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MARCELO SLEIMAN, 
Gerente de Operações
São Carlos Empreendimentos e 
Participações – São Paulo/SP

Empresa indicada: E-Vertical
Área de atuação: manutenção

“ A E-vertical fornece 
equipamentos e serviços de 
qualidade, e possui um time 
técnico muito experiente e 
comprometido. Negociações com 

transparência e estão 
sempre à disposição. 

Conseguimos 
ótimos resultados 
nos projetos 
que trabalhamos 

juntos. ”

MARCIA VIEIRA RIBEIRO,  
Gerente Operações
Grupo FMG – Facilities 
Management Group – Projeto 
Quadra Hungria – São Paulo/SP

Empresa indicada: Gocil 
Serviços de Segurança
Área de atuação: segurança 
e vigilância

“ Eu gostaria de indicar a equipe 
da Gocil, pois eles são 

parceiros de verdade. 
A qualidade, 
agilidade e a 
personalização 
dos serviços são 

perfeitas. ”
MARCO ANTONIO BRAGA,  
Gerente Predial
Centro Empresarial e Cultural João Domingues de Araújo (JDA) – São Paulo/SP

Empresa indicada: Proguarda – Grupo GPS
Área de atuação: segurança patrimonial
Profissional destaque do contrato: Paulo Rocha, Diretor

“ A empresa destaque que gostaria de indicar, atua com multisserviços, mas 
nossa parceria é na área de segurança patrimonial: a Proguarda, que 

recentemente fez uma fusão com o Grupo GPS, multinacional 
com mais de 35 mil colaboradores. O grande diferencial 
neste contrato é o Diretor de Negócios, Paulo Rocha, que 
faz visitas semanais, verificando pontualmente todos os 
itens de escopo do contrato, tanto com o cliente, como com 

os funcionários, verificando postura, vestimentas etc. ”
MARCOS MARAN,  
Gestor do Departamento de Manutenção, Operação de Utilidades e Obras
Centro Empresarial de São Paulo (Cenesp) – São Paulo/SP

Empresa indicada: Trielo Soluções Inteligentes
Área de atuação: manutenção de sistemas de segurança 

Empresa indicada: MHA Engenharia
Área de atuação: obras

Empresa indicada: LoebCapote e Ybyraa
Área de atuação: arquitetura

“ Para nós do Cenesp, existem dois requisitos que consideramos muito importantes quando 
contratamos um serviço: competência e capacidade de relacionamento humano. Entendemos 
que esses quesitos são essenciais para que uma contratação de serviços chegue a um bom 
final. As empresas que indicamos se destacam pelo perfil de seus funcionários quanto ao 
comprometimento, à dedicação e à busca de atender às necessidades de seus clientes. Apesar 

de contratarmos várias empresas com esse perfil, destacamos as empresas citadas. ”

MAURICIO MORAES,  
Gerente de Infraestrutura
Infoglobo Comunicação e 
Participações – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: ISS 
Facility Services
Área de atuação: facility 
management
Profissional destaque do 
contrato: Flávio Tambelini, 
Gerente Operacional

“ A empresa ISS vem ao 
longo dos últimos cinco anos 
desenvolvendo e consolidando 
uma grande parceria 
conosco. A forma proativa de 
atuação aliada às práticas 
objetivas vêm atingindo os 
objetivos traçados. ”
Empresa indicada: Hill International
Área de atuação: obras
Profissional destaque do contrato: 
Márcio Soares Otti, Engenheiro

“ A parceria com a Hill já 
tem há longos anos, e se 
torna muito fácil falar sobre 
a sua forma de atuação. 
Dedicada, comprometida, 
técnica e parceira em todos as 

frentes de serviço 
prospectados. 

Empresa com 
renome e 
gabaritada 
par atuar no 

segmento. ”

Depoimentos
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