
Ela é gaúcha, natural de Sarandi. 
Morou até os 30 anos na cidade 
e se mudou para Blumenau, em 
Santa Catarina. Por lá , Lucélia 
Batistella trabalhou em uma rede 
de supermercados, como analista 
de Recursos Humanos. Dedicada, 
não demorou para ser promovida 
a gerente, passando por diversas 
lojas do empreendimento. Em 
2014 começou na Havan, na uni-
dade de Florianópolis, capital do 
estado vizinho. E é nessa empresa 
que ela se vê por um bom tempo. 
Aliás, classifica o ingresso na loja 
como um divisor de águas.

Sempre motivada, de sorriso 
largo e gerenciando com destre-
za, passou pelas unidades Havan 
de Itapema, Jaraguá do Sul e 
Porto União, no estado de Santa 
Catarina, e em Guarapuava, no 
Paraná. Foi de lá sua transferência 
para Santa Cruz, protagonizando 
a abertura de mais uma loja. Sua 
missão é gerenciar 140 colabora-
dores na, até então, maior unidade 
Havan do Rio Grande do Sul. 

Pela manhã, é Lucélia que dá as 
boas vindas aos funcionários, pas-
sa as orientações do dia e motiva 
para mais uma rotina de trabalho. 
Concentrados, a centena de traba-
lhadores solta com vontade o grito 
de guerra da empresa a cada bom 
dia da gerente ou dos líderes. “Es-
tamos aqui para encantar. Sucesso, 
tchê!”. A última palavra do grito é 
em alusão ao estado gaúcho.

VALORIZAÇÃO
DO PROFISSIONAL
Lucélia veio para Santa Cruz do 

Sul em agosto. Auxiliou na seleção 
dos profissionais que compõem o 
quadro de trabalho e destaca a va-
lorização que a Havan dá para cada 
um. “Aqui, tudo que é bom é valori-
zado e o que não está trabalhamos 
para que seja melhorado”, diz. “O 
Luciano [proprietário da Havan] 
tem um lema com ele e que é repas-
sado para nós: ‘problema de hoje 
será resolvido hoje’”, acrescenta ela, 
eufórica com a abertura da Havan 
na Terra da Oktoberfest e motivada 
a atender cada novo cliente. De sorriso largo,  Lucélia motiva toda a sua equipe de trabalho

LUCAS BATISTA

A gerente de garra da unidade
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