
UNIFORMES E AÇÃO



Em ação
no trabalho, nas ruas ou no campo.

Qual desempenho você precisa ter? 

Qual imagem você quer passar? 

Você está preparado?
Aqui seu resultado é o protagonista.  
Por isso, 

Use o equipamento certo,

vista com prazer, 
movimente-se, 
vença, 

e desfrute cada vitória.  

UNIFORMES
EAÇÃO



70 mil uniformes
produzidos por mês

Mais de 80 mil clientes
atendidos por ano

 Desde
1966



A CITEROL

Em 1966, a Citerol foi fundada para ser a solução completa em 
uniformes para clientes criteriosos, que exigiam produtos de alta 
qualidade com um atendimento especializado. Ao longo dos anos 
a Citerol se tornou referência no setor do vestuário e hoje está 
presente em indústrias, comércios, redes de franquias, hotéis, 
escolas, restaurantes e órgãos públicos em todos estados do Brasil.

Nossos uniformes são projetados com base no dia a dia dos clientes 
e nos resultados que eles esperam alcançar. Para tanto, fabricamos 
produtos para terem a máxima performance em conforto, 
modelagem e durabilidade, por meio das melhores matérias primas, 
maquinários de última geração e um corpo técnico experiente e 
preparado.

A sede da Citerol está localizada na cidade de Contagem/MG, onde 
temos uma estrutura moderna, processos produtivos eficientes e 
com um alto padrão de controle de qualidade.

QUALIDADE +
ATENDIMENTO



Oferecer soluções completas em 

uniformes para nossos clientes, 

garantindo a excelência dos 

produtos e do atendimento.

Ser reconhecida como 

a empresa de uniformes 

profissionais mais 

confiável do Brasil.

VISÃO VALORESMISSÃO

- Ética

- Comprometimento

- Pensar como o cliente

- Trabalhar em equipe

- Gerar resultados

OS PRINCÍPIOS ESSENCIAIS



Confiança do Cliente: Contamos 
com altos índices de satisfação 
dos clientes, que ao adquirirem 
nossos uniformes, reconhecem que 
a Citerol tem a melhor relação de 
custo e benefício do mercado de 
uniformes.

Confiança dos Colaboradores: 
Sabemos que cada colaborador da 
Citerol é importante para o nosso 
sucesso, mas só o trabalho em 
equipe e a dedicação de todos que 
nos fizeram chegar na posição de 
liderança que nos pertence hoje.

Confiança dos Fornecedores: 
A credibilidade e respeito da 
Citerol transformam fornecedores 
em parceiros, com os quais, 
concomitante desenvolvemos 
projetos e produtos cada vez mais 
inovadores.

Confiança da Sociedade: Ser 
ético em tudo que fazemos e 
retribuir para a sociedade faz 
parte do nosso trabalho, que 
abrange a responsabilidade 
fiscal, a destinação sustentável 
dos resíduos e a participação 
constante em projetos sociais para 
pessoas carentes.

Promovemos a cultura da confiança na Citerol. Acreditamos que este é o 
melhor caminho para fortalecer parcerias de longo prazo.

CULTURA



Nesta coleção fornecemos uniformes militares e 
acessórios táticos de alto desempenho. Atualmente 
somos a maior empresa do setor, onde somos 
reconhecidos pelo nível de desenvolvimento como 
empresa varejista, e pelo mix e qualidade dos produtos. 

Nossos principais clientes são: Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG), Colégio Tiradentes (CTPM), Sistema 
Prisional, Sistema Socioeducativo, Polícia Militar 
do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil, Bombeiro 
Militar (CBMMG), Polícia Federal, Guardas Municipais, 
entre outras instituições. Além disso, atendemos um 
alto volume de praticantes de Airsoft e Paintball, 
aventureiros e apaixonados pelo estilo de vida tático.  

Nossos uniformes e acessórios desta coleção são 
produzidos para terem durabilidade e conforto ideal 
para profissionais que exercerem atividades com alto 
nível de exigência.

Para atender a este público a Citerol conta com lojas 
físicas, lojas itinerantes (caminhões), representantes e 
loja virtual. E não para por aí, há um grande projeto de 
expansão e em breve abriremos mais lojas e canais de 
venda para atender melhor aos nossos clientes.

4 LOJAS ITINERANTES

8 LOJAS FÍSICAS

TELEMARKETING

LOJA VIRTUAL

VAREJO

TÁTICO E
MILITAR



SHOPPING
TÁTICO



Para levar sofisticação à iniciativa privada, a Citerol 
conta com coleções de uniformes corporativos 
adaptados a todos os tipos de empresa. São 
produtos de pronta entrega, com design inovador, 
alta durabilidade, conforto e tecnologia. O 
atendimento dessa linha é realizado por nossos 
especialistas que dão suporte em todo Brasil, além 
da nossa loja virtual e do Showroom Multiform 
localizado em Belo Horizonte.

ENTREGA RÁPIDA

DESIGN INOVADOR

CONFORTO E DURABILIDADE

REPOSIÇÃO GARANTIDA

UNIFORMES
CORPORATIVOS



Nossa linha de uniformes Gourmet traz para o Brasil o que 
há de mais tecnológico em confecção de uniformes para 
restaurantes, chefs profissionais e amantes de culinária. Em 
nosso mix de produtos você encontra Dolmãs, aventais, calças, 
bandanas e chapéus e muito mais.

O destaque desta coleção são as Dolmãs com design 
exclusivo, tecnologia anti-odor, tecido repelente a água e óleo, 
dry fit na lateral (conforto extra), botões cambiáveis e tudo 
que um Chef profissional precisa para obter um desempenho 
superior na cozinha.

O atendimento dessa linha é realizado por nossos especialistas 
que dão suporte em todo Brasil, além da loja virtual e do 
Showroom Multiform localizado em Belo Horizonte.
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Para grandes contas que desejam elaborar um projeto 
exclusivo, a Citerol conta com uma equipe experiente em 
desenvolvimento de uniformes personalizados. Cada peça 
é projetada de acordo com imagem corporativa e forma 
de utilização do usuário final.

Oferecemos também a possibilidade de contratar os 
nossos serviços de expedição, onde a Citerol armazena, 
gerencia e distribui os uniformes para os clientes.

GRANDES EMPRESAS

E REDES DE
FRANQUIAS

EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

PROJETOS EXCLUSIVOS



Há mais de 50 anos a Citerol atende a órgãos públicos em 
todo Brasil. Com um extenso histórico como fornecedor, 
somos reconhecidos pela ética e comprometimento com 
os prazos exigidos nos editais.

Nossos uniformes são confeccionados em conformidade 
com todas especificações técnicas de matérias primas 
e costuras. Dessa forma, os uniformes da Citerol 
apresentam altos índices de satisfação dos clientes de 
órgãos públicos.

Estamos presentes em licitações públicas de âmbito 
federal, estadual e municipal, atendendo a corporações 
militares, órgãos fiscalizadores, administrativos e muito 
mais.

LICITAÇÕES
PÚBLICAS

CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPROMETIMENTO COM PRAZOS



@CITEROLOFICIAL

/CITEROL

REDES SOCIAIS



UNIFORMES E AÇÃO

www.citerol.com.br

http://www.citerol.com.br

