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Nossa Estrutura 

 

 

Empresas do Grupo 

 

 

Atuação Nacional 

REFERÊNCIA NACIONAL EM  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 



www.grupogr.com.br 

Desde 1992 
Fundação 

15 estados 
Atuação Nacional 

250 veículos 
Frota Própria 

100  
Condomínios Comerciais 

5 Milhões 
Vidas Protegidas 

  10 filiais 
Sede Própria 

500 
Empresas 

500 
Condomínios Residenciais 

NOSSA ESTRUTURA 
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O GRUPO GR atua no 
segmento de prestação 

de serviços em Segurança 
Patrimonial e Serviços de 
apoio (Portaria, Bombeiro 

Civil, Limpeza, etc.) 

A G-ELETRO atua no 
segmento de Segurança 

Eletrônica prestando 
consultoria para 

elaboração de projetos e 
instalação de 

equipamentos. 

A MEGATEMP atua no 
segmento de Recursos 

Humanos, 
Recrutamento, Seleção 

e Mão de Obra 

Temporária. 

EMPRESAS DO GRUPO 
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ATUAÇÃO NACIONAL 



Atendimento ao cliente 

 

 

Atendimento ao colaborador 

 

 

Recrutamento & Seleção 

 

 

Treinamentos Especializados 

ORGANIZAÇÃO QUE CONFERE AOS NOSSOS 

SERVIÇOS UMA NOTÁVEL EXCELÊNCIA 

PROCESSOS 
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O GRUPO GR entende que prestar um bom 
atendimento ao cliente é fundamental 
para implantação de uma prestação de 
serviços eficaz.  
 

Por isso, o grupo mantém um estreito 
relacionamento com seus clientes, 
identificando suas necessidades e 
prestando um atendimento com 
excelência e agilidade. 
 
Contando com uma área exclusiva de 
relacionamento, o GRUPO GR realiza 
periódica e continuamente pesquisas de 
satisfação que visam acompanhar a 
qualidade da prestação dos serviços, 
tendo como base a visão de nossos 
clientes. 

ATENDIMENTO | CLIENTES 
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E além dos clientes, o GRUPO GR também disponibiliza canais de contato exclusivos para seus colaboradores,  
esclarecendo suas dúvidas  e fornecendo as informações que precisam para o bom desempenho de suas atribuições. 

 
Para isso, conta com equipe qualificada, disponível 24 horas por dia para atender os colaboradores e realizar 
continuamente pesquisas para avaliar o nível de satisfação de nossos profissionais. 
 
Veja, abaixo, alguns dos canais de contato que o GRUPO GR utiliza para manter uma relação estreita com seus 
colaboradores. 

ATENDIMENTO | COLABORADORES 

PORTAL GR 0800 11 00 18 SMS E-MAIL MKT 
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Por trabalhar essencialmente com mão de obra especializada, o procedimento de recrutar e selecionar bons profissionais é 
um fator fundamental no sucesso da prestação de serviços.  Por isso, o GRUPO GR  desenvolve as seguintes ações: 
 

 Seleção criteriosa e rigorosa de candidatos para todas as vagas; 

 Testes e dinâmicas de grupos; 

 Antecedentes criminais; 

 Avaliações e exames periódicos, técnicos e comportamentais; 

 Nível de instrução acima da média de mercado; 

 Avaliação constante de desempenho. 
 

 

RECRUTAMENTO & SELEÇÃO 
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Além de recrutar e selecionar, o GRUPO GR também procura treinar e capacitar seus colaboradores constantemente, por 
isso, mantém uma área de treinamento conforme as características abaixo: 
 

 Central de treinamento própria; 

 Desenvolvimento Profissional e Social; 

 Atualizações das principais técnicas de segurança existentes; 

 Treinamento teórico, físico e comportamental; 

 Reciclagens e avaliações periódicas; 

 Simulações “IN LOCO”; 

 Qualificação com foco operacional e no atendimento ao cliente. 
 

TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS 



Alvarás 

 

 

Associações 

 

 

Auditoria 

 

 

Certificações 

 

 

Premiações 

MOTIVOS PELOS QUAIS NOS 
DESTACAMOS POSITIVAMENTE  
NO MERCADO DIFERENCIAIS E 

QUALIDADE 
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ALVARÁS 

 O GRUPO GR possui atuação legal comprovada através de alvarás de funcionamento regionais.  

Estados: 

Para visualizar  os nossos alvarás, acesse: 

AMAZONAS  |  BAHIA |  ESPÍRITO SANTO  |  MARANHÃO  |  PERNAMBUCO  |  PIAUÍ  |  RIO DE JANEIRO  |  SÃO PAULO  
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ASSOCIAÇÕES 

A ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers) atua para fortalecer e colaborar com o 
desenvolvimento do segmento no país. 
 
O GRUPO GR é associado colaborador, contribuindo assim para o crescimento do setor. 

O GRUPO GR mantém parceria com a AABIC (Associação das Administradoras de Bens Imóveis e 

Condomínios de São Paulo) visando ficar sempre atualizado sobre as informações do mercado, 
podendo, desta forma, oferecer as melhores e mais adequadas soluções em prestação de 
serviços. 

O GRUPO GR é associado da ABRH-AM (Associação Brasileira de Recursos Humanos – Manaus), 
entidade que busca promover a área de Recursos Humanos como agente de transformação nas 
organizações. 

O GRUPO GR contribui como associado da ABADI (Associação Brasileira das Administradoras de 
Imóveis), sendo parceiro na evolução do setor imobiliário nacional.  

Código C0088 
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AUDITORIA 

O GRUPO GR atua de forma transparente, atendendo a todos os requisitos 
legais, sendo auditado por uma das maiores empresas de auditoria do mundo, 

o que garante ainda mais a seriedade e qualidade dos serviços prestados. 
 
Demonstrações Financeiras são auditadas pela KPMG Auditores Independentes. 
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CERTIFICAÇÕES 

Estados: 

Lançado em 2002 pelo SESVESP (Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, 
Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de São Paulo) o Certificado de Regularidade em 
Segurança - CRS é responsável por identificar as empresas, que como acontece com o GRUPO GR, 
reúnem as condições de prestar bons serviços no segmento de Segurança Patrimonial em São Paulo.  

O Certificado de Regularidade de Funcionamento é a garantia de que o GRUPO GR presta 
serviços em conformidade com as exigências dos órgãos legais competentes. 

Para visualizar  os nossos certificados, acesse: 

RIO DE JANEIRO  |  SÃO PAULO  

O GRUPO GR possui pela SEMEESP – Sindicato das Empresas de Escolta Armada de São Paulo a 
certificação do SEA - Selo da Escolta Armada. 

  

O GRUPO GR é empresa associada ao SESVESP, inscrita no Livro de registro de Associados com o nº 279.  

O GRUPO GR é empresa amiga, apoiando as causas da Fundação Pio XII. 
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PREMIAÇÕES 

No ano de 2015, o GRUPO GR consagrou-se a 

empresa campeã da 18ª Edição do Prêmio Top of 
Mind de RH na categoria Segurança Patrimonial 
acumulando indicações ao prêmio em 2008, 2009, 
2013, 2014, 2015 e 2016. 

O GRUPO GR faz parte da lista das melhores empresas 
fornecedoras para RH do país desde 2013. 

 O GRUPO GR foi indicado de forma 
espontânea e personalizada pelo 
leitor da Revista INFRA como uma 
das empresas de maior qualidade 
pela parceria que possui com seus 

clientes. 

O GRUPO GR foi um dos 
homenageados da FENAVIST 

(Federação Nacional das Empresas 
de Segurança e Transporte de 

Valores) pelos seus anos de 
contribuição para a segurança 

privada do país. 

O GRUPO GR  recebeu, em 2016, o 
Prêmio Melhores Empresas em 

Satisfação do Cliente, na categoria 
Serviços.  

2015                  2016 



Segurança Patrimonial e Pessoal 

 

 

Portaria e Controle de Acesso 

 

 

Recepção, Limpeza e Outros Serviços 

 

 

Bombeiro Civil 

 

 

Segurança Eletrônica 

 

 

Mão de Obra Temporária 

 

 

Projetos Especiais 

ATENDEMOS SUAS NECESSIDADES NO 

TIPO DE SERVIÇO  QUE VOCÊ PRECISAR 

SERVIÇOS 
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SEGURANÇA PATRIMONIAL E PESSOAL 

Atendendo mais de 1.100 clientes em todo o Brasil, com experiência comprovada no setor, 
 o GRUPO GR presta serviços de alta qualidade em: 

SEGURANÇA 
PATRIMONIAL 

VIGILÂNCIA 
ESCOLTA  
VIP (VSPP) 
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PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO 

O GRUPO GR atua de forma eficaz em condomínios residenciais e corporativos, indústrias, instituições de ensino, shopping 
centers, hospitais e empresas de diversos portes e segmentos, oferecendo serviços de alta performance por meio de mão 

de obra treinada e capacitada, como: 

PORTEIROS 
CONTROLADORES 

DE ACESSO 
ATENDENTES 
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AGENTES DE 
CONSERVAÇÃO 

MENSAGEIROS 

RECEPÇÃO, LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS 

Sempre atento às necessidades de seus clientes, o GRUPO GR oferece também outros serviços de apoio, com profissionais 
qualificados e treinados, que contribuem para o bom andamento das rotinas diárias das empresas e condomínios, como: 

RECEPCIONISTAS 
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BOMBEIRO CIVIL 

O Bombeiro Civil atua na prevenção e combate a incêndio, avalia os riscos existentes, inspeciona periodicamente os 
equipamentos de proteção e equipamentos de emergência, organiza o plano de abandono e muito mais. 

 
 

O GRUPO GR presta serviços de Bombeiro Civil para nossos clientes em todo o Brasil, que podem contar com profissionais 
altamente qualificados para proteção de seus empreendimentos. 
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SEGURANÇA ELETRÔNICA 

A G-ELETRO é a área do GRUPO GR responsável por 
desenvolver e implementar soluções por meio de 
Projetos e Tecnologia em Segurança Eletrônica.  Para 
isso, conta com os mais modernos sistemas eletrônicos 
e equipamentos de última geração para garantir a 
segurança e a tranqüilidade de seus clientes. 

 SISTEMAS E MONITORAMENTO DE ALARMES 

 SENSORES DE PRESENÇA 

 PROTEÇÃO PERIMETRAL 

 CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) 

 CONTROLES DE ACESSO 
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MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

 Consultoria em RH; 

 Terceirização de mão de obra efetiva e temporária; 

 Recrutamento e Seleção; 

 Laudos Psicológicos e Grafológicos; 

 Entre outros. 

A MEGATEMP integra o GRUPO GR e é  responsável 
pela implantação de soluções em recursos humanos, 
recrutamento, seleção e prestação de serviços de 
mão de obra efetiva e temporária. 
 

Com mais de 15 anos de atuação, a MEGATEMP visa 
sempre atender as necessidades de seus clientes e, 
para isso, dispõe de diversos serviços, como: 
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PROJETOS ESPECIAIS 

O GRUPO GR possui uma equipe especializada no desenvolvimento de projetos especiais, criada para identificar todas as 

possíveis falhas ou fragilidades na segurança do empreendimento/empresa e propor as soluções mais adequadas, como: 

equipamentos, novas normas de trabalho, dimensionamento e treinamento de pessoal, etc.  

  COND. RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

 
Nossa Equipe de Projetos pode entrar em ação 

antes mesmo do empreendimento ser construído, 
projetando a estrutura ideal para os equipamentos 
e os agentes que garantirão a segurança do 
condomínio depois que ele sair da planta. 

   TERRENOS, OBRAS E ESTANDES DE VENDAS 

 

As incorporadoras e construtoras também podem 
contar com o pessoal treinado do GRUPO GR para a 
segurança, limpeza e para o atendimento de 
portarias de terrenos, obras e de estandes de 
vendas. 



Condomínios Residenciais 

 

 

Condomínios Comerciais 

 

 

Shopping Centers 

 

 

Instituições de Ensino 

 

 

Indústrias 

 

 

Hospitais e Clínicas 

 

 

Centros Empresariais e Sites Logísticos 

SOMOS ESTRUTURADOS PARA ATENDER 
DIVERSOS TIPOS DE SEGMENTO 

SEGMENTOS 

QUE ATENDEMOS 
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CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS 

O GRUPO GR possui uma carteira de clientes com mais de 500 condomínios residenciais espalhados por todo o Brasil, o que 

demostra nossa sólida experiência neste mercado de atuação.  

 

Atuamos em condomínios verticais e horizontais e também em condomínios-clubes, que contam com mais de 25 anos de 

existência do GRUPO GR, representada pela alta qualidade de nossos serviços de: 

 

• Segurança Patrimonial 

• Controle de Acesso / Portaria 

• Segurança Eletrônica 

• Limpeza 
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CONDOMÍNIOS COMERCIAIS 

O GRUPO GR atende 100 condomínios e  edifícios comerciais em todo território nacional, com profissionais altamente 

treinados e qualificados para atender os usuários e visitantes que diariamente frequentam estes empreendimentos. 

 

 Fornecemos os serviços de: 

 

• Portaria e Controle de Acesso 

• Recepção 

• Segurança e Vigilância Patrimonial 

• Limpeza, Conservação e Asseio 

• Bombeiro Civil 

• Segurança Eletrônica 
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SHOPPING CENTERS 

Presente nacionalmente com uma prestação de serviços de excelência e qualidade, o GRUPO GR atende mais de 15 

grandes shoppings, além de diversos centros comerciais, lojas e redes de varejo, protegendo e zelando diariamente por 

milhões de vidas que circulam em suas dependências.  

 

Elaboramos também projetos de segurança e análise de riscos especiais e customizados para cada Shopping Center, além 

de um rigoroso processo de treinamento de toda a equipe de profissionais que vai atuar no local, com foco em:  

 

• Atendimento a clientes; 

• Proteção de vidas; 

• Cuidados com o patrimônio; 

• Prevenção às perdas; 

• Gestão de Crises. 
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

O GRUPO GR atua ainda no segmento de Instituições de ensino, protegendo alunos e patrimônios, fornecendo serviços 

diferenciados de segurança patrimonial, recepção, portaria, controle de acesso, bombeiro civil, segurança eletrônica e 

limpeza, para atender: 

 

• Universidades; 

• Faculdades; 

• Colégios;  

• Escolas técnicas; 

• Cursos Profissionalizantes. 
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INDÚSTRIAS 

Através do alcance nacional e prestação de serviços que são referência em nossa área de atuação, o GRUPO GR atende 

centenas de indústrias, dos mais variados segmentos, como: 

 

• Têxtil;  

• Celulose; 

• Automotiva; 

• Ferro; 

• Alimentícia; 

• Petroquímica; 

• Telecomunicações; 

• Entre outras. 
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HOSPITAIS E CLÍNICAS 

O GRUPO GR é destaque nacional em Segurança e Serviços para a área de saúde, pois temos expertise na qualificação de 

nossos profissionais para atender com educação e cordialidade os pacientes, acompanhantes, médicos, enfermeiros e 

demais públicos que se utilizam dos serviços médicos em: 

 

• Hospitais; 

• Clínicas; 

• Laboratórios; 

• Prontos-Socorros; 

• Centros de Diagnósticos. 
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CENTROS EMPRESARIAIS E SITES LOGÍSTICOS 

A área de Supply Chain, Logística, Armazenagem e Distribuição conta com a eficácia dos serviços prestados pelo GRUPO GR,  

que oferece segurança patrimonial, portaria, controle de acesso, bombeiro civil, recepção e limpeza, por meio de projetos 

customizados, atendendo a: 

 

• Centros Empresariais; 

• Centros de Distribuição (CDs); 

• Sites Logísticos; 

• Complexos Industriais. 



NOSSA PRINCIPAL MOTIVAÇÃO PARA 
PRESTAR SERVIÇOS  COM ALTA 
QUALIDADE 

Corporativos 

 

 

Imobiliários 

CLIENTES E 

PARCEIROS 
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CORPORATIVOS 
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IMOBILIÁRIOS 



FALE CONOSCO TEREMOS O MAIOR PRAZER EM  
ATENDÊ-LO NO QUE PRECISAR 
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ENTRE EM CONTATO 

www.grupogr.com.br 

Rua Frei Caneca, 71 – Consolação  
CEP: 01307-001 – São Paulo - SP 

(11) 3866.1700 

grupogr@grupogr.com.br 

(11) 94723-5220 

http://www.grupogr.com.br/
http://grvagas.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/grupogr
http://www.linkedin.com/company/grupo-gr
http://www.youtube.com/grupogroficial
http://www.facebook.com/grupogr
http://www.facebook.com/grupogr
http://www.facebook.com/grupogr
http://www.facebook.com/grupogr

