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DESDE
1995
Grife catarinense consolidada no 

polo de São João Batista embarca 

no ano em que celebra um quarto 

de século. Conheça um pouco desta 

história de sucesso nas páginas 

deste caderno especial. 
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Há 25 anos, em janeiro 
de 1995, surgia em São 
João Batista/SC a Suzana 

Santos. Fundada por Almir Manoel 
Atanázio dos Santos, a empresa 
carrega o nome de sua filha, Suzana. 
A companhia teve como primeira 
fábrica um galpão alugado, com 
uma produção diária de 300 pares. 
Aos poucos, a gama de clientes foi 
crescendo, dando início a um grupo 
consolidado no mercado calçadista, 
presente no município e referência 
para o setor em Santa Catarina. E é 
neste ano de 2020 que a companhia 
alcança as suas bodas de prata.
 A Suzana Santos foi a primeira 
marca do Grupo Suzana Santos, e 

possui uma produção diária de 5,5 
mil pares. Da sua fabricação, 15% do 
volume é exportado para mais de 
30 países, sendo a maior quantidade 
de clientes internacionais avinda de 
países da América Latina. 
 Com 17 empresas, o grupo, além 
da Suzana Santos, contempla o setor 
calçadista com as marcas Renata 
Mello, Azillê, Arts Brasil e Patrícia 
Lopes, e a loja de componentes 
para calçados Componarte. As 
unidades estão espalhadas pelas 
regiões Sul, Sudeste e Nordeste do 
Brasil.
 Neste ciclo de duas décadas e 
meia, a companhia foi evoluindo até 
se tornar uma das mais importantes 

do País entre as calçadistas. A 
qualidade na escolha de materiais 
e na produção de seus calçados é 
reconhecida mundialmente, fruto 
de um trabalho empenhado em 
fortalecer a marca.
E é com este caderno especial que 
o Jornal Exclusivo parabeniza a 
Suzana Santos por seus 25 anos. Nas 
páginas a seguir, você verá como foi a 
história desta empresa, do seu início 
aos tempos atuais, além da projeção 
para os negócios futuros. A produção 
também conta com depoimentos 
de colaboradores e representantes 
comerciais que contribuem para 
o crescimento da brand.
Boa leitura!

Referência no polo 
calçadista catarinense
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Suzana 
Santos chega 
a um quarto 

de século 
de história, 
almejando 
um futuro 
ainda mais 
promissor
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SÃO JOÃO BATISTA - SC /  JAÚ - SP |  (48) 3265-1379   
CAMPO BOM - RS | (51) 3049-7877   |   JUAZEIRO DO NORTE - CE | (88) 3085-2134

O COMEÇO DE UMA NOVA ETAPA
TRAZ A OPORTUNIDADE DE MAIS
SUCESSO, EXPERIÊNCIAS E
PROSPERIDADE.

PARABÉNS GRUPO SUZANA SANTOS,
PELOS SEUS 25 ANOS DE HISTÓRIA.
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Com espírito 
jovem, 
empresa 
busca evoluir 
e estar 
sempre à 
frente do 
mercado 
calçadista

Crescimento e inovação são as 
palavras que marcam os 25 
anos de fundação da Suzana 

Santos Calçados, empresa situada 
em São João Batista, no Estado de 
Santa Catarina. 
Fundada por Almir Manoel 
Atanázio dos Santos, a empresa 
chega a um quarto de século com 
transformações significativas. A 
partir de agora, a segunda geração 
da família Santos assume a direção 
da empresa. 
Almir Manoel Atanázio dos Santos 
Junior, o primogênito, passa a dirigir 
os setores de compras, logística e 
industrial das empresas. Já Suzana 
Santos assume a direção comercial e 
área de  marketing. 
“Nossa empresa passa agora por 
essa reestruturação e meu maior 
desafio é poder, junto com eles, 
fazer essa transição para que, com 

a minha experiência e apoio, a 
empresa continue crescendo 

e inovando”, explica o 
patriarca.

25 anos a caminho de 
uma nova era

Almir Manoel Atanázio dos Santos, diretor da Suzana Santos

renatamellocalcados.com.br
renatamellocalcados renatamellooficial
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Os calçados 
da nova 

coleção da 
Suzana 

Santos para o 
inverno 2020

A Suzana Santos é famosa por sua diversidade de modelos e estilos voltados 
ao público feminino. Dos clássicos aos esportivos, a grife sempre está atenta 
às tendências de moda mais desejadas do momento e produz coleções que 
conquistam dez em cada dez  consumidoras de todo o Brasil. Em clima de 
comemoração, selecionamos alguns modelos especialmente para você apreciar. 

Moda Plural
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Que possamos continuar seguindo
juntos pelos próximos 25 anos.

Feliz aniversário, Suzana Santos!



A história da 
empresa iniciou, 
exatamente, em 

16 de janeiro de 1995, 
quando Almir Manoel 
Atanázio dos Santos 
deixou para trás uma 
sociedade com um irmão 
e um colega para investir 
na própria carreira como 
empreendedor. 
Sediada, inicialmente, 
em um galpão alugado 
da antiga Usina de 
Açúcar – Usati, os 30 
funcionários produziam 
300 pares ao dia. 
Naquele mesmo ano, em 
março, a marca já estava 
expondo sua primeira 
coleção na antiga Fenac, 
em Novo Hamburgo/
RS. E foi ali que surgiu 
um primeiro grande 
cliente: a Elmo Calçados, 
de Belo Horizonte/MG, 
que deu um suporte 
de crescimento para a 
empresa.

Primeiros passos

Como 
começou a 
trajetória de 
sucesso da 
empresa
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A produção 
da empresa 
começou em 
um galpão 
alugado em 
São João 
Batista/SC

A sua
satisfação é o
nossomaior
objetivo.
Obrigado pela parceria
e parabéns pelos 25 anos
de sucesso!

- Tiras de
sintético

- Trice
- Tranças
- Cabedal
- Cordas juta
- Cadarços
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- Cadarços
São Francisco
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Em 1997 a empresa 
conseguiu ter o prédio 
próprio e, nessa nova 

fase de evolução, foi possível 
lançar ainda a marca infantil 
Suzaninha, com produção 
de 1,8 mil pares ao dia. No 
ano seguinte, foi a vez de 
apostar no exterior e iniciar 
a primeira exportação. Com 
uma empresa mais estruturada, 
em 1999, o empresário decidiu 
diversificar e ampliou para 
outro segmento, com a abertura 
da Formatt Embalagens. Vendo 
a necessidade do mercado, 
principalmente com a crescente 
do sintético e, a fim de atingir, 
em especial, o Norte e Nordeste, 
em 2003 Almir criou a marca 
Renata Mello. Na mesma 
época houve a mudança de 
pavilhão, onde as duas marcas, 
Suzana Santos e Renata Mello, 
se juntaram em um galpão 
mais compacto, criando uma 
estrutura mais forte. A fase de 
transição se iniciou em 2004 e 
foi concluída em 2007.

Prédio próprio
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Com o novo 
prédio, foi 

possível 
ampliar a 

produção da 
empresa para 
1,8 mil pares 

diários

Um a h om e n a g em

Fone: 51 3201 7400 | www.wolfstore.com.br | WolfstoreTecidos | wolfstoreoficial

Que Suzana Santos continue levando, nas
próximas décadas, brilho e encanto para

as ruas do Brasil e do mundo.

Parabéns!



Já em 2007, o empreendedor 
Almir Manoel Atanázio 
dos Santos inovou mais 

uma vez e abriu a Hendrick 
Sintéticos. Entretanto, dois 
anos após o funcionamento, 

a empresa foi extinta para dar 
início à Componarte, uma loja de 
componentes para calçados que 
atende todo o Brasil. Hoje a empresa 
já conta também com uma filial 
no município de Nova Serrana, em 

Minas Gerais, e outra em Sapiranga, 
no Rio Grande do Sul. 
Para atingir o público top fashion, 
Almir expandiu seus negócios 
novamente, criando no ano de 2012 
a marca Azillê Calçados.

Novas empresas 8
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Os 
investimentos 
que 
garantiram 
a expansão 
do Grupo 
Suzana 
Santos

ParabénsGrupo Suzana Santos

Pelos 25 anos desta linda história.
Esta conquista só acontece com a excelência e dedicação de gestores e colaboradores unidos por um ideal. Parabéns

pela consolidação desta marca, que faz com que nossas queridas mulheres desfilem como verdadeiras princesas.

Se tornar fornecedor deste grupo é um sonho realizado!

FIVELAÇO FIVELAS E ACESSÓRIOS EM AÇO LTDA

Rua Ursa Maior, 350 – Sete de Setembro – Sapiranga – RS

fivelaco.com.br fivelaco_metais metais@fivelaco.com.br (51) 3529-1010



Com uma visão de futuro ampla, Almir quis diversificar ainda mais seus empreendimentos e, em 2012, adentrou para o 
ramo da construção civil com a MSantos Construtora. Diversas edificações foram construídas em São João Batista/SC e, 
atualmente, está sendo ampliado para os municípios de Porto Belo/SC e Itapema/SC, no litoral catarinense. Em 2013, a 

HSantos Construtora chegou em Itapema para construir prédios de alto padrão. 
Após toda a trajetória de empreendedorismo, em janeiro de 2018, Almir ousou mais uma vez e fundou a Globalfer, empresa que 
fabrica galpões em estruturas metálicas na região. Todas as 17 empresas integram o Grupo Suzana Santos, e juntas, se fortalecem 
cada vez mais em seus segmentos no mercado.

Construção civil
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Grupo 
Suzana 

Santos conta 
com um 

total de 17 
empresas

Chegar aos 25 anos com todo
o gás, fazendo cada vez mais e
melhor, é para poucos.

Felizaniversário!

Uma homenagem:

Rua José Marcelino Franco, nº 180
Cep 88240-000 - São João Batista - SC

Fone: (48) 3265.6700
email: jjssolados@jjssolados.com.br
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Os perfis 
para cada 
marca do 
Grupo 
Suzana 
Santos

A Suzana Santos Calçados 
surgiu para produzir 
calçados femininos, 

com foco em moda. O nome 
escolhido para batizar a marca, 
segundo Almir, foi para 
prestigiar a filha. “É um nome 
forte, que gosto muito e tem 
muita personalidade”, garante.
Inicialmente, a marca possuía 
como público alvo uma mulher 

mais madura, e fabricava um 
produto mais sofisticado com a 
utilização do couro. Entretanto, 
com as adaptações de mercado, 
a Suzana Santos hoje é mais fast 
fashion e atende a mulher que 
busca tendência e está sempre 
antenada. Ou seja, oferece um 
produto que agrega moda com 
preço acessível. 
Cada marca do grupo, no 

setor calçadista, possui um 
posicionamento no mercado. 
A Renata Mello, por exemplo, 
atende a mulher do dia a dia, a 
Azillê, uma jovem que procura 
por moda. Já a Arts Brasil, criada 
em 2019, traz o conforto com 
moda, e a Patrícia Lopes, também 
fundada em 2019, é voltada para 
aquela mulher que procura por 
um produto mais acessível.

Foco da marca

Renata Mello está em atividade desde 2003Azillê Calçados surgiu em 2012

Sede da Suzana Santos, na cidade de São João Batista, em Santa Catarina



Durante os 25 anos da empresa, 
Almir revela que muitos foram 
os percalços encontrados pelo 

caminho. Alguns erros e acertos de 
coleção, dificuldade com a primeira 
exportação e, na sequência, a entrada do 
sintético no mercado e a queda do couro. 
Foi nesse período que surgiu a marca 
Renata Mello. Porém, como o sintético 
ganhou forças no mercado, a Suzana 
Santos, que tinha produção em couro, 
também virou sintético. 
Uma das dificuldades do momento, 
segundo Almir, e que veio a surgir de 
2000 para cá, é a evolução constante 
no setor calçadista. “Quando comecei a 
fabricar sapato, em 1984, era no máximo 
couro preto ou café, e uma forma 
trabalhava o ano todo. Mas agora é preciso 
lançar coleção toda semana, com uma 
variável de cor e miscelânea de material”, 
lembra. 
Apesar de todos os entraves, o empresário 
salienta que a Suzana Santos busca sempre 
se adaptar às inovações do mercado para 
chegar à frente do que o fast fashion dita. 
“O que sair de tendência, o cliente pode 
procurar um representante, porque a 
Suzana Santos terá o produto”, garante.

Constante evolução 
para chegar primeiro
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Como a 
empresa se 

reinventa 
para o 

lançamento 
de cada 
coleção
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Fabricante 
de calçados 
exporta sua 
produção 
para mais 
de 30 
países

Atualmente, 15% da produção da 
Suzana Santos é exportada e os 
produtos estão presentes em mais 

de 30 países. O principal destino da marca 
são os países da América Latina, mas com 
olhar atento também para o mercado dos 
Estados Unidos e da Europa.
Entre os diversos benefícios da exportação, 

a diretora da empresa, Suzana Santos, 
destaca a credibilidade em nível 

mundial que a marca ganha. 
“Hoje nossa marca é desejada 

também na exportação. Tem 
mercados que brigam por 

Suzana Santos ou Renata 

Mello. A gente teve que fazer patente por 
solicitação em alguns países, inclusive”, 
conta. Apesar de hoje a exportação na 
empresa ser um sucesso, Almir lembra da 
primeira vez que os produtos foram para o 
exterior, em 1998.
Sem muita experiência, a empresa fez o 
primeiro pedido para um importador, 
sem pedir adiantamento de pagamento. 
No momento do embarque, o cliente 
arrumou um motivo para pedir desconto 
no sapato. “Com esse desentendimento, 
perdemos quase 30% do valor do custo do 
produto para viabilizar o embarque, o que 
gerou um rombo financeiro na empresa, 

nos desestruturando totalmente”, lembra 
Almir.
Da experiência negativa, o empresário 
conseguiu dar a volta por cima e evoluir. 
Hoje a empresa possui um setor interno 
de exportação criado por Suzana, bem 
como distribuidores em quatro países 
da América do Sul, Oriente Médio, 
Estados Unidos e Portugal, e uma 
equipe de representantes internacionais. 
“Participamos de oito a dez feiras 
internacionais, na Europa e Estados 
Unidos, além dos nossos showrooms, 
como na Colômbia e no Peru”, destaca 
Suzana.

Conquista do 
mercado exterior

WWW. F O RMA X . C OM . B R | V E N D A S @ F O RMA X . C OM . B R | 5 1 3 5 8 9 . 9 3 0 0

Parabéns Grupo Suzana Santos pelos 25 anos.
Sentimos imenso orgulho em participar

dessa história de sucesso.
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Empresa 
investe em 
unidades 
no Estado 
nordestino

Em função da 
competitividade do 
mercado, Almir enxergou 

uma oportunidade, em 2014, de 
investir na Bahia. Na época, o 
governo estava atraindo empresas 

do setor calçadista do Sul do país, 
oferecendo benefícios, como 
infraestrutura e incentivos de 
impostos estaduais. 
Com isso, o grupo Suzana Santos 
levou para o estado baiano a 

marca Renata Mello, além da 
marca Patrícia Lopes em 2019. 
Atualmente são dez unidades na 
Bahia, que empregam mais de 2,2 
mil pessoas, em uma produção 
diária de 21 mil pares.

Investimento na Bahia
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25anos
O Grupo Suzana Santos émo o de orgulho para todos

nós, não por colecionar ou contar os anos de sua
caminhada somente, mas por servir de inspiração para

esse mercado repleto de desafios há 25 anos.

Parabéns!
Uma homenagem:



Com as 17 empresas do 
Grupo Suzana Santos, Almir 
emprega hoje 4,8 mil pessoas, 

sendo 3,2 mil somente no setor 
calçadista. “Graças a Deus sempre 
fui uma pessoa que tive muita 
coragem de empreender, de investir 
e foquei no meu negócio. Todas as 
coisas que fiz na vida foram com 
objetivo de prosperar. Esse agregado 
de empresas ao redor fortalece 
o grupo e faz com que fique um 
pouco mais fortificado”, avalia o 
empresário.
Ele revela que quando ingressou 
no curso de Contabilidade, na 
universidade, atuava na função de 

cortador na empresa. Mas durante o 
curso, disse para si mesmo que iria 
administrar o próprio negócio. 
Com o objetivo traçado, em 1988 ao 
se formar, tentou estruturar ainda 
mais a sociedade que tinha com o 
irmão e o colega. Porém, como o 
negócio não evoluiu, decidiu seguir 
o próprio caminho. “Foquei no meu 
crescimento pessoal e profissional 
e, para se tornar um empresário 
de sucesso, uma das coisas que é 
preciso ter é audácia e coragem, e eu 
tive bastante”.
Atualmente, além das 17 empresas, o 
empresário é também presidente do 
Sindicato das Indústrias de Calçados 

de São João Batista (Sincasjb), 
o qual trabalha em prol da 
classe empresarial. “Sou uma 
pessoa conhecida no setor 
calçadista a nível Brasil, tanto 
pelo sindicato como pelo conceito 
da empresa. Para mim, o céu é o 
limite”, diz. 
Para Almir, o empreendedor precisa 
sempre buscar oportunidades, seja 
em uma viagem ou numa conversa 
informal. “Sou privilegiado por 
chegar até aqui, mas se cheguei é 
porque trabalhei muito e tive muita 
coragem. Tive muitos problemas 
também, mas sempre estive em 
busca da evolução”, pontua.

Gestão familiar 16
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Almir dos 
Santos Junior 
é diretor de 
compras, 
logística e 
industrial

Aos 33 anos, Almir Manoel 
Atanázio dos Santos Junior 
assume o cargo de diretor 

do setor de compras, logística 
e industrial das empresas. A 
história dele na Suzana Santos se 
iniciou quando tinha apenas 13 
anos.
Na época, a primeira tarefa foi 
na distribuição, separando solas 
e palmilhas. De lá, Junior passou 
por diversos setores, como 
almoxarifado, produção, entre 
outros. Sendo que o que mais 
se identificou foi com o setor de 
compras. 
Após passar um tempo morando 
no Rio Grande do Sul, Junior 
formou-se técnico de calçados e 
gestão empresarial. Ao retornar 
para a empresa da família, foi para 
o setor de logística. 
“Com a expansão para a Bahia, 
abracei ainda outros setores, como 
a frota própria de caminhões, 
entregas personalizadas para 
clientes, abertura de novas 

empresas. Cuido dos parques 
fabris, toda manutenção 

patrimonial e a parte 
produtiva”, detalha.

Para o primogênito, 
é bastante 

gratificante estar à frente da 
empresa, juntamente com a irmã 
Suzana. “Chegamos até aqui por 
mérito, porque, na verdade, não 
veio nada de mão beijada. Não é 
porque somos filhos que ganhamos 
funções melhores, pelo contrário, 
para nós sempre foi mais difícil. 
Começamos lá debaixo, sempre 
sendo muito cobrados, tínhamos 
que ser os melhores, até pela 
questão de exemplo”, diz. 
Para essa nova fase de sua vida, 
Junior diz que o objetivo é fazer 
com que a empresa se consolide 
cada vez mais no mercado. “Como 
somos novos, pretendo trazer mais 
novidades e trabalhar cada vez 
mais as pessoas, equipe, porque 
sei que sozinho não somos nada. É 
preciso ter uma equipe motivada 
e unida para sermos ainda mais 
competitivos no mercado”, diz.
Ele acrescenta que sua gestão no 
Grupo Suzana Santos tem o foco 
de ouvir todas as pessoas sem 
distinção de cargos ou funções. 
“Para nós, todos são importantes. 
Todo mundo faz diferença na 
empresa, não somente os gerentes 
e chefes. E isso vem de casa, 
porque o pai entra na empresa e 
cumprimenta a todos”.

Filhos assumem a 
direção da empresa 

Parabéns,Suzana Santos,
por contribuir hámais de duas décadas para
o crescimento domercado calçadista.

(48) 3265-2100 • www.hipersolados.com.br



Além de emprestar o nome para 
a marca, Suzana Santos, aos 29 
anos, ocupa o cargo de diretora 

comercial e marketing da empresa. 
“Antigamente achava legal que as 
pessoas me conhecessem por conta 
do meu nome. Sinto orgulho de fazer 
parte também dessa história, de fazer a 
diferença buscando ideias, inovações e 
fazer parte da mudança”, analisa. 
Sua trajetória na empresa começou 
em 2008, como auxiliar de Recursos 
Humanos. Em seguida, passou pelos 
setores de compras e financeiro. 
“Decidi depois fazer intercâmbio, 
porque sempre gostei de línguas. 
Quando voltei, comecei a ajudar o 
meu pai na parte de importação. E em 
seguida, também com a exportação”, 
conta. 
Com o aumento da demanda, Suzana 
fundou o setor de exportação, 
iniciando a participação de feiras 
internacionais, abrindo 15 novos 
mercados no exterior. “Fui uma das 
embaixadoras do programa Brazilian 
Footwear, da Abicalçados em parceria 
com a a Apex-Brasil, de incentivo à 
exportação de calçados brasileiros”, 
destaca. 
Formada em Administração com 
ênfase em Marketing, hoje cursa MBA 
em Gestão Empresarial, pensando 
na evolução da empresa. “Boa parte 

da minha maturidade e da minha 
experiência foi vivenciando crises, 
problemas e soluções.”
Suzana afirma que os 25 anos da 
empresa serão transformadores. 
“O mercado está mudando. O 
comportamento do consumidor 
também, e temos que acompanhar 
essas novidades. É a proposta que 
vamos trazer para os 25 anos”, diz. Por 
acreditar na força do grupo, Suzana 
destaca que seu foco será trabalhar o 
posicionamento da marca. 
“Não quero dar continuidade nos 
negócios do meu pai, quero melhorar. 
Vim para fazer diferença e trazer 
sangue novo, inovação e mudança. 
Na época que meu pai iniciou a 
empresa, as fabricantes de calçados 
só produziam sapatos, e hoje é 
necessário mais que isso. É preciso 
encantar o cliente, criar desejo e 
despertar emoções”, enfatiza. 
Para ela, ter seu nome na companhia 
traz uma responsabilidade ainda 
maior, o que a motiva a fazer mais 
e melhor. “Faço parte da segunda 
geração da empresa, e a marca que 
quero deixar é a de fazer com 
que a cliente que usar um 
Suzana Santos, se sinta 
especial, privilegiada 
e única”, finaliza a 
gestora.
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Suzana Santos 
é diretora 

comercial e de 
marketing

Motivação para 
fazer ainda mais

Almir Junior, Almir dos 
Santos e Suzana, juntos na 
gestão da empresa

Desde 2001, fabricando metais para moda,
componentes para calçados, confecção, moda

praia, bolsas, bijuterias e acessórios.

São João Batista - SC
(48) 3265-1326
denilsonmetais

www.denilsonmetais.com.br

Desde 2001, fabricando metais para moda,
componentes para calçados, confecção, moda

praia, bolsas, bijuterias e acessórios.



Uma das primeiras colabora-
doras da Suzana Santos Cal-
çados foi Rosilda de Abreu 

Amorim. Ela lembra que, na época, 
era a única costureira e, ao lado de  
outras poucas pessoas, produziu o 
primeiro par de amostras. 

Posteriormente, ganhou uma 
oportunidade de trabalhar como 
auxiliar no escritório. Tudo isso ain-
da no primeiro galpão da empre-
sa, que pertencia à antiga Usati. Ao 

se mudar para o prédio próprio, 
Rosilda foi promovida ao setor 

comercial e passou a traba-
lhar também com crédi-

to e cobrança. “Como 
éramos em poucas 

pessoas no administrativo, fazíamos 
várias funções”, lembra.

Após cinco anos na empresa, Ro-
silda se desligou para abraçar novas 
oportunidades na carreira profissio-
nal. “A Suzana Santos foi, na época, 
um divisor de águas em minha vi-
da. Saí do chão de fábrica para per-
tencer ao administrativo, e foi mui-
to importante para mim, pois cresci 
profissionalmente, em um excelente 
ambiente de trabalho”, afirma. Ho-
je, aos 45 anos, Rosilda alegra-se 
ao ver a companhia chegar em um 
patamar tão avançado. “Foi uma 
empresa que começou com muita 
humildade e prosperou com sabe-
doria”, frisa.

Da costura 
ao setor 
administrativo
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A importância 
da Suzana 
Santos na 
vida e na 
carreira de 
colaboradores

Os sócios Dorival Silva 
de Oliveira, o Dova, 
e Jefferson Pinto, de 

São Paulo/SP, foram alguns 
dos primeiros representan-
tes comerciais da Suzana San-
tos. Eles contam que, antes de 
ingressarem na empresa, ti-
nham um bar em Sorocaba/
SP, onde sempre moraram, e 
seguiram com o empreendi-
mento por seis anos. Porém, 
durante um passeio de fim de 
ano em Itapema/SC, no lito-
ral catarinense, conheceram 
um representante que os le-
vou para São João Batista/SC. 
“Fomos com uma Saveiro, on-
de levávamos uma moto na 
caçamba. Afinal eram férias”, 
lembra Jefferson.

Ambos ainda bem jovens, 
na época, tentaram emprego 
em uma empresa da cidade, 
mas não conseguiram. “Mas 
quando conversamos com o 
Almir, ele olhou e percebeu 
um grande interesse em nossa 
parte. E nossa história na Su-

zana Santos começava naque-
le dia”, conta Jefferson.

A partir disso, o calçado en-
trou no sangue dos paulista-
nos, que acompanharam to-
das as fases de transição da 
empresa. “Vimos os filhos 
do Almir crescerem e ho-
je se tornarem profissionais 
trabalhando ao lado do pai. 
É uma gratidão e satisfação 
fazer parte dessa família. To-
do o sucesso da Suzana Santos 
foi fruto de muito trabalho, 
perseverança e honestidade”, 
afirma Dova. 

Para Jefferson, a Suzana 
Santos é mais do que uma 
empresa, é uma história de 
lutas e batalhas. “Trabalhar 
nessa empresa é ter uma mo-
tivação diária, é uma dose de 
endorfina, um vício que, gra-
ças a Deus, corre há mais de 
24 anos no meu sangue”. Os 
sócios agradecem ainda ao 
empresário Almir por acre-
ditar nos dois durante toda 
essa jornada.

Primeiros 
representantes 
da empresa

ATransfoquinha parabeniza o Calçados
Suzana Santos pelo  seus 25 anos , temos
orgulho de fazer parte desta história.

E -ma i l : t r a n s f o q u i n h a@gma i l . c om | F o n e : ( 4 8 ) 3 2 6 5 - 1 4 0 9 / 3 2 6 5 - 2 7 0 5
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A Suzana Santos Calçados é uma empresa 
que busca dar oportunidades aos 
colaboradores. Regiane Petry, 34 anos, 

e Rúbia Suzana Lamim, 37 anos, souberam 
aproveitá-las e hoje exercem funções de 
gerência no setor administrativo.
Em 2002, Regiane começou a trabalhar como 
auxiliar de serviços gerais na Suzana Santos. A 
principal função era passar cola nos cabedais. 
Após cerca de um ano, ganhou a primeira 
oportunidade e foi transferida para o setor de 
PCP (Planejamento e Controle da Produção), 
para exercer funções básicas. No decorrer 
dos anos, ela ainda passou por outros setores, 
como comercial, ficha técnica e custos, até 
retornar ao PCP e se tornar responsável pelo 
setor. 
“Gosto de pensar que um funcionário precisa 
ser desafiado no ambiente de trabalho, isso 
faz com que você se sinta útil e competente. 
E a empresa me proporcionou isso ao longo 
desses 18 anos”, avalia. Para ela, a empresa que 
valoriza e dá oportunidades de crescimento 
aos funcionários, sempre será bem vista no 
mercado. “Tenho vários colegas de trabalho 
que, assim como eu, foram crescendo 
dentro da empresa e hoje exercem cargos de 
confiança”, diz.
Regiane acrescenta que a Suzana Santos 
representa um crescimento pessoal e 
profissional. “Foi nessa empresa que me 
tornei uma pessoa responsável e batalhadora. 
Aprendi no decorrer dos anos a trabalhar 
em equipe, e a buscar sempre os melhores 
resultados em qualquer situação. É muito 
gratificante saber que fiz parte do sucesso da 
empresa no decorrer desses 25 anos”. 
Rúbia também lembra da trajetória dentro 
da companhia que, inicialmente, foi na 
recepção, como telefonista. Na sequência, foi 
para o setor de contas a pagar, sendo hoje a 
responsável pelo setor financeiro da Suzana 
Santos. “É uma empresa que apoia muito 
os colaboradores. Eu amo trabalhar na 
Suzana, e trabalho como se fosse 
a minha empresa. Tenho muito 
zelo e apreço a ela e a toda a 
equipe”, diz.

Oportunidades de 
crescimento

Rúbia Suzana Lamim é a responsável pelo setor financeiro da empresa

Regiane Petry tem 18 anos de atuação na Suzana Santos

Colaboradoras 
destacam 
como é o 
ambiente 

de trabalho 
na Suzana 

Santos
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A festa de 25 anos da Suzana San-
tos foi celebrada no dia 3 de no-
vembro, no Centro Adminis-

trativo Renata Mello, em São João 
Batista/SC. A comemoração reuniu 

a direção da empresa, representantes 
comerciais e colaboradores. Além da 
festa, houve a convenção com a equi-
pe de vendas da Renata Mello, com 
a realização de um desfile e uma pa-

lestra com a ex-jogadora de basquete 
Hortência Marcari, campeã mundial 
em 1994 e medalhista de prata nos 
Jogos Olímpicos de 1996. Confira os 
cliques deste dia especial.

Festa especial

Almir dos Santos e sua família durante a comemoração

FOTOS: ANDRÉ FLORIANI/DIVULGAÇÃO

Equipe de vendas reunida na confraternização

Festa dos 25 anos da Suzana Santos

Almir dos Santos, diretor da Suzana Santos

Hortência Marcari e Suzana Santos

As soluções criativas que oferecemos ao
mercado vêm da competência dos nossos
colaboradores e do profissionalismo dos
nossos parceiros, como Suzana Santos.

Parabéns pelos 25
anos de sucesso!

Parabéns pelos 25
anos de sucesso!

DESDE

(51) 3587.4503 | www.inpol.com.br
Novo Hamburgo - RS

inpolpu
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Equipe administrativa do Grupo Suzana SantosAlmir dos Santos e sua esposa, Claudia

Família Santos 
com a palestrante 
Hortência 
Marcari. Da 
esquerda para 
a direita: Luísa, 
Aline, Francisco, 
Claudia, 
Hortência, Almir, 
Suzana, Almir 
Júnior, Katia

Comemoração 
reuniu 

colaboradores 
e parceiros da 

Suzana Santos
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Saiba mais 
sobre a 
empresa 
calçadista 
catarinense

Fundação: 16 de janeiro de 1995 / Sede: São João Batista (SC) / Colaboradores: 356 / Produção 
diária: 5,5 mil pares / Volume exportado: 15% / Principais mercados internacionais: Produtos estão 
presentes em mais de 30 países, sendo o principal destino, a América Latina 
Site: www.suzanasantos.com.br 
Redes Sociais / Instagram: @suzanasantoscalcados Facebook: @SuzanaSantosCalcados

A Suzana Santos

www.tresellos.com.br
19 3455.4643 - 3455.4644 - 3455.0766 - 3455.0114 Textil Três Ellos Ltda.

A Têxtil Três Ellos se orgulha de fazer parte dessa história, através
de nossa parceria que já existe há 10 anos. E com certeza ainda
terão muitos anos por vir.

Para én
pelos seus 25 anos de sucesso no mercado calçadista!
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Mais um ano se completa e nos dá a certeza de que um trabalho

feito com comprometimento, dedicação, honestidade e seriedade

sempre gera bons frutos. Um feliz aniversário à empresa que é

parte do nosso dia a dia e que nos ajuda a crescer sempre. Que o

futuro comece agora e reserve ainda mais sucesso e satisfação!

PARABÉNS SUZANA SANTOS
PELOS SEUS 25 ANOS!

w w w . c o m p o n a r t e . c o m . b r @componarte


