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Como escolher uma Desentupidora? 

 

Procurando por uma desentupidora? Então espere! Este arquivo vai te 
ajudar muito nesta tarefa. 
 
Neste momento você deve estar encontrando várias desentupidoras e 
tentando escolher uma entre muitas que podem solucionar seu problema 
de entupimento, ou outros problemas relacionados ao segmento, mas não 
é fácil. 
 
Sempre queremos encontrar o equilíbrio perfeito entre preço e serviço, 
para solucionar o problema de entupimento, já que a cada hora que passa 
o problema vai se agravando mais. 
 
Imagine ter em mãos dicas para te auxiliar a escolher uma desentupidora? 
 
Por isso separamos dicas poderosas de como encontrar a melhor 
desentupidora para solucionar o problema de entupimento da sua casa ou 
empresa e o mais importante, evitar problemas futuros. Confira: 
 
 

Experiência 

A experiência é uma das dicas mais importantes, principalmente para 
entupimentos mais complexos. Caso seja necessário quebrar concreto ou 
algo do tipo, o profissional experiente sabe fazer uma manutenção menos 
impactante e com transtornos menores. 
 
Pergunte pela experiência e tempo de mercado da desentupidora, pode 
fazer isso por: telefone, whatsapp ou formulário de contato do site. 
 
 

Avaliações e Comentários 
Procurar por avaliações e comentários no Google Maps é uma ótima 
opção, vários locais e empresas podem ser avaliados e receber comentário 
do cliente, também é importante verificar se a empresa respondeu o 
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cliente. Alguns vezes, o cliente pode fazer uma avaliação baixa e a 
empresa pode responder explicando o ocorrido. 
 
 

Clientes Atendidos 
Alguns sites de desentupidoras possuem uma página de clientes, essa 
página fica as logomarcas de empresas que já foram atendidas. Saber que 
a desentupidora prestou serviço a uma empresa conhecida traz muita 
confiança na contratação do serviço. 

Também é possível ligar na empresa e perguntar como foi o serviço 
realizado pela desentupidora, pois infelizmente algumas empresas 
colocam clientes que nunca atenderam. 
 
 

Redes Sociais da Desentupidora 
Você também pode visitar as redes sociais das desentupidoras, verifique 
quais são as atualizações e informações postadas para conhecer mais 
sobre a empresa e os serviços. Algumas desentupidoras já possuem canal 
no Youtube e postam informações de serviços realizados. 
 
 

Descarte de Resíduos 
Existe a necessidade do descarte correto de resíduos obtidos através do 
serviço de limpeza de fossa, por exemplo. O descarta ilegal pode trazer 
riscos ao meio ambiente e contaminar o solo. Então você precisa 
perguntar como é feito o descarte dos dejetos e se todas as regras são 
respeitadas. 
 
Algumas desentupidoras já colocam isso no site, demonstrando como é 
feito esse descarte. 
 
 

Conclusão 
Esperamos que essas dicas o ajude escolher a melhor desentupidora em 
qualquer lugar do Brasil para solucionar o problema de entupimento da 
sua casa ou empresa. 
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