
Portaria
Controle de Acesso
Limpeza
Jardinagem
Zeladoria
Manutenção
CFTV
Telefonista
Atendentes
Copeiros
Instalação de Sistema de CFTV
Laudo Técnico

DIRETORIA

Temos um Diretor com mais de 24 anos de experiência

no seguimento de segurança privada, gestão em segurança

patrimonial, análise de risco, compliance, gerenciamento

de riscos, crises, gestão em conflitos e brigada contra

incêndio, sendo assim a MasterServ Portaria e Serviços

busca juntamente com ele entrar em um mercado de

trabalho competitivo inovando na prestação de serviços

terceirizados, trazendo tecnologia, visando a qualidade e

satisfação de seus clientes formando uma grande parceria

de qualidade.

Fornecemos Serviços de:

APRESENTAÇÃO:

Gostaríamos assim de formarmos uma parceria com você. Para saber mais sobre
nossos serviços entre em contato conosco pelos nossos telefones, site ou e-mail e
fale com um de nossos atendentes.

A MasterServ Portaria e Serviços Especializados, conta com uma
base operacional 24 horas. Supervisão diária com relatórios e
controle de acesso. Para melhoria de nossos serviços prestados,
contamos com serviços de SAC e telefone móvel, para receber
sugestões de melhorias para nossos clientes.

Nossa experiência na área de Limpeza e Conservação, juntamente
com a busca da especialização de nossos funcionários e o
acompanhamento técnico, faz a diferença da MasterServ neste
seguimento.O bem estar dos seus clientes e colaboradores está
diretamente ligado ao seu ambiente de trabalho, com isto, para manter
sua empresa sempre limpa e bem apresentada, a MasterServ conta
com profissionais qualificados, que proporcionam uma higienização de
qualidade notável e facilmente perceptível em cada ambiente com mão
de obra especializada e maquinários, sempre levando em conta as
necessidades de cada empresa. 

Capacitamos nossos colaboradores para cuidar do seu patrimônio.
Será nossa responsabilidade recrutar esses profissionais, treinar,
motivar, supervisionar e gerenciar o trabalho de forma a garantir
a segurança e superar as expectativas de nossos clientes.

BASE OPERACIONAL

ZELADORIA

Braço direito dos síndicos na administração de condomínios,
o zelador é fundamental para garantir a ordem e manter o bom
funcionamento em edifícios residenciais. Para uma função
com tamanha importância, a profissão exige muita dedicação
e habilidade para manter a conservação de seu local de trabalho
impecável. O zelador é quem tem contato direto com
administradores do condomínio, proprietários e os síndicos.
Para realizar seu trabalho, o profissional deve ter uma visão
ampla e ter noção de todo o funcionamento do edifício para
supervisionar e realizar os reparos necessários no local.

LIMPEZA
PROFISSIONAL

PORTARIA /
CONTROLE DE ACESSO

Fornecer aos nossos clientes um atendimento personalizado e
diferenciado em forma de parceria buscando identificar suas
necessidades e oferecer soluções com qualidade, para o
alcance de suas metas, afim de que o mesmo possa se
dedicar mais despreocupado as suas atividades.

Com uma seleção rigorosa selecionamos colaboradores
que atendam as necessidades da empresa e dos nossos
clientes passando pelo processo de:

Ficha de cadastro

Entrevista

Exame psicotécnico

Exame médico

OBJETIVO

Para oferecermos um serviço de qualidade, nossos colaboradores
passam por treinamento para a função que irá exercer, trazendo
com isso mais qualidade, eficiência e satisfação de nossos
clientes.

Antecedentes criminais

Investigação social

Documentação

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

Temos um departamento jurídico que através de consultoria,
garantimos o bem estar de sua empresa, dos nossos
funcionários e de nossos clientes.

PROCESSO DE
RECRUTAMENTO

TREINAMENTO DE
COLABORADORES

VISTORIA TÉCNICA

Temos um departamento formado por técnicos de segurança
do trabalho, aptos para elaboração de PPRA ( Programa de
Proteção e Riscos Ambientais). Expedição do ASO, CAT, PMSO,
CAT e Laudo Técnico junto a CETESB trazendo mais segurança
e neutralizando riscos de acidentes que podem comprometer
a saúde física do colaborador .

Nós da empresa Masterserv Portaria e Serviços Especializados
Ltda temos a responsabilidade civil e jurídica de oferecer aos
nossos cliente o seguro certo para proteger seu patrimônio e suas
operações. Nossas apólices são adotadas a cada exposição,
fornecendo cobertura para eventos terceiros proporcionando
cobertura para diversas atividades.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Somos a empresa Masterserv Portaria e Serviços Especializados Ltda.,
e gostaríamos de nos apresentar. Estamos no mercado recentemente, porém
o nosso lema é atuar sempre com segurança e excelência pelo que fazemos.
Para isso contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificados.
Utilizamos os mais modernos equipamentos para realização dos nossos

serviços.

As imagens da sua empresa ou residência podem ser captadas por
você com ótima definição, de qualquer lugar do mundo, pelo próprio
programa ou através da internet. Com senhas especiais, você pode,
inclusive movimentar as camêras por acesso remoto, salvar imagens,
imprimir retransmitir, sem interrupções das gravações. É possível
desde uma sala até uma grande empresa ou condomínio com baixo
custo e muito mais recursos. Integração com sistema de alarmes,
sensores de incêndio, invasão, magnético, movimento, etc.

MONITORAMENTO
Á DISTÂNCIA
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CNPJ: 32.211.836/0001-21
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Política de Qualidade Voltada
para a Satisfação do Cliente.

Satisfação
do Cliente

Excelência em
Nosso

Atendimento

Transparência e
Ética em nosso

Trabalho

Utilização de
Produtos de Alta

Qualidade

Desenvolvimento
de nossos

colaboradores

Para nós da MasterServ Portaria e Serviços Especializados

manter um canal com nossos clientes é fundamental para

eficiência e qualidade de nossos serviços prestados por

nossos colaboradores. E por isso a cada três meses nos

enviaremos aos nossos clientes um formulário de

satisfação para melhoria contínua de nossos serviços

prestados.

FORMULÁRIO DE
SATISFAÇÃO

Nos da Masterserv Portaria e Serviços Especializados temos o
prazer de dar as boas vindas como clientes e parceiros.

CLIENTES


	1: FRENTE
	2: VERSO

