
BRASIL MULT SERVIÇOS LTDA.

APRESENTAÇÃO



A BRASIL MULT SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., através

de pesquisas operacionais e investimentos na área de recursos

humanos consolida seu papel na era da competitividade,

MAXIMIZANDO resultados e MINIMIZANDOseus custos.
Somos uma empresa no ramo de terceirização na área de

limpeza, conservação, portaria, recepção, jardinagem e mão de

obra especializada, dentre outros como, higienização a seco de

áreas acarpetadas, poltronas esofás.

Nossa empresa esta preparada para atender clientes de

pequeno, médio e grande porte, oferecendo sempre uma

solução inteligente econômica paraassuas necessidades.



OBJETIVO
Apresentar opções de parceria no fornecimento de  

mão de obra e de serviços.

Destacar as vantagens da terceirização, permitindo  

aos nossos clientes maximizar o foco em sua

atividades principais.

Auxiliar na otim ização das operações, a

fim de propiciar a redução de custos e melhoria

na  excelência estratégica, operacional e 

administrativa  de nossos parceiros.



PRINCIPAIS VANTAGENS DA TERCEIRIZAÇÃO
✓ Foco no negócio –Atividade Fim (core business);

✓ Otimização no Planejamento de Recursos Humanos (funcionários próprios);

✓ Foco no desenvolvimento e planejamento de carreira (funcionários próprios);

✓ Suprim ento contínuo de mão de obra (férias, afastamentos,licenças,demissões, sazonalidade, dentre  

outros);

✓ Redução de Passivo Trabalhista ;

✓ Redução do quadro de funcionários administrativos e gerenciais daContratante;

✓ Otimização no planejamento financeiro ;

✓ Contratação de serviços de empresa especializada ;

✓ Otimização e avaliação d o s Serviços (processos eatividades);

✓ Organização dos serviços -Gestão por níveis de serviços .



PLANEJAMENTO OPERACIONAL

✓Avaliação dos Serviços (processos e atividades)

✓Apos uma semana de implantação dos nossos serviços estaremos  

implantando nosso PLANO OPERCACIONAL DETALHADO, onde  

estaremos definindo neste plano os seguintes tópicos;

✓ Quantitativos de colaboradores para cadaatividade;

✓ Tempo para cadaatividade;

✓ Procedimentos detalhados para cadaatividade.



VANTAGENS PLANOOPERACIONAL

✓ Proporcionamos atendimento para a gestão dos serviços.

✓ Acompanhamento diário dos serviços pelos encarregados e  

supervisores, bem como um sistema de avaliação qualitativa e  

gerencial dos mesmos;

✓ Redução da ociosidade;

✓ Nas substituições, os novos já terão conhecimento das atividades que

deverão ser desempenhadas;

✓ Maior controle do efetivo (ciência onde cada colaborador estará e quais a  

atividades onde os mesmos estarãodesempenhando);

✓ Melhora significativa da qualidade dos serviços entregues.



SEGUIMENTOS DE ATUAÇÃO

Hotéis & Edifícios Escritórios
Escolas

TelecomunicaçõesAeroportos

CallCenter

Cia.ElétricaRestaurantes

Shopp ing CenterUniversidades

Laboratórios

Bancos



A BRASIL MULT SERVIÇOS

com uma divisão especializada  

em higiene e conservação de  

patrimônio, oferece soluçõesde  

limpeza, paisagismo,  

copeiragem eetc...

Sistema de lavagem a seco DRY  

Solution para aréas acarpetadase  

poltronas , com utilização de  

microesponjas. Limpa sem usar  

água e shampoo , não deixando  

resíduos químicos , e não  

comprometendo os sistemas  

elétricos e detelefonia.

Em nosso processo de limpeza de  

FACHADAS , o nosso compromissoé  

assegurar que todos os serviços  

fornecidos atendam as normas  

técnicas da ABNT, praticando  

preços competitivos, assegurandoa  

satisfação dos nossosclientes.

ALGUMAS DAS NOSSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO



SERVIÇOSDE DEMANDA DISPONÍVEIS



PRINCIPAIS CLIENTES



NOSSO DIFERENCIAL

A BRASIL MULT SERVIÇOS vem se desenvolvendo através

de experiências adquiridas em pesquisas operacionais, e em

investimento em Recursos Humanos, consolidando-se com

qualidade numa era de Competitividade, estamos sempre a

postos para atender as necessidades dos nossos clientes,

contamos com uma equipeestruturada.



EXTRUTURA ORGANIZACIONAL

DIRETORIA

ADM

COMPRAS

RH

COMERCIAL OPERACIONAL

SUPERVISÃO



FROTA PRÓPRIA E IDENTIFICADA



LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DECARPETES



LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO DE PISOS



GALERIA DE IMAGENS



GALERIA DEIMAGENS



NOSSAS INSTALAÇÕES

Recepção Sala de Espera



Reunião de Colaboradores Sala de ReuniãoAuditório

NOSSAS INSTALAÇÕES



Rua : Professor Castilhos n°431 –Grupo 628 e

629 / Campo Grande –RJ.

NOSSA LOCALIZAÇÃO



BRASIL MULT SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA..

OBRIGADO PELA OPORTUNIDADE!


