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Missão
Proporcionar

tranquilidade para nossos
clientes por meio da

utilização da alta
tecnologia na prestação

de serviços.

Respeito
Tratamos todos os nossos

clientes e fornecedores com
muito respeito e dedicação.

 
Confiança

A3 Serviços, oferece
confiança nos profissionais
contratados. Treinamento
constante para manter o
profissional atualizado e
dedicado e nossa marca

registrada.

Valores
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60 

40 

20 

0 

Nós cuidamos e conservamos
seu patrimonio com máxima
dedicacação, planejamento e
suporte 24 horas.

Oferecemos serviços e projetos
de melhoria, sempre contando
com o que há de mais moderno
em tecnologia.

Bem - vindo à A3
Serviços.

A3 MOBILE
Como funciona

O colaborador no posto de serviço recebe a chamada do SuperAdmin
no smartphone para a vídeo conferência e será entrevistado com
perguntas organizadas em um checklist, projetado para as inspeções. O
posto tem customizado no sistema o que deve ser inspecionado e a
periodicidade destas inspeções e pelo checklist serão identificadas
todas as necessidades administrativas e entraves burocráticos e
encaminhados automaticamente para quem deve resolvê-las, na
retaguarda operacional

A Supervisão Remota assume totalmente o processo de checagem da
conformidade dos elementos administrativos agregados aos serviços
contratados, por exemplo: itens pertinentes aos colaboradores, tais
como necessidades de troca de uniformes, crachás, reclamações sobre
qualquer inconformidade nos pagamentos, horas extras, vale
transporte, obrigações legais, férias, status dos treinamentos, etc.

Projeto e Instalação de sistemas de segurança
eletrônica utilizando a mais avançada
tecnologia em sensores e câmeras para

proteção de seu patrimônio. Com serviço de
monitoramento local e remoto, 24 horas por
dia do equipamento de segurança eletrônica

instalado nos prédios e áreas protegidas e
Ronda Online

Segurança
ELETRÔNICA

Com profissionais especializados em atendimento de
portaria e identificação/cadastramento de visitantes,

podendo estar equipados com câmeras de lapela.
 

São responsáveis pela abertura e pelo fechamento de
portões de estacionamento, controlando o fluxo de

pessoas e de veiculos, acompanhamento do
movimento de carga e descarga de mercadorias,
recebem e protocolam notas fiscais, controlam a

utilização de crachás, e orientam clientes,
fornecedores e visitantes sobre localização de pontos

específicos.

Controle 
DE ACESSO E PORTARIA

O Melhor serviços de limpeza para Centros
empresariais, indústrias, shopping centers, varejos,

entre outros, nossa equipe de profissionais de
limpeza confere a nossos clientes a tranquilidade de
ter à sua disposição ambientes sempre devidamente

higienizados e agradáveis.
 

Temos como principio a realização do serviço de
limpeza com utilização de material ecologicamente

correto e o uso inteligente de agua, evitando ao
máximo o desperdício e impactos negativos para o 

 meio ambiente.

 
LIMPEZA

 
Uma equipe de profissionais preparados para a

responsabilidade de fazer o primeiro contato com os
visitantes em nossos clientes.

 
Orientados a agir de forma respeitosa e amigável,

respondendo a possíveis dúvidas e prestando
informções claras para orientação, buscamos

oferecer o melhor serviços de recepção como forma
de manter a boa imagem em nossos clientes junto a

seus visitantes.

 
RECEPÇÃO

prevenção de vazamentos;
prestação de primeiros socorros;
prevenção e combate a incêndios;
testes em equipamentos de proteção;
prevenção de riscos ao patrimônio e às pessoas; 
inspeções e exames para adequação às legislações
de segurança vigentes;

Profissionais preparados de acordo com a  Lei
Federal nº 11901/09, que a regulamenta e descreve
suas funções. Todos  apto a exercer as suas funções,
e com diversas certificações e treinamentos. 

 
BOMBEIRO CIVIL

INDUSTRIAS
EMPRESAS
ATACAREJOS
HOSPITAIS
ESCOLAS
FACULDADE / UNIVERSIDADES
SHOPPING
CLUBES
LOGISTICAS
OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO


