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A Master Serviços está há mais de 20 anos no mercado nacional 
e é uma empresa especializada na prestação de serviços nas 

áreas de:

MASTER: SOLUÇÕES EM SERVIÇOS

Serviços 
temporários ou 

por tempo 
indeterminado. 

CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA

CONTROLE 
PATRIMONIAL

MANUTENÇÃO 
PREDIAL

ELETRÔNICAELETRÔNICA

MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL

LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

LOCAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA

Engenharia e 
Scanner 3D 



EXPERIÊNCIA E ESTRUTURA

Moderna infraestrutura, no centro do polo 
industrial da cidade de Macaé/RJ - localizada na Av. 
Prefeito Aristeu Ferreira da Silva,1.256 - Novo 
Cavaleiros.

96 contratos permanentes e 175 clientes ativos em 
diversas modalidades de serviços.

4 bases próprias e contínuas, perfazendo um total 
de 3.150 metros quadrados, sendo: 2 
administrativas, 1 galpão fábrica e 1 área para 
guarda de equipamentos e materiais. 

Quadro de aproximadamente 900 funcionários. 
Além dos profissionais fixos, possui profissionais 
reservas nas diversas áreas para substituições 
imediatas em casos de afastamentos.

Terceirização de mão de obra on-shore e offshore.

Frota de 13 veículos de pequeno porte, 3 de médio 
porte, 1 caminhão munck, 1 caminhão carroceria, 1 
empilhadeira e 5 lanças articuladas.

24 horas para atendimento aos clientes.

Todos os setores possuem estruturas próprias, com 
suas  respectivas gerências, apoio administrativo e 
operacional.

Os funcionários exercem suas atividades 
devidamente uniformizados e identificados, 
possuindo elevado compromisso com a qualidade, 
segurança e o respeito ao ambiente de trabalho e 
ao meio ambiente.

Inscrita no Ministério do Trabalho para locação de 
mão de obra temporária.

A Master Serviços é certificada na ISO 9001.



QUALIDADE, ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO

POLÍTICA DE QUALIDADE

Conhecendo os fatores internos e externos e 
seus objetivos estratégicos, a Master 
Serviços implementou seu sistema de gestão 
para atender o cliente com responsabilidade 
e no prazo negociado, proporcionando 
verdadeira satisfação pelos serviços 
executados, buscando sempre a 
conformidade com os requisitos aplicáveis e 
a inserção de melhorias, utilizando mão de 
obra qualificada para cada serviço.

Objetivos de Qualidade
• Cumprir os prazos negociados com os 

clientes
• Garantir a satisfação dos clientes;
• Capacitar os colaboradores treinando-os 

dentro de suas funções sempre que 
necessário

FOCO NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL
Priorizar a necessidade emergencial do cliente, não medindo 
esforços para mobilizar pessoas e ferramentas para o 
atendimento mais adequado ao trabalho, empenhando-se 
em gerar soluções no menor tempo possível.

Buscar incessantemente a satisfação do cliente através de 
serviços bem prestados, com  extremo respeito aos prazos e 
a qualidade.
Reagir de forma madura e responsável na quando da 
ocorrência de insatisfações.
Apresentar soluções alternativas sempre que possível.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE



MISSÃO, OBJETIVO E VALORES

MISSÃO

OBJETIVOVALORES

MISSÃO
Presta serviços de qualidade, com valores competitivos e 
justos, com amplo respeito as normas vigentes,  com o 
objetivo de garantir a plena satisfação do cliente.

OBJETIVO
Continuar sendo referência  como empresa de 
prestação de serviços e terceirização de mão de obra, 
gerando soluções diversas e adequadas, sem perder a 
capacidade de interagir com os colaboradores, 
independente da função ,e com os clientes, 
independente da grandeza.

VALORES
Manutenção , desenvolvimento e ascensão da pessoa 
jurídica com foco nos princípios da reciprocidade, do 
respeito entre empresas,  da dignidade das pessoas, da 
legalidade e do respeito ao meio ambiente.



Recepcionista comum e bilíngue 
Funções administrativas 
Auxiliar de serviços gerais
Copeira
Camareira
Encarregada de limpeza
Motoristas

Nossos  serviços são acompanhados por supervisores que viabilizam o bom 
andamento das tarefas, avaliam, criam rotinas e todas as outras demandas 
que forem necessárias. 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Limpeza leve

Limpeza industrial

Limpeza aérea

Limpeza em locais de difícil acesso

Limpeza pós-obra

Tratamento especial em piso interno e externo

Fornecemos todo o material necessário para 
a realização dos serviços solicitados. 



Serviços na área industrial de fabricação e manutenção de 

equipamentos, caldeiraria, solda, mecânica, pintura, usinagem e em 

serviços on-shore e offshore. 

Atendemos as normas ISO e DNV.

Fabricamos caldeiraria leve e de médio porte, obedecendo as normas 

citadas e suas especificações técnicas.

Caldeireiro
Pintor industrial
Soldador qualificado
Ajudante em geral na área industrial 
Mecânico
Eletricista Irata
Montador de andaime, entre outros.

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL



FOTOS



Com uma equipe treinada e sempre supervisionada a Master Serviços tem  

experiência em atendimentos emergenciais de panes e defeitos, reforma 

predial e manutenção preventiva em sua empresa, residência, condomínios 

entre outros. Com técnicos especializados por área, realizamos todos os 

serviços de elétrica, hidráulica, montagens, alvenaria, pintura, gesso, pisos, 

azulejos, serralheria, carpintaria, calhas, impermeabilizações, regulagens de 

portas e janelas, ar condicionado e muito mais.

Pedreiro
Pintor
Serralheiro
Ajudantes
Bombeiro hidráulico 
Técnico em manutenção de ar condicionado
Marceneiros e/ou Carpinteiro

MANUTENÇÃO PREDIAL



Temos modalidades de locação mensal e na diária de equipamento de 
diversos tipos e áreas de atuação, industrial, predial, limpeza, sistemas 
eletrônicos, operacional, entre outros.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Com pessoal treinado e qualificado, realizamos o controle de acesso de 
pessoas e veículos, triagem de pessoal, verificação em veículos, rondas 
diurnas e noturnas (com ou sem bastão de ronda eletrônica).

Terceirização de mão de obra: 
Porteiro
Vigia
Segurança em eventos

Projetos de Segurança
Empresas e Residências

Análise de 
Vulnerabilidade e

Grau de Risco

SUPERVISÃO E PLANTÃO OPERACIONAL 24 HORAS 

CONTROLE PATRIMONIAL



A Master Serviços está de acordo 
com a Lei 6019/74 do Ministério 
do Trabalho (Lei de prestação de 
Serviços de Mão de Obra 
Temporária), regulamentada pelo 
Decreto n° 73.841 de 13/03/74 e 
Instrução Normativa MTE/SIT nº 
114, de 05 de Novembro de 2014.

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Soluções na área de locação de mão de obra de todas as áreas, 
fornecendo através de contrato por tempo indeterminado ou 
determinado, diária ou na modalidade de contrato temporário.



Soluções em tecnologia, disponibilizando sistemas de segurança (CFTv), 

câmeras IP, alarmes, cercas elétricas, cabeamento de sistema de rede, 

instalação de cancelas, interfones, automatizações de portões, 

informática, testes de sistema entre outros. 

Atendemos empresas, condomínios e outros, com contratos específicos de 

manutenção seja ela corretiva ou preventiva.

Técnico em eletrônica
Técnico em TI, entre outros.

ELETRÔNICA



Elaboração de todos os documentos necessários para a base de projeto, projeto básico, 
projeto de detalhamento e as análises de riscos aplicáveis.

Soluções e projetos integrados, dos estudos de viabilidade e engenharia conceitual ao 
detalhamento multidisciplinar. Feitos sob medida para cada demanda. 

Equipe multidisciplinar, com corpo técnico composto por engenheiros, projetistas e 
compradores de grande experiência nas suas especialidades, trabalhando de forma 
integrada, adotando as melhores práticas de Gestão de Projetos na Implantação de 
Empreendimentos.

ENGENHARIA

Fornecedores qualificados e redução do 
prazo de compra. 

Elaboração de estudos de viabilidade 
técnico-econômico para projetos 
conceituais, básicos e executivos de 
engenharia.



ENGENHARIA

Laser Scanner - As built 3D para Operação e Manutenção
Em diversas unidades industriais existe um grande passivo na documentação 
técnica, ou seja, documentação de Engenharia desatualizada em relação ao campo.
Isso acaba gerando diversos problemas no dia a dia da operação e manutenção da 
planta, assim como na execução de projetos de melhorias.
Nossos serviços objetivam eliminar esse passivo das unidades industriais e criar um 
Ativo Organizacional.

Nossos projetos abrangem as disciplinas de:

Processo 
Tubulação
Equipamentos
Instrumentação
Engenharia Metálica
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica e Ar Condicionado



CLIENTES



Temos uma equipe comercial pronta para melhor atendê-los. 
Agende uma visita com nossos consultores. 

E-mail: gerenciacomercial@masterserv.com.br 

E-mail: supervisaocomercial@masterserv.com.br 

Comercial: (22) 2105-1568  Recepção: (22) 2105-1550  


