

  1º lugar
Nacional no Setor 

Varejo  2019 e 2018
As 150 Melhores 
Empresas para 

Trabalhar -  Guia 
Você S/A

COM
BUS
TI
VEIS

´

Há 50 anos reconhecida
em seu nicho de mercado
por seus resultados e
capacidade de transformação. 
Atuante no segmento de 
distribuição de combustíveis e 
representante das bandeiras
Shell e BR em Brasília.



Missão

Visão

Encantar os clientes 
disponibilizando 

bebidas e serviços de 
excelência, promovendo 

a realização de todos 
que se relacionam com 

a empresa.

We

Posto Brasal Shell - SIA

Posto Brasal BR - Cruzeiro
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Relatório 
anual
2018 
2019

MISSÃO

VISÃO

Construir relação de 
confiança e contribuir 

para a mobilidade, 
praticando a cultura 
de realização Brasal 

com pessoas felizes.

Ser referência até 2022 
por sua excelência 

no modelo de gestão, 
pela sua contribuição 

para a mobilidade 
das pessoas e pela 

satisfação do seu 
ecossistema.

  Posto Brasal Shell - SIA
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APRESENTAÇÃO
DO NEGÓCIO

Em 2020, a Brasal Combustíveis completou 
50 anos.  Reconhecida em seu nicho de 
mercado por seus resultados e capacidade de 
transformação, a empresa atua no segmento 
de distribuição de combustíveis e representa 
as bandeiras Shell e BR em Brasília.

A conquista do título de bicampeã nacional 
na categoria Varejo no ranking de 2019 das 
Melhores Empresas para Trabalhar do Guia 
Você S/A, ratifica o empenho da empresa em 
impulsionar o autodesenvolvimento de sua 
equipe por meio de ambiente de trabalho 
estimulante. O processo de certificação reuniu a 
inscrição voluntária de 500 empresas. A Brasal 
Combustível, única de seu segmento, alcançou 
82,5 no Índice de Felicidade no Trabalho.

A percepção dos clientes da oferta de serviços 
e produtos com qualidade associada a 
atendimento qualificado, é permanentemente 
aferida em pesquisas de satisfação. Os 
índices positivos alcançados motivam e 
instigam a busca por mais melhorias.

Com cinco unidades em pontos estratégicos 
de Brasília, a Brasal Combustíveis é 
reconhecida por todo seu ecossistema devido 
ao seu posicionamento arrojado, aberto 
a inovações conectadas ao crescimento 
sustentável respeitoso ao meio ambiente. 
Com foco no resultado proveniente da 
construção de relações de confiança.

• MELHORIA CONTÍNUA

A Brasal Combustíveis deu mais um 
significativo passo no caminho do crescimento 
sustentável. Em 2019, a empresa instalou duas 
usinas de geração de energia fotovoltaica. 
A energia gerada supre 87% da demanda 
total das cinco unidades da empresa.

As duas usinas têm a capacidade de gerar
168 MWh/ano, o equivalente ao consumo médio 
de 150 casas e ao plantio de cerca de 1.050 
árvores. Com essa mudança, a atmosfera deixa 
de receber, em média, 250 ton de CO2/ano. 
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PRINCIPAIS
REALIZAÇÕES

 1º lugar nacional no setor Varejo  2019 e 2018
- As 150 Melhores Empresas para Trabalhar
Guia Você S/A

Uma das Melhores Empresas para Trabalhar da 
América Latina, categoria Médias Empresas pelo 
ranking Great Place to Work 2018 – GPTW

Great Place to Work 2018 – Entre as 100 melhores 
empresas da América Latina para Trabalhar
Guia Você S/A

Você Conquista da Shell - Premiação anual nacional 
da Shell pelo desempenho de vendas e qualidade no 
atendimento, em 2019, 2018, 2012 e 2008.

Fórmula Shell - Pela melhor equipe de vendas de 
lubrificantes em 2019

 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

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

  Posto Brasal BR - Cruzeiro94
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 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 – Destaque 
Desafio Petrobrás pelo desempenho superior 
nos anos de 2012 e 2016

Treinamento em EAD -  A Brasal 
Combustíveis é a empresa que mais utiliza 
as ferramentas da Academia Shell

CERTIFICAÇÕES

Comprometida em entregar o melhor produto aos 
seus clientes, a Brasal Combustíveis participa dos 
programas de verificação de qualidade promovidos 
pelos seus parceiros Shell e BR Petrobras, sendo 
sempre certificada em todas as avaliações.

O DNA Shell, realizado pelo Centro Tecnológico de 
Controle de Qualidade Falcão Bauer, e o De Olho 
no Combustível, da BR Petrobras e conduzido 
pela Bureau Veritas, ratificam a conformidade dos 
produtos de acordo com as especificações técnicas 
e legais dos fornecedores e órgãos reguladores.

A fim de manter a excelência de seu 
atendimento e, assim, proporcionar uma 
experiência de positiva a seus clientes, os 
postos da Brasal Veículos são periodicamente 
avaliados pelo programada “Cliente Misterioso”, 
sempre alcançando índices satisfatórios.

  Posto Brasal Shell - Lago Sul

Premiação GPTW - 2019
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• Fonte dos Desejos
Iniciativa lançada em 2018 com o objetivo de 
reconhecer, anualmente, os colaboradores 
apoiando na realização dos seus sonhos. Após 
seleção criteriosa, alguns desejos são atendidos, 
como exemplo: finalização de reforma de casa, 
orientação profissional para filha adolescente de 
um dos colaboradores e doação de bicicleta.   

• Coach Executivo
Encontros bimestrais entre as principais 
lideranças da empresa e profissionais 
experientes que ajudam a potencializar 
as qualidades desses líderes.

• 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 conhecimento das equipes.

PRÁTICAS
DE GESTÃO

GESTÃO DE PESSOAS

Mais de 

90H em 
treinamentos

em 2019

Pelo segundo ano consecutivo, a Brasal Combustíveis 
se consagra em primeiro lugar nacional na 
categoria Varejo no Guia Você S/A - 150 Melhores 
para Trabalhar de 2019. A pesquisa é realizada 
pela publicação em parceria com a Fundação 
Instituto de Administração (FIA) e, nessa edição, 
contou com a participação de 500 empresas. 

A conquista reflete o exercício de um dos pilares 
da Cultura de Realização Brasal, a valorização das 
pessoas. Comparando 2018 com 2019, o total de 
colaboradores capacitados aumentou 84%, e o 
total de horas em treinamento foi 90% superior.

Ao lado a descrição dos programas oferecidos:
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GESTÃO AMBIENTAL
• 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 avaliação das Melhores 
Empresas para Trabalhar do Guia Você S/A.

A Brasal Combustíveis contempla 
em sua gestão as melhores 
práticas e todas as normas 
vigentes sempre respeitando o 
meio ambiente e incentivando o 
desenvolvimento sustentável. 

Todas suas unidades possuem 
estruturas e processo de tratamento de 
águas oleosas para o descarte seguro 
de produtos químicos e preservação 
de águas pluviais e do solo.

O armazenamento de combustíveis 
é realizado em tanques jaquetados, 
ou seja, construídos em uma 
parede secundária com a função 
de conter eventuais vazamentos. 

Soma-se a esses cuidados, a 
medição eletrônica de volume, o 
sistema eletrônico detecção de 
vazamentos e a instalação de sumps 
de bomba que criam uma camada 
impermeável impedindo vazões.

Essas vitórias caminham em 
conformidade com o esforço de 
mitigar a utilização de recursos 
naturais. Assim, também em 2019, 
foram instaladas usinas de geração de 
energia fotovoltaica em duas unidades 
de negócio da empresa resultando na 
diminuição de consumo desse recurso 
em todas as cinco unidades.

  Posto Brasal Shell - Samambaia
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PERFORMANCE
DO NEGÓCIO 

A Brasal Combustíveis alcançou excelentes 
resultados em 2019.  Os indicadores 
comparativos de 2018 vs 2019 comprovam.  
A galonagem aumentou 16,5%, lubrificantes 
alcançaram o incremento de 15,3% e 
abastecimento de 2,1%. Conquistas que 
apoiaram a elevação do faturamento do 
negócio em 14,3%.

O empenho obstinado pela superação 
é reconhecido pelos parceiros com 
premiações, como Shell – Você Conquista, 
recebido em decorrência do alcance de 
cinco metas estipuladas pela distribuidora.

Segundo ano 
consecutivo, campeã 
nacional na categoria 

Varejo no Ranking 
Melhores Empresas 
para Trabalhar pelo 

Guia Você S/A. 
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Principais Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020*

Galonagem - Litros 33.732.934 41.383.892 32.735.050 38.111.152 30.000.000

Número de Abastecimentos 1.610.198 2.082.967 1.618.869 1.809.880 1.400.000

Faturamento Bruto - R$  120.452.756  152.673.902  140.010.496  159.988.417  120.000.000 

Lubrificantes - Unidades  42.025  52.626  53.176  59.118  42.000 

Filtros - Unidades  9.517  11.214  11.426  12.376  9.100 

Programa de Excelência - % 77 84 87 86 85

Cliente Misterioso - % 65 87 91 93 90

Vendas Litros 2016 2017 2018 2019 2020*

Shell 29.191.859 36.149.209 28.855.018 33.329.851 27.000.000

Petrobrás 4.541.076 5.234.683 3.880.032 4.781.300  3.000.000

TT 33.732.934 41.383.892 32.735.050 38.111.152 30.000.000

O sistema de gestão também foi alvo de 
melhorias que resultaram no aumento do 
desempenho de sua produtividade e melhor 
adesão às demandas da empresa.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM 2019

A Brasal Combustíveis realizou significativos 
investimentos em 2019.  Suas unidades foram 
reformadas adequando-se às novas exigências 
legais, além de proporcionarem mais conforto 
a clientes e colaboradores. 

  Posto Brasal Shell - Lago Sul

* Valores previstos para 2020 (R$ mi)
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Missão

Visão

W

E
NER
GI A

A Brasal abre mais um segmento de 
negócio e alia o compromisso com o 
desenvolvimento sustentável e à demanda 
crescente por energia limpa e renovável. 

 
4 usinas 
de Geração 
Distribuída 

(GD) em 
operação

 

Central 
Hidroelétrica 

(PCH) 
planejada 
para 2024

2 fazendas
solares em

processo de 
construção. 

9800 KWP



Missão

Visão

Encantar os clientes 
disponibilizando 

bebidas e serviços de 
excelência, promovendo 

a realização de todos 
que se relacionam com 

a empresa.

W
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DIRETRIZES

A mais nova unidade 
de negócios do grupo 

segue as mesmas 
diretrizes da Cultura 

de Realização Brasal, 
que priorizam e 

cultuam a excelência, 
evolução e confiança 
nos relacionamentos, 

processos e gestão.
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APRESENTAÇÃO
DO NEGÓCIO

Em julho de 2020, a empresa entregou seu primeiro 
sistema de bateria, com capacidade de 260 kw, 
instalado na Brasal Refrigerantes, indústria do 
segmento de bebidas, engarrafadora e distribuidora 
dos produtos Coca-Cola no Distrito Federal.

Com quatro usinas de Geração Distribuída 
(GB) em operação, duas fazendas solares em 
processo de construção e uma Pequena Central 
Hidroelétrica (PCH) planejada para 2024, a 
Brasal Energia visa atender o mercado regulado 
e o livre, gerando benefícios ambientais e 
econômicos, além de retorno ao acionista. 

Em 2017 a Brasal diversificou 
seu porftólio de negócios 
ampliando seu compromisso com 
o desenvolvimento sustentável, 
e através da Brasal Energia 
passou a atuar na geração de 
energia limpa e renovável.

Iniciando com a instalação em 
suas próprias unidades (Centro 
Corporativo, Brasal Veículos, 
Brasal Refrigerantes e Brasal 
Combustíveis), segue em ampla 
expansão, já atuando na oferta 
de projetos e serviços ligados à 
geração de energia renovável e 
eficiência energética a clientes.

A empresa traz para o mercado 
tecnologia de última geração e 
equipe de profissionais capacitados 
para comprar, construir e operar 
plantas com performance e 
alta disponibilidade. Os projetos 
contemplam integralmente 
a legislação em vigor, tem 
tolerância zero em acidentes e 
buscam contemplar os anseios 
sociais e ambientais dos locais 
onde estão sendo instalados.



INFORMAÇÕES 

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

BRASAL REFRIGERANTES
Fábrica – Taguatinga Sul
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 Distrib. – Formosa
Av. Brasília, 1505 – 
Bairro Formosinha
Formosa (GO) – CEP 73813-010
Tel.: (61) 3642-5216 – 3642-2815

Centro de Distrib. – 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 Distrib. – Unaí
Rodovia Três Jorge 7.300 
Norte – Bairro Tamboril
Unaí (MG) – CEP CEP 38623-899
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 –
Qd 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
Brasal Veículos VW - SIA
SIA Sul Trecho 01, Lote 555
Brasília (DF) – CEP 71200-010
Tel.: (61) 3962-6655

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

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

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

BRASAL COMBUSTÍVEIS
Sede SIA
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
BRASAL PARTICIPAÇÕES
www.brasal.com.br
facebook.com/portalbrasal
instagram.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 COMBUSTÍVEIS
www.brasal.com.br/combustiveis
instagram.com/brasalcombustiveis
facebook.com/brasalcombustiveis

BRASAL VEÍCULOS
www.brasal.com.br/veiculos
instagram.com/brasalveiculos
facebook.com/brasalveiculos
instagram.com/brasalford
facebook.com/brasalford
ford.brasal.com.br
vw.brasal.com.br
instagram.com/brasalmultimarcas

BRASAL CORRETORA
www.brasal.com.br/corretora
instagram.com/brasalcorretora
facebook.com/brasalcorretora

SIA PARK 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

DIREÇÃO
Wendell Queiroz

COORDENAÇÃO
Laissa Alvim

CONTEÚDO
Alsene Beserra 
Ana Carolina Martinez
Ana Paula Fernandes 
Bruno Goretti 
Carlos Frederico Cavalcante 
Cristiane Maruyama 
Dilton Junqueira

Fernanda Cruz Jesus 
Francielle Cardoso 
Laissa Alvim 
Leidiana Santos
Marilyn Joos 
Paulo Rabello 
Rita Viana 
Renata Oliveira
Rodrigo Aguiar de Castro 
Slana Feitosa 
Vanessa Morais

APURAÇÃO E REDAÇÃO
Biá Planejamento e
Comunicação - Bia Ribeiro

PROJETO GRÁFICO
Léo Carvalho

FOTOGRAFIAS
Banco de Imagens Brasal
Marketing Brasal –  Ragnar Paz
e Léo Carvalho

Nossos agradecimentos especiais 
a todos os Colaboradores que 
participaram deste relatório.

CRÉDITOS
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