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ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA SABER MAIS:

ONDE ESTAMOS
Ao longo desses anos servindo qualidade na 
entrega dos nossos serviços, expandimos 
nosso atendimento para todas as regiões de 
São Paulo e estamos em franca expansão 
para atender todo o estado. Abaixo, algumas 
cidades onde atuamos:

• Americana 
• Campinas 
• Campo Limpo Paulista 
• Diadema 
• Guarujá 
• Guarulhos  
• Itapecerica da Serra 
• Jundiaí 
• Mogi das Cruzes 
• Santo André 
• São Bernardo 
• São Caetano 
• São Lourenço da Serra

UMA EMPRESA



NOSSO COMPROMISSO 
É VALORIZAR E PROTEGER 

O SEU PATRIMÔNIO



CORPORATIVOS
Atendemos empreendimentos comerciais e indústrias, oferecendo soluções 
customizadas para atender as demandas de segurança, portaria, recepção, 
limpeza, ronda e bombeiro civil.

RESIDENCIAL
Contamos com uma equipe de profi ssionais de limpeza para conservação 
da estética e limpeza do seu patrimônio, além de soluções integradas para 
o controle de acesso de pedestres e veículos, vigilância e zeladoria.

EDUCACIONAL
Aplicamos rigorosamente os padrões de proteção e segurança para garantir o 
controle de acesso dos alunos, vigilância, ronda, recepção, manutenção e limpeza.

SHOPPINGS E CENTROS DE COMPRAS
Vigilância para garantir o controle de acesso, seguranças, ronda, recepção, 
manutenção e limpeza, com o objetivo de manter a organização e garantir 
o excelente atendimento ao público.

SEGMENTOS ATENDIDOS

QUEM SOMOS
Há 9 anos no mercado, a Bravus Terceirização é uma empresa que disponibiliza serviços 
conjugados e customizados com a melhor relação custo x benefício.  
Com uma equipe e infraestrutura especializadas, a Bravus faz parte do Grupo SM, uma 
empresa renomada que atende clientes do ramo de indústria, comércio e serviços.
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FACILITIES E GESTÃO PREDIAL 

• Portaria  
• Recepção  
• Limpeza  
• Copeiragem  
• Manutenção  
• Jardinagem   
• Bombeiro Civil   
• Zeladoria   
• Manobristas e Motoristas

SEGURANÇA  

• Vigilância  
• Fiscal de Piso  
• Ronda   
• Segurança Pessoal

ELETRÔNICA 

• Monitoramento de Alarmes  
 e Imagens   
• Controle de Acesso  
• Comercialização e instalação  
 de Rede CFTV

PORTARIA VIRTUAL

• Redução de custo até 60%  
• Qualidade  
• Tecnologia  
• Biometria, Voip, QRcold

DIFERENCIAIS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

REDUÇÃO DE CUSTOS

QUALIDADE

SEGURANÇA

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS

Garantimos a redução de custos administrativos e de pessoal; 
Eliminação do passivo trabalhista; Redução de desperdícios; 
Reposição automática em caso de falta do colaborador.

Dispomos de rigorosas técnicas para a seleção e contratação 
de colaboradores; Alocação de profissionais experientes e com 
reciclagens periódicas; Supervisão volante trabalhando com a equipe 
e junto ao cliente; Treinamento in loco (procedimentos e normas 
do cliente); Cronograma das atividades e acompanhamento 
motivacional aos colaboradores.

Ministramos aos colaboradores: Noções de combate a incêndios; 
Noções de primeiros socorros; Noções de segurança; Sigilo e ética 
profissional; Apresentação pessoal e comportamental.

Avaliação detalhada das dependências onde serão realizadas 
a prestação de nossos serviços, com a finalidade de identificar 
e apontar pontos ou condições estruturais do patrimônio para 
desenvolver soluções customizadas de segurança, proteção e 
bem-estar para cada cliente.
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