Confiança tem nome
O GRUPO 5 ESTRELAS está no mercado desde 1994 oferecendo soluções em
terceirização de Segurança e Serviços específicos e temporários.
Nosso legado é baseado na lógica da Gestão Integrada e na realização de um
trabalho singular. Acreditamos no potencial humano, por isso investimos
constantemente na capacitação do nosso pessoal e na atualização de novas
tecnologias.

Sua confiança é nossa prioridade
Para entregar a você um serviço de excelência e
qualidade unimos a tecnologia, potencial de trabalho e
treinamentos.
Nossos processos seletivos bem estruturados e nossas
condutas regidas pela integridade e transparência
reforçam que a sua confiança é nosso objetivo principal.
Queremos superar suas expectativas!

NOSSO GRUPO COMPLETO PARA VOCÊ!
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Executamos o serviço que a sua empresa precisar.

Política de Integridade
Somos a primeira empresa do ramo a implantar o Programa de Integridade conforme prevê a Lei
Distrital 6.112. Consiste em procedimentos internos de integridade, transparência e incentivo à
denúncia de irregularidades. Aplicamos nosso manual de conduta, políticas e diretrizes com o
objetivo de manter o relacionamento perfeito com a sociedade, nossos colaboradores, clientes e
fornecedores, além de detectar e sanar qualquer tipo de fraudes e atos ilícitos. O resultado disso é
a garantia e a preservação da nossa marca como a mais lembrada do setor.

Portal do Colaborador
Nossa ferramenta de comunicação direta e efetiva com o colaborador do Grupo 5 Estrelas.
Nele, o colaborador encontra seu contra-cheque, benefícios, recebe dicas de qualidade de vida e fica por dentro
de todas as novidades da empresa. Além disso, pode enviar e receber feedbacks diretamente com os
departamentos responsáveis. Nossos gestores possuem controle das equipes, de indicadores exatos e dos
últimos andamentos.
O PORTAL DO COLABORADOR pode ser acessado no nosso site ou através do aplicativo disponível nas
plataformas digitais.

Ouvidoria
Canal exclusivo para denúncias, sugestões, informações e elogios. A Ouvidoria foi criada para estreitar os laços
com a sociedade, colaboradores, clientes e fornecedores de forma transparente, ágil e sigilosa. Com isso,
incentivamos através deste canal uma relação saudável e íntegra entre todos.

Associações
Somos associados ao Instituto Ethos – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e ao LIDE – Grupo de
Lideres Empresariais, cuja a missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma
socialmente responsável e ética, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.
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