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Por que a Luma é sua
melhor opção no mercado?



Sobre Nós4
PORQUE SOMOS A SUA MELHOR OPÇÃO

Há mais de 15 anos personalizando
serviços em grandes empresas e
condomínios, garantindo através de
seu centro treinamento uma equipe
adequada as suas necessidades,
evitando assim a rotatividade e
resultados indesejáveis.



Nossa Visão      
PORQUE SOMOS A SUA MELHOR OPÇÃO
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Acreditamos que o resultado do
treinamento está totalmente ligado
ao sucesso do serviço.



Nossa Missão
PORQUE SOMOS A SUA MELHOR OPÇÃO?
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Formar profissionais qualificados na área
de serviços para exercer atividades
personalizadas, de acordo com as
necessidades específicas de cada cliente.



Conceito
PORQUE SOMOS A SUA MELHOR OPÇÃO?
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NOSSAS SOLUÇÕES SÃO BASEADAS EM
TREINAMENTOS ESPECÍFICOS, DE ACORDO
COM O PERFIL DO NOSSO CLIENTE.

• Rapidez e eficiência nos processos.
• Respaldo aos colaboradores e clientes.

QUALIDADE



Refeição Transportada

O Sistema de refeições transportadas é ideal 
para empresas que não possuem ambiente 

interno adequado para preparo das refeições. 
Neste sentido, esse serviço oferece 

praticidade, já que as refeições são preparadas 
em nossas cozinhas.

Administração de Restaurantes

Ideal para empresas que tem estrutura para 
preparo das refeições, terceirizando a gestão 

deste serviço. 

Consultoria Alimentar
Nosso diferencial é que contamos com uma 

equipe de profissionais competentes, 
atualizados e qualificados, e que possuem sólida 

experiência em diferentes setores da 
alimentação.

ALIMENTAÇÃO
EMPRESARIAL



Recepção
Sua empresa não tem uma segunda chance de causar 

uma primeira boa impressão, portanto ter uma 
recepção que orienta e direciona seus colaboradores e 

visitantes é fundamental.

Higiene
Nossa Limpeza vai do espaço ao tempo disponível, 

do custo do processo ao perfil do nosso cliente, 
atendendo de maneira eficiente e sem desperdício.

Controle de Acesso

Gerar um ambiente seguro, livre de acessos não 
autorizados, protegendo pessoas e bens 

patrimoniais.

FACILIDADES
PARA EMPRESAS



Higiene
Soluções integradas em limpeza com 

supervisão constante, para que você possa 
administrar o seu condomínio enquanto nós 
cuidamos de todo o ambiente, otimizando 

custos.

Zeladoria
Prevenir e fiscalizar através dos serviços de 
Zelador, os problemas de manutenção em 

condomínios e empresas.

Síndico Profissional
Gestão profissional na administração de 

condomínios, otimizando recursos e 
investimentos, possibilitando a valorização do 

patrimônio.

FACILIDADES
PARA CONDOMÍNIOS



PROCESSOS
Nosso Diferencial



Etapas
INTRODUÇÃO
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Coleta de dados

Recrutamento 
com Perfil

Acompanhamento 
Supervisionado

Treinamento:
Teórico e
Prático



Etapas
INTRODUÇÃO
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Objetivo

Tornar o processo seguro
e efetivo ao cliente e aos
colaboradoresCertificação de 

início no cliente

Assessoria ao 
colaborador



Coleta de dados14

Análise do perfil do cliente para garantir a assertividade na seleção da equipe.



Recrutamento

127KAnálise 89KDiagnóstico 205KContratação

Análise de perfil da vaga
X

Análise do perfil do cliente!

Seleção de acordo com 
as características e 

competências analisadas

Contratação
assertiva



TREINAMENTO
Nosso Diferencial



Treinamento Personalizado

Desenvolvimento de Pessoas

Satisfação Garantida

Nosso treinamento consiste em
preparar profissionais de acordo
com o perfil do cliente, através de
instruções sobre atendimento ao
cliente, postura profissional,
cronograma das atividades diárias
e programadas, tipos de produtos
e/ou equipamentos e suas
finalidades, oferecendo Satisfação
Garantida!

Treinamento
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Acompanhamento
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Após preparação em nosso Centro de
Treinamento, o colaborador iniciará seu
trabalho no cliente, supervisionado por um
profissional.
Ao final do período será apresentado um
relatório de desempenho apontando as
competências do colaborador.

ATITUDES

CONHECIMENTO

95%

80%

70%HABILIDADES



Validação
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Ao final do processo de
acompanhamento, será iniciada
a validação dos serviços no
cliente, considerando:

Aproveitamento do
Treinamento

Acompanhamento da
Liderança

Avaliação do Cliente

Relatório de 
Desempenho



Contatos!

R. Alberto Faria, 187 - Sala 14 - Jardim Brasil 
CEP: 13073-014 - Campinas  - SP

Endereço

(19) 3113-3737

Telefone:

gp@grupoluma.com.br

E-mail

(19) 98882-0946

Whatsapp:


