


Apresentação

Somos a Salvaguarda LS Empresa

de qualidade na prestação de 

serviços de Segurança e Serviços

Auxiliares, na expectativa de tê-los 

como clientes agradecemos a 

oportunidade de podermos

apresentar-lhes nossa Empresa. No 

afã de que possam avaliar para 

análise e decisão.



Nossa História

A Salvaguarda é uma

empresa criada a cerca de 03 

anos, por pessoas altamente

conhecedoras na artes do 

atendimento ao cliente, 

dirigida e acompanhada por

profissional atuando a mais

de 20 anos na área de 

Segurança Patrimonial, 

Escolta de Executivos, 

Shows, Eventos, Portaria e 

Serviços de Informação e 

Inteligência.



VISÃO

É especificar, implementar e 

manter as soluções de 

segurança mais adequadas

para cada um de nossos

clientes, e contribuir

ativamente para  sua

segurança seu sucesso e bem

estar.

Com a visão de ser conhecida

como a melhor empresa de 

segurança do Brasil com 

serviços diferenciados e 

profissionais capacitados para 

que possa atender as 



Nossos Valores

Compromisso com o Cliente;

Buscamos superar as expectativas dos 

clientes, apresentando criatividade, 

agilidade e qualidade nos serviços, 

além de flexibilidade na forma de 

conduzir nosso trabalho, respeitar e fazer

respeitar os direitos dos nossos cliente e 

parceiros.

Trabalho em Equipe - Somos motivados

a trocar conhecimentos e conduzidos à 

integração baseada em respeito, 

honestidade e colaboração.



Nossos Valores

Qualificação - Somos treinados e 

constantemente supervisionados com o 

objetivo de oferecer qualidade aos

nossos clientes.

Inovação - Somos encorajados a 

inovar e a apresentar soluções que

tragam à empresa vantagem

competitiva e diferenciação.

Disponibilidade - Promovemos

relações de confiança com clientes e 

colaboradores, entendendo suas

necessidades .



Missão

Prestar serviços diferenciados

com profissionalismo,  

qualificados com atendimento

personalizado, buscando

tecnologia e atualização

constante, afim de servir e 

proteger. 



Nosso diferencial

Qualidade de nossos produtos e 

serviços a Salvaguarda investe

continuamente em inovação e 

tecnologia. Oferecendo a nosso

cliente o que existe de melhor no 

mercado de segurança, não

esquecendo da Capacitação

profissional, também e outra

preocupação constante, nos

realizamos um rigoroso processo

de seleção de pessoas e 

promove frequentes programas

de treinamento e reciclagem para 

seus colaboradores. 



Nosso diferencial

Entusiasmar nossos

colaboradores para que sinta

-se orgulhosos em trabalhar

conosco, valorizando- os e 

promovendo seu

desenvolvimento pessoal e 

profissional.



Encargos Sociais e 

Responsabilidade

Empresa de lucro Real com 

obrigações fiscais, tributárias

e trabalhistas advinda da 

prestação dos serviços, 

sendo enviadas mensalmente

anexa ao faturamento

juntamente com as cópias

das guias de Recolhimento

(INSS e FGTS), CRF, CND 



Os benefícios.

● Antecipação de 13º salário

para todos nosso

colaboradores;

● Antecipação de Férias;

● Convênio Médico para os

Porteiro que conforme

Convenção Coletiva de 

Trabalho não e obrigatório,

● Cesta de Alimentos de Natal;



Os benefícios que nos

diferencia das demais

empresa de Segurança.

● Prêmio para colaboradores de 

destaque;

● Promoção para 

colaboradores;

● Acompanhamento Psicológico

para todos colaboradores;

● Treinamento para todos os

colaboradores;



Benefícios

Fornecemos mensalmente aos

nossos, funcionários :

● Cesta Básica;

● Auxílio Farmácia;                                  

● Seguro de Vida;

● Convênio Médico;

● Vale Refeição;

● Auxílio Funeral;

● Prêmio para Funcionários

de destaque..



Relação de Clientes

● Rodonaves Transportes; 

● Solução Transportes;

● Daxx;

● Transal;



Serviços de Portaria
● Controlador de Acesso:

● Vigia;

● Portaria Virtual ou Remota;

● Limpeza e Conservação;

● Recepcionista;

● Telefonia;

● Manobrista;

● Copeira;

● Jardineiro;



Nossos colaboradores são

admitidos após uma intensa

seleção, sendo verificado os

seguintes itens:

● A) Verificação de seus empregos

anteriores, contactando com seus

antigos com seus antigos

empregadores, no intuito de 

verificar seu comportamento e 

experiência na atividade que

pleiteia

Colaboradores



● B) Investigação Social no seu local 

de residência, fazendo entrevistas

junto a pessoas e 

estabelecimentos comercias os

quais são conhecidos do 

colaborador, Verificação de 

antecedentes criminais.

Investigação Social



● (C) Avaliação Psicológica, 

esclarecemos que após a 

admissão e a implantação em

seus postos, os colaboradores

são acompanhados por nossos

supervisores e gerente

operacional, no intuito de ser

verificado ‘in loco’ sua experiência

Avaliação Psicologica



Serviços.
● Manuténcista;

● Bombeiro Civil;

● Eletrecista;

● Zeladoria;

● Monitoramento de Imagem 24 

horas;

● Segurança Eletrônica;

● Ivestigação (Sigilosa)



Contato Comerciais

Endereço: Av. Andorinha dos Beirais, 351 – Santo 

Amaro – SP | CEP.:  05887-000

Tel.: (11) 2688-4149.

Tel..: (11) 9-4616-7116

E-Mail.:

Lourenço;  Lourenco@gruposalvaguardals.com.br

Beatriz;   comercial@gruposalvaguardals.com.br

Tenente;  Sergio.lima@gruposalvaguardals.com.br

Simony;   RH@gruposalvaguardals.com.br

Site: www.gruposalvaguardals.com.br

Redes sociais:

facebook: salvaguarda ls portaria e serviços

instagram: @gruposalvaguardals.
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