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A Elite Facility vem multiplicando seus cases de sucesso, se destacando pela parceria 
empresarial com seus clientes, onde apresenta soluções completas e duradouras, 
totalmente personalizadas e diferenciadas a cada um. Inteiramente dedicada a 
zelar por toda infraestrutura do local, dedica-se a propiciar um ambiente agradável, 
organizado e saudável, executando seus serviços nos bastidores, realizando as tarefas 
mais burocráticas de forma eficiente e eficaz, para que seu cliente tenha foco no que 
é mais importante, o desenvolvimento do seu negócio.

SOLUÇÕES
EM SERVIÇOS 
INTEGRADOS

A Elite Facility, foi fundada em 2011, com o intuito de prestar serviços 
terceirizados de facilities. Iniciou seus trabalhos na cidade de Santos, onde 
com muita dedicação e esforço, sempre priorizando as necessidades de seus 
clientes, em pouco tempo expandiu seu atendimento á toda Baixada Santista. 
Sempre acompanhando as inovações do mercado e em busca de explorar novas 
possibilidades de negócios a Elite Facility revisou, investiu e reformulou sua 
capacidade técnica, estrutural e de processos. E hoje conta com uma gestão de 
ativos e pessoal no que há de mais moderno, atual e com foco na qualidade, 
oferecendo a diversificação dos serviços integrados e assim desenvolvendo a 
capacidade de atender todo o território Nacional.

Proteger, zelar e conservar o patrimônio de nossos clientes, auxiliando em seu crescimento 
e desenvolvimento, na busca constante da excelência e total destreza da prestação dos 
serviços, oferecendo soluções onde sempre prevaleçam a boa relação custo x benefício.

Se tornar uma referência Nacional em prestação de serviços integrados, como uma 
empresa altamente competitiva, rentável e de destaque no segmento.

•  Satisfação de nossos clientes, 

•  Integridade e segurança no ambiente de trabalho,

• Qualidade e técnica no atendimento e realização dos serviços,

• Comprometimento com o crescimento consciente e rentável da empresa e de todos os 
colaboradores e parceiros.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Nossa equipe de gestores multidisciplinares 
atuam efetivamente junto ao quadro de 
funcionários, onde priorizamos desde o 
Recrutamento e Seleção dos candidatos, 
que tem como objetivo identificar 
talentos para os mais diversos níveis e 
exigências, utilizando técnicas exclusivas, 
de alto impacto e resultado, para um 
direcionamento de acordo com o perfil de 
funcionário necessário para atendimento 
em cada cliente. 
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Gestão Técnica e Humana

A Elite Facility atua com o que há de mais moderno no mercado quanto a gestão 
de pessoas e procedimentos. Nossos funcionários são treinados  e sua reciclagem são 
constantementes em plataformas online disponíveis 24 horas, o que os capacita a 
enfrentar e se adaptar as mais variáveis situações do segmento. 

A partir da contratação, realizamos uma integração onde é exposta as normas, 
procedimentos e metodologia de conduta e processos internos da Elite Facility, 
assim padronizando a realização dos serviços a serem executados e em complemento, 
disponibilizamos materiais e equipamentos profissionais que vêem a agregar valor a 
excelência na prestação dos mesmos.

Possuímos habilitação jurídica necessária que nos qualifica a atender clientes dos mais 
variados portes, propósitos e em todo o território Nacional.

A gestão de estruturas e funções relacionadas com a 
prestação de serviços gerais é a especialidade da Elite 
Facility, Atuamos nas mais diversas áreas, com profissionais 
especializados e treinados para todos os desafios de 
facilities.

Facilities

Limpeza, Asseio e Conservação

Copa

Jardinagem e Paisagismo

Portaria

A gestão dos serviços em rede é imprescindível para o bom funcionamento das mais 
diversas estruturas. Com os serviços integrados da Elite Facility, os setores são atendidos 
totalmente, integrando assim os funcionários e funções.

Serviços IntegradosOnde atuamos

A Elite Facility oferece uma ampla variedade de serviços e soluções completas para facilitar 
a rotina do seu negócio.

Apoio Administrativo

Atendente

Demonstrador

Fiscal de Perímetro

Manobrista

Motorista

Operador de Caixa

Repositor

Vendedor

Zelador

Centros Logísticos

Concessionárias

Condomínios Comerciais

Condomínios Residenciais

Estádios, Centros de Esporte e Lazer

Hospitais, Clínicas e Laboratórios

Indústrias

Instituições de Ensino

Repartições Públicas

Restaurantes

Portaria Virtual

Recepção

Bombeiro Civil 

Serviços Gerais
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Com toda a experiência adquirida em fornecer aos seus co-
laboradores o que há de mais moderno no mercado em 
equipamentos e veículos, a Elite Facility estende o seu con-
hecimento aos seus clientes por meio de estudos prévios 
e locações que aumentarão sua produtividade e trará eco-
nomicidade de recursos.

A Elite Facility fornece serviços de assistência intelectual (conhecimentos), 
tecnológicos (manutenção: revisões, regulagens, calibrações, reparos/consertos, 
atualizações de software etc.), material (peças de reposição), e construções 
em geral, desde o projeto arquitetônico até a execução civil, tudo isso com 
profissionais, materiais e equipamentos tecnicamente qualificados.

Serviços Técnicos

Locações

Prospecção, Implantação e 
Acompanhamento de Contrato

Construção/Engenharia

Obras Comerciais

Obras Residenciais

Manutenção Predial (Elétrica, Hidráulica, Mecânica, Pintura, Civil, 
Ar-Condicionado)

Câmeras
PABX
Computadores
Impressoras
Lavadoras Industriais
Aspirador de Pó e Àgua

Carros
Motos
Caminhões

EQUIPAMENTOS

VEÍCULOS

edilaine@elitefacility.com.br
Tel. (11) 4191-9650
Cel. (11) 95338-3407

EDILAINE NASCIMENTO
Gerente Comercial 

A Elite Facility conta com equipe altamente 
capacitada para todos os estágios do contrato, 
disponibilizando técnicos para elaboração de projeto, 
profissionais para implantação e acompanhamento 
full time do contrato.



       MATRIZ
Alameda Araguaia, 2.044
Bloco 1, Conj. 307 - Alphaville 
CEP. 06455-906 - Barueri / SP  
     (11) 4191-9650

      UNIDADE II
Praça Visconde de Mauá, 29 
Sala 113 A - CEP.11010-000
Centro - Santos / SP
     (13) 3034-5665

contato@elitefacility.com.br

www.elitefacility.com.br    

facebook.com/elitefacility


