


A melhor em serviços de limpeza e conservação predial

Todo o serviço é supervisionado por técnicos, sempre buscando novas soluções preventivas, de acordo com os 
problemas enfrentados pelos clientes. A Sudeste assegura um serviço rápido, eficiente e econômico, isentando a 
sua empresa dos gastos com seleçao de pessoal, treinamentos, produtos de limpeza, trabalhista, previdenciário,  

encargos sociais, cesta básica, auxilio alimentação, vale transporte, etc..

COMO ESTAMOS FAZENDO? SER DIFERENTE

ONDE QUEREMOS CHEGAR? O QUE ESTAMOS FAZENDO?

Formando e seguindo nossos próprios valores: Ser o cliente e não, 
apenas, estar no cliente. Ter relacionamentos fundamentados na 
transparência, na ética e na integridade da conduta. Valorizar, 
respeitar e confiar nas pessoas. Educar e treinar nossas pessoas 
quanto à higiene, saúde e bem-estar próprio e de seus familiares. 
Preservar o meio ambiente. Ter um estilo gerencial participativo, 
inovador e empreendedor. Zelar pela imagem da empresa. Buscar 
a melhor remuneração do capital empregado.

Nossa principal missão é reconhecer cada cliente como único. 
Oferecer um serviços personalizado que atenda as suas 
necessidades e apresentar as melhores soluções. Atender 
de forma única cada cliente, dar total apoio de logística e de 
procedimentos, promover evoluções constantes e adequar-
se rapidamente às necessidades. Conheça nossa empresa e 
descubra porque ser diferente é ser SUDESTE. É muito importante  
reconhecer e ressaltar e trabalhar estas diferenças e é nisto que 
nós da Sudeste estamos totalmente compromissados.

Ser considerados como “empresa padrão” em atender e superar 
os requisitos e as expectativas do nossos clientes. Atingir níveis 
de crescimento até  o limite em que não seja prejudicado o 
atendimento personalizado e eficaz.

Fornecer soluções personalizadas, inovadoras e excelentes de 
limpeza e conservação ambientais e de suporte administrativo/
operacional, com alto valor agregado para os atuais e novos 
clientes.



LIMPEZA É UM ASSUNTO
PARA A SUDESTE

NOSSA EFICIÊNCIA GARANTE 
SUA ECONOMIA

ENTREGUE-SE A SUDESTE

NOSSOS SERVIÇOS NÃO
PARA NA LIMPEZA

A mais avançada tecnologia em equipamentos de conservação de 
ambiente, somada a uma equipe de alto nível, fazem da Sudeste 
uma das mais conceituadas empresa do ramo. Contando com 
grande experiência, a Sudeste está em constante atualização, 
ultilizando os métodos e equipamentos adequados para cada 
área de atuação.

Temos condiçôes de oferecer um serviço eficiente e econômico 
pois dispomos de:
- Pessoal muito bem treinado, controlados por uma equipe 
técnica de alto nível;
- Atendimento em tempo integral;
- A mais completa linha de equipamentos de limpeza e 
conservação;
- Pronto atendimento;
- Frota própria de veículos;
Nossos serviços incluem encargos administrativos, fiscais  
e sociais.

Você deve ter o máximo de zelo com sua empresa, por isso 
deve tomar algumas precauções quando entregua-lá a um 
serviços de limpeza e conservação, verificar se é uma empresa 
idônea. Fornecemos a devida cobertura no caso de faltas dos 
funcionários, substituição imediata, não havendo portanto 
prejuízo na rotina de tarefas.

A SUDESTE dispões de infra-instrutura capaz de realizar a mais 
completa linha de serviços, com máxima garantia. Colocamos á 
sua disposição profissionais, tais como:  jardineiros, Copeiras, 
recepcionistas, porteiros, domésticas, controlador de acesso, 
garantindo um ótimo desempenho. Cotando também com 
serviços especializados na manutenção de plantas e jardins, da 
maneira mais moderna e eficiente, conservando todo o verde que 
existe ao seu redor.

ALGUNS DE NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES



LIMPEZA EMPRESARIAL

Plano de trabalho + funcionário bem treinado=limpeza com 
qualidade. É a fórmula de sucesso da SUDESTE desta maneira 
ela mantém su empresa realmente limpa. Sem desperdícios, sem 
dores de cabeça.

SANITIZAÇÃO

Desinstização por pulverização ou nebolização; desratização, 
na SUDESTE somente técnicos especializadosd executam esses 
serviços. É mais seguro para os seus funcionários e muito mais 
resultados para sua empresa.

SEVIÇOS ESPECIAIS DE LAVAGEM

Limpeza final em obras, fachadas, pastilhas, pisos industriais, 
píscinas, sanitários, vestiários, caixa d’agua, carpetes, cortinas 
e estofados.

PORTEIROS, VIGIAS, AGENTES E CONTROLADORES 
DE ACESSO

O nosso recrutamento é executado de acordo com as 
necessidades de cada cliente, moldando assim o profícional 
ideal para a função. Segurança e tranquilidade para sua empresa 
trabalhar sem sustos.

Controle, operação e fiscalização de portaria, todos 
nossos porteiros e vigias são treinados e ainda participam 
regularmente de reciclagem, assiduidade, pontualidade e 
apresentação pessoal.

MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

Recepcionistas, telefonistas, manobristas, copeiras, 
ascessoristas, todos treinados, especialmente para trabalhar em 
sua empresa, eficiência é SUDESTE.

CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

NÓS DA EMPRESA SUDESTE ESPERAMOS EM BREVE LEVAR NOSSA QUALIDADE
NO ATENDIMENTO E SERVIÇOS ATÉ VOCÊ

EMPRESA SUDESTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
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