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CONTROLLER NORDESTE - BAHIA
UM POUCO DE HISTÓRIA
Fundada em 2000 em Villas do Atlântico, Lauro de Freitas-BA, o GRUPO CONTROLLER
traz
ao mercado, sua grande experiência e conhecimento em segurança eletrônica,
consultoria e assessoria patrimonial.
Nossa organização é formada por um quadro de colaboradores treinados e qualificados
para atender as necessidades do mercado, com seus clientes criteriosos e diferenciados,
tendo como filosofia primordial, excelência em segurança e atendimento com qualidade.
Contamos com infra estrutura própria, com total segurança, excelente qualidade física e
funcional para nossos colaboradores, com acompanhamento de profissionais capacitados
para garantir a melhor estrutura de trabalho.
Operamos com centrais SAFELINK/SEG® de monitoramento de alarme através de
protocolo I.D 🛃 , sistema de ultima geração que conta com duas estações extras de
backup de dados.
Nossas centrais de monitoramento dispõe de uma estação de "no break"
com autonomia de até 32 (trinta e duas) horas para suporte e alimentação
de corrente 110/220 vts, podendo ser prorrogada com auxilio de motores a
gasolina por tempo indeterminado.
Para garantir a qualidade dos equipamentos e estar sempre a frente do mercado, o
GRUPO CONTROLLER mantém parcerias com os principais fornecedores de
equipamentos eletrônicos no mercado nacional e internacional. Trabalhamos somente com
marcas de qualidade e prestigio.

Política da Qualidade
Manter um sistema da qualidade estruturado e analisado, buscando a melhoria contínua
dos processos da prestação de serviços de segurança eletrônica e locação de mão-de-obra
especializada garantindo a satisfação de seus clientes.
Missão
Prestar serviços de segurança eletrônica e mão-de-obra especializada, através de
produtos e serviços de qualidade, buscando a satisfação das necessidades dos envolvidos
nos processos.
Objetivos e Valores
· Atualização dos Sistemas de Gestão da Qualidade;
· Qualificar os profissionais a executar os processos praticados
pela empresa;
· Incorporar novas tecnologias nos processos de prestação de
serviço de segurança eletrônica;
· Melhorar os níveis de satisfação dos clientes;
· Manter o volume de contratos de clientes crescente;
· Motivação constante de nossos colaboradores;
· Responsabilidade Sócio Ambiental;
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MAPA DA VIOLÊNCIA - BAHIA

www.mapadaviolencia.org.br

GRÁFICO DE PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO DE CLIENTES E PARCEIROS

Clientes Monitorados Controller

Fonte: Departamento de Monitoramento 24H (Lauro de Freitas/BA/Brasil)
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ALGUNS CLIENTES
-

Câmara Municipal de Lauro de Freitas
Anexo Câmara Municipal
Faculdades Unifacs
Flowserver
Habibs - Barra / Pituba Jardim de Alá / Dique do Tororó
Springer Carrier
Suzuki Motos
Odonto Villas
Ford
Rede Boa Farmácia
Juca Park
AVIS
Posto BR Mania (Luiz Tarquinio, Busca Vida e Lauro)
Rede Boticário
MC Donald's (Rio Vermelho, Paralela, Hiper Posto, Rodoviária e Villas)
Citeluz
Porto Seguro
Instituto Baiano de Medicina Desportiva
Igreja Caritas
Day Brasil
Restaurante Kimoqueca (Villas)
Shopping Boulevard (Villas do Atlântico)
Mariposa
Condomínios
- Royal Ville
- Top Villas
- Intervillas
- Villas do Bosque
- Palm Ville
- Amparo Riverside
- Acapulco (Buraquinho)
- Puerto Buenas
- Sol & Lua
- Luna Village
- Villas Gardem
- Royal Ville
- Reserva Mundo Verde
- Moradas do Litoral
- Ipanema Ville
- Recreio de Ipitanga
- Vila Verde
- Parque do Paraíso
- Mansão Dévora
- Maria Felix
- Morro das Margaridas
- Pampalona
- Horizonte Aldeiota
- Brisas do Mar
- Aldeia Saint Sebastian
- Vila do Sol
- Omega Ville
- Recanto Mansão Imperial
- Gileade
- Vila Inglesa
Departamento de Gerenciamento de Alarmes
- Salvador Ville
Grupo Controller - BA
- Villa Costeira
- Porto das Águas
- Outros...

4 de 5

LOCALIZAÇÃO

Rua Everaldina Bonfim da Paz, 400
Loteamento Ampliação São Judas Tadeu
Lauro de Freitas - Bahia

www.grupocontroller-ba.com.br
sac@grupocontroller-ba.com.br
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