
LINHA DO
TEMPO

1996 | A EMPRESA
A Base foi criada á partir de uma visão clara e 
estratégica de oportunidade. Oportunidade de se 
inserir em um mercado que demonstrava imenso 
crescimento, porém, ainda era pouco explorado no 
Brasil. O nome forte e sólido “Base” dado à 
empresa, veio da intenção dos proprietários de 
deixarem claros seus objetivos com a prestação dos 
serviserviços que iriam oferecer. 

1997 | O INÍCIO
A primeira oportunidade de prestação de serviço veio á 
partir do esforço do sócio-fundador, que fechou uma 
parceria em 1997 com um amigo empresário que perdurou 
por mais de N anos. (Até os dias de hoje (2021)). Este cliente 
foi o primeiro passo com o pé direito para a introdução no 
mercado, onde conseguimos um contrato de fornecimento 
de serviços de limpeza de cinco lojas da rede. (Mundo Novo 
– Ma– Material de Construção).

“Introdução no mercado”.

1999 | O SUCESSO

Em 1900ebolinha a Base consegue uma 
incrível oportunidade de trabalhar com a 
Ceasa, batendo um número expressivo de 
quase 1000 funcionários altamente 
treinados prestando serviços de qualidade 
e inaugurando assim sua primeira filial fora 
da cidade de São Paulo. Após o fechamento 
desdeste contrato, a Base não voltou mais 
atrás e foi buscar voos cada vez mais altos.

“Inauguração da primeira filial fora da cidade de São Paulo”.

Com o tamanho alcançado, e o 
reconhecimento de mercado, era questão 
de tempo para a Base abrir sua sede 
própria na Alarico XPTO..visando sempre 
ampliar seus negócios física e profissional-
mente. O resultado veio com a Nextel no Rj 
e DF em 201X, sendo o primeiro cliente 
aatendido fora do estado de São Paulo. O 
Crescimento da empresa se expandia de 
forma cumulativa, e tudo indicava que era 
apenas a ponta do iceberg.

2001 | SEDE PRÓRPIA E
CLIENTE FORA DO ESTAD0

2007 | CERTIFICAÇÕES

Em N DATA as operações começam a se 
expandir de forma significativa, onde a 
empresa abre algumas filiais e pontos 
operacionais espalhados por todo o 
Brasil. A Base se torna a primeira 
empresa do segmento a adquirir as 
certificações ISO 9001 e 14001 no ano 
dede 2007, comprovando e reforçando 
sua excelência nos serviços prestados.

“Aberturas de filiais e pontos operacionais pelo Brasil ”.

2018 | SOLUÇÕES INTELIGENTES

Com o passar do tempo a Base se viu na necessidade de aperfeiçoar 
seus processos, adotando sistemas de gerenciamento com 
formulários inteligentes via aplicativos, sendo esses:

Controle de gestão de serviços QRCode
O N-FORM permite que seja feito um “check-list” eletrônico, onde os 
supervisores podem abordar informações pertinentes aos serviços 
prestados. O cliente dispõe dessas informações rápidas e precisas para 
facilitar o controle e clareza de que todos os processos estão sendo 
cumpridos de forma correta.

Gestão de equipes externas
Sistema utilizado para a gestão e controle das visitas via satélites, o 
sistema permite identificar a rota do supervisor, seu período de 
permanência no local, entre outros dados, tendo assim, um melhor 
respaldo quanto aos resultados. Nele, o supervisor consegue avaliar 
anormalidades ou ocorrências no posto visitado gerando relatórios.

2019 | NOVO ESCRITÓRIO
E AUMENTO DA EQUIPE
“Escritório comercial e crescimento de número de funcionários”.

Com uma grande quantidade de filiais 
estabilizadas no Norte e Nordeste, a Base abre 
um novo escritório comercia na Vila Matilde, 
onde coordena as atividades e gerencia toda 
sua operação. Ação esta necessária, após o 
aumento significativo do número de 
colaboradores para mais de XMIL, reforçando 
asassim o crescimento contínuo e uma solidez 
cada vez maior no mercado.

2020 | ATUALIZAÇÃO DA MARCA
Buscando a constante modernização a Base apresenta em 2020 sua nova identidade visual. 
Visando assim uma melhor inserção nos meios digitais e constante atualização da marca.

Antigo Novo

OS PLANOS SÃO SEMPRE AMBICIOSOS, PORÉM, ALCANÇÁVEIS.


