DESTAQUE
Grupo Protege: sempre à frente
em todos os lugares
Com 45 anos de atuação, o Grupo Protege - controlador das empresas
Protege, Protege Segurança Eletrônica, Protege Serviços Especiais, Provig,
Proair e Proforte - se tornou um dos principais gigantes do país oferecendo
uma gama variada de soluções em segurança
Anna Carolina Ludendorff
Atuando fortemente no mercado desde 1971,
o Grupo Protege iniciou suas atividades com a segurança privada. Ao longo dos anos, diversificou seus
serviços e hoje abrange logística de valores, segurança
patrimonial, segurança eletrônica, serviços aeroportuários e capacitação de profissionais de segurança.
O crescimento é motivo de orgulho para
quem acompanhou de perto essa trajetória. Esse é
o caso de Mário Baptista de Oliveira, diretor-geral
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do Grupo e filho do fundador e presidente, Marcelo Baptista de Oliveira. “Estamos presentes em
20 estados, além do Distrito Federal. Construímos
uma trajetória sólida que se mistura nos acontecimentos importantes da história recente do Brasil”,
revela. Associado ao Sindesp-MG, o Grupo Protege tem como política interna a participação em
sindicatos patronais. “A entidade tem funções de
extrema importância. Dentre elas, a de defesa e representação dos direitos e interesses da categoria.
Participar do Sindicato é contribuir com a união de
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Valores Sólidos
Com 45 anos de mercado, o Grupo Protege é
o responsável por controlar as empresas Protege, Protege Segurança Eletrônica, Protege Serviços Especiais,

Provig, Proair e Proforte. No total, são mais de 18 mil
colaboradores que refletem um dos principais valores
que regem a organização: o ser humano. “Tudo em
nossa empresa envolve pessoas. Procuramos estabelecer uma relação de comprometimento com os clientes, colaboradores, fornecedores e com a sociedade de
modo geral”, destaca Baptista de Oliveira.
Grupo Protege

forças em prol da valorização da segurança privada –
função cada vez mais exigida, principalmente nestes
momentos de adversidade”, enfatiza o diretor.
O Grupo tem capital 100% nacional e é constituído por seis empresas: Protege, Proforte, Protege
Segurança Eletrônica, Provig, Proair e Protege Serviços Especiais.
Com uma frota de mais de 1,8 mil veículos, as
oportunidades de atuação do Grupo Protege foram
expandidas operando também com o Carga Segura,
transporte de produtos de alto valor agregado, como
joias, eletrônicos e medicamentos.
Além disso, a empresa oferece soluções como
Cofre Inteligente, que permitem a antecipação de numerário e a total visibilidade do fluxo de caixa das
empresas em tempo real. “O sistema é on-line e integrado com o estabelecimento do cliente. O acesso ao
valor depositado é feito apenas pelo Grupo Protege,
e a abertura do cofre é feita por meio de fechadura
eletrônica. Esses dispositivos garantem mais segurança aos negócios”, completa.

Mário Baptista, diretor-geral do Grupo: "Somos uma empresa de
valores sólidos. Nossos colaboradores passam por capacitação e
recebem treinamento constante"

Proforte é uma das empresas
do Grupo Protege.
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