
 

 

 

ZELANDO PELA SUA QUALIDADE DE VIDA. 

PROGRESSO ASSESSORIA E 

CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 



Progresso  

Excelência em tudo que faz ! 

QUEM SOMOS: 

A Progresso atua no ramo de terceirização há mais de  

20 anos, sempre desenvolvendo um serviço de 

qualidade para seus clientes. 

 

A utilização dos nossos serviços possibilita aos nossos 

clientes uma otimização de tempo e recursos, 

possibilitando um foco maior em suas atividades fim. 
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Excelência em tudo que faz ! 

Missão,Visão e Valores: 

Proporcionar alternativas de  soluções  com emprego de 

recursos humanos por meio da excelência na prestação de 

serviços, contribuindo para o bem estar e satisfação de nossos 

clientes, parceiros  e colaboradores. 

 

Ser uma das principais referencias do setor através do 

desenvolvimento e valorização dos nossos serviços.  

 

 Qualidade, respeito, transparência, compromisso e 

responsabilidade. 
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Alguns Clientes:    

ENGENHARIA 

http://www.inpex.co.jp/english/index.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rGJmANhqAkgRQM&tbnid=oImn3N4hvzBnRM:&ved=&url=http://www.rfmaluf.com.br/clientes_ita.php&ei=kGgbUrirKtWv4APE7YDIDw&bvm=bv.51156542,d.dmg&psig=AFQjCNHjsLSvOsm3Cm6ucvh8Txv-UM84Tw&ust=1377614353140709
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rGJmANhqAkgRQM&tbnid=oImn3N4hvzBnRM:&ved=&url=http://www.rfmaluf.com.br/clientes_ita.php&ei=kGgbUrirKtWv4APE7YDIDw&bvm=bv.51156542,d.dmg&psig=AFQjCNHjsLSvOsm3Cm6ucvh8Txv-UM84Tw&ust=1377614353140709
http://www.klarconstrutora.com.br/


NOSSAS INSTALAÇÕES 

A Progresso dispõe de uma ótima estrutura física, proporcionando assim, 

melhores condições de trabalho, segurança e qualidade de vida  

aos seus colaboradores.   
 

 



ÁREA EXTERNA 
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ADMINISTRAÇÃO 

APOIO 

ADMINISTRATIVO      
                      

A PROGRESSO conta 

com uma equipe de 

profissionais com 

grande experiência 

administrativa, 

devidamente treinada,  

para dar  o suporte 

necessário aos seus 

colaboradores e prestar 

atendimento aos seus  

clientes com excelência, 

agilidade e presteza. 



 Progresso  

            Excelência em tudo que faz ! 

CENTRO DE CAPACITAÇÃO INTERNA - CCI 

ENTENDEMOS QUE 

INVESTIR EM 

TREINAMENTO 

ESPECÍFICO É UMA 

DAS MELHORES 

FERRAMENTAS PARA 

O CRESCIMENTO DE 

UMA EMPRESA. 
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EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL 

EQUIPE DE APOIO  

OPERACIONAL                           

 

                                     

A Progresso dispõe de uma equipe 

operacional  altamente qualificada, 

composta por: gerentes, 

supervisores e encarregados, para 

dar apoio e supervisionarem 

nossos serviços.  

A Progresso dispõe, ainda, em sua 

sede, de plantonistas, 24 horas, 

para prestar um bom atendimento 

e dar o suporte necessário à  

nossa equipe operacional, além de 

um quadro de reserva técnica, para 

reposição imediata de eventuais 

faltas e/ou quaisquer outros  

imprevistos que, porventura, 

venham ocorrer no cotidiano. 
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ESTOQUES E FROTAS 

ESTOQUE DE UNIFORMES FROTA DE APOIO  

ESTOQUE DE MATERIAL MOTOCICLETAS 
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ALGUNS DE NOSSOS SERVIÇOS: 
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