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SERVIÇOS



patrimonial
Segurança

conservação
Limpeza e

de serviços
Terceirização

• Vigilância corporativa
• Segurança pessoal e escolta
• Segurança eletrônica e monitoramento
• Análise de risco
• Formação pro�ssional em segurança
• Segurança de eventos
• Prevenção de perdas

• Auxiliar de serviços gerais
• Recepção
• Portaria
• Zeladoria

• Limpeza e conservação de ambientes
• Lavação predial
• Limpeza de eventos
• Manutenção e conservação de jardins
• Zeladoria
• Limpeza técnica
• Tratamento de piso
• Limpeza pós-obra, vidro e fachada
• Entre outros

• Bombeiro industrial
• Auxiliar de expedição
• Áreas administrativas
• Apanha de aves
• Entre outros

A Seguridade Serviços dispõe de 
tecnologias em processos para atender a 
qualquer demanda ou serviço de 
terceirização. Por meio de um atendimento 
consultivo e um plano estratégico de 
atuação, entrega aos clientes um serviço 
de qualidade, com ética e segurança.



SEGMENTOS
NOSSOS

Universidades

Indústrias

Condomínios

Supermercados

Shoppings

Parques Temáticos

Hotéis

Comércios

Eventos

Bancos

Clínicas



EMPRESAS DO GRUPO

CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS

Plano de saúde
Plano dental
Previdência privada
Seguro de vida

ESCOLA TÉCNICA
DE SEGURANÇA

Formações pro�ssionais
Referência em seu segmento
Certi�cação ISO 9001:2015 

Infraestrutura de ponta
Segurança privada

SEGURANÇA PATRIMONIAL
SEGURIDADE

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SEGURIDADE

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
SEGURIDADE

SERVIÇOS DE RH
SEGURIDADE



DE TRABALHO
METODOLOGIA Estabelecemos rigorosamente padrões de qualidade para a execução

de todos os nossos processos.

• AVPT – Atribuições do Vigilante no Posto de Trabalho

• ALPT – Atribuição da Limpeza no Posto de Trabalho

• ARPT – Atribuição da Recepcionista no Posto de Trabalho

• AJPT – Atribuição da Jardinagem no Posto de Trabalho

• ABPT – Atribuição do Bombeiro no Posto de Trabalho

• Auditorias monitoradas

• Padrão ISO 9001:2015

• Acompanhamento direto pela Diretoria Executiva

• Canais especí�cos de contato administrativo 



TECNOLOGIAS



ONLINE
GESTÃO OPERACIONAL

Uma solução inteligente para 
facilitar a gestão dos 
colaboradores em tempo real. 
Registro de ponto, ocorrências, 
aviso e informações importantes 
em um só lugar, 24 horas por dia.



Veja abaixo uma simulação em que o colaborador falta
ou se atrasa para o posto de trabalho sem aviso prévio

Colaborador 
falta ao posto 
de trabalho

Não registra o ponto 
dentro dos 5 minutos 
de tolerância

Equipe interna 
entra em 
contato com o 
colaborador

Mesa de 
operações 
Seguridade é 
noti�cada em 
tempo real

Colaborador 
informa que não 
comparecerá ao 

posto de trabalho

Entra em contato 
com o volante 
para noti�cá-lo

Volante no 
ponto de 
trabalho

Envia um Uber 
Corp até a 

residência do 
colaborador para 
levá-lo até o posto 

de trabalho

Mesa de 
operações 

comunica o cliente 
e informa que 
enviará um 

volante para a 
substituição

Colaborador 
informa que vai se 
atrasar no posto 

de trabalho

Quando dentro do limite máximo de 
atraso, em acordo com o contratante, 

o cliente é informado que o 
colaborador está a caminho

Colaborador 
no posto de 

trabalho



Mais de 254 mil horas
sem acidentes com vítimas

MONITORAMENTO
SISTEMA DE

DE FROTA
As viaturas da Seguridade são monitoradas 
24h pelo sistema de rastreamento. Por meio 
deles, acompanhamos os indicadores de 
velocidade, imprudências no trânsito, pontos 
e tempo de parada, além de acionar o botão  
de pânico em qualquer eventualidade.



URA
Sistema

A Unidade de Resposta Audível é responsável por realizar 
o monitoramento eletrônico do posto de trabalho. A 
ligação para informar as particularidades do posto é uma 
tarefa imprescindível na rotina do vigilante e, se não 
realizada, a central tomará as devidas providências.

1DISCAR

2ATENDER LIGAÇÃO

3URA 4ATENDIMENTO

Telefone

Escolha a opção Atendimento por ramal ou agente



GesOper
Projetado e desenvolvido especialmente 
para empresas de Segurança 
Patrimonial, Portaria e Limpeza, esse 
sistema garante a Gestão integrada de 
todas as atividades da empresa.

Gestão �nanceira

Gestão de RH

Gestão operacional

Gestão Comercial



GESTÃO DOS COLABORADORES
Contratação assertiva



CONTRATAÇÕES
PRÉ-REQUISITOS PARA

Com o objetivo de agilizar
o processo de contratações, 
a planilha de pré-requisitos 
é preenchida pelo recrutador 
de acordo com o per�l
de cada vaga.



CONTRATAÇÃO

Resultado do Processo

MAP – Mapeamento de Aptidão Pro�ssional indica 
as características pessoal e comportamental de 
cada candidato, realizando uma avaliação de forma 
precisa, auxiliando na decisão do(a) melhor 
candidato(a) para a vaga. 

SERENIDADE – NERVOSISMO

ÍNDOLE PACÍFICA – AGRESSIVIDADE 

EUFORIA – DEPRESSÃO

INSTABILIDADE – ESTABILIDADE

ISOLAMENTO – SOCIABILIDADE

INSEGURANÇA – AUTOSSEGURANÇA

INTROVERSÃO – EXTROVERSÃO

SENSIBILIDADE – RACIONALIDADE



INTEGRAÇÃO 
Por meio de um programa formal e 
intensivo de treinamento, os novos 
colaboradores são familiarizados com 
a estrutura da organização, principais 
produtos e serviços e missão 
organizacional. No posto de trabalho, 
é realizado um treinamento 
quali�cativo de, no mínimo, 36 horas.

O colaborador recebe um manual com 
informações básicas para sua integração 
na organização.



BENEFÍCIOS
Faculdades (graduação e pós-graduação)

Seguro de vida
Convênio com farmácias
Plano odontológico
Plano de saúde
Clínicas laboratoriais 
Convênios sindicais
ASSOSEG
Cesta natalina
Cursos on-line
PDI – Programa de Desenvolvimento Individual



ASSOCIAÇÃO
ASSOSEG

DE FUNCIONÁRIOS

Com uma pequena mensalidade, os 
colaboradores associados formam 
uma poupança, que é utilizada na 
liberação de empréstimos aos 
associados, com até 12 meses para 
pagar. Ajuda valiosa em imprevistos 
�nanceiros. 

MAIS DE
1 MIL
ASSOCIADOS



ON-LINE GRATUITOS
CURSOS

Através do portal,
nossos colaboradores
podem aperfeiçoar
seus conhecimentos de:

• Qualidade no atendimento
• Segurança do trabalho – básico
• Che�a e liderança



CARREIRA
PLANO DE

Possibilitar evolução nas posições de 
trabalho da organização.

Com o objetivo de reter nossos talentos 
internos, dispomos de um Plano de 
Carreira para promoções internas. Por 
meio dele, nossos colaboradores têm a 
oportunidade, através de planejamento, 
de crescer pro�ssionalmente até cargos 
de liderança. 

Funções Operacionais

Líderes

Analista Administrativo de �lial

Auditores

Supervisores

Coordenadores

Gerentes de Filial

Gerente Corporativo



PERMANENTE
COMUNICAÇÃO

Para manter nossos colaboradores 
alinhados e próximos da empresa, a 
Seguridade atua continuamente 
através das ferramentas:

• Portal do colaborador 
• Pesquisa de clima organizacional
• Informativo mensal
• SGI
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ENTREVISTA COM A COLABORADORA - ESPECIAL DO DIA DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Vanessa Abreu de Oliveira, 37 anos. 
“Eu estou no ramo da limpeza há bastante tempo. É algo que eu gosto de fazer, e na empresa Seguridade o trabalho é �exível. Eu gosto do pessoal, gosto do que eu faço, o trabalho é braçal, mas a gente dá conta. O trabalho da limpeza deve ser valorizado pelas pessoas, pois o que fazemos é como uma limpeza de casa, por exemplo. O mesmo cuidado que eu tenho com a limpeza no trabalho, é o mesmo que eu faço na minha casa. Na Seguridade o que eu enxergo como diferencial é a organização. O pessoal é bem organizado, os setores são bem legais de trabalhar, são pessoas �exíveis e colaboram com o espaço. A Seguridade passa con�ança em matéria de produtos e em tudo o que a gente precisa.”

OBJETIVOS
Eu tenho muitos objetivos na área pro�ssional, então eu pretendo crescer numa área que estou analisando. Estou terminando meus estudos e vou ingressar em um curso técnico. Há bastante desa�o pela frente.

segurança.
Qualidade

E ÉTICA COM TODA A DIA DO ZELADOR E DO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CURSO MATRÍCULA
17/02 a 21/02 até 12/02

Segurança Pessoal
Privada

Programação ETESE Escola Técnica de Segurança

Reciclagem de Vigilante

17/02 a 21/02 até 12/02 17/02 a 07/03 até 12/02
24/02 a 28/02 até 19/02

CURSO MATRÍCULA

03/02 a 07/02 até 29/01

CURSO MATRÍCULA
17/02 a 21/02 até 12/02

CURSO MATRÍCULA

03/02 a 22/02 até 29/01

Escolta Armada e
Transporte de Valores Formação de Vigilante

até 21/02

CréditoPeríodo Referência

até 14/02

Créditos do Vale-Alimentação

01/02 a 07/02 (sáb. a sexta)

08/02 a 14/02 (sáb. a sexta)

até 06/03

até 28/0215/02 a 21/02 (sáb. a sexta)

22/02 a 28/02 (sáb. a sexta)

até 13/0329/02 a 06/03 (sáb. a sexta)

11 E 22 DE FEVEREIRO

PARABÉNS A TODOS OS ZELADORES
E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PELO SEU DIA.
O SEU ESFORÇO FAZ PARTE DA NOSSA ESSÊNCIA.

O TRABALHO

A SEGURIDADE FOI RECERTIFICADA PELA ISO 9001:2015. 
A Seguridade possui a certi�cação da ISO 9001:2015, desde 1998, garantindo a todos os clientes qualidade e ética na entrega dos serviços.
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ENTREVISTA COM A COLABORADORA - ESPECIAL DO DIA DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Vanessa Abreu de Oliveira, 37 anos. 

“Eu estou no ramo da limpeza há bastante tempo. É algo que eu gosto de fazer, e na 

empresa Seguridade o trabalho é �exível. Eu gosto do pessoal, gosto do que eu faço, o 

trabalho é braçal, mas a gente dá conta. O trabalho da limpeza deve ser valorizado pelas 

pessoas, pois o que fazemos é como uma limpeza de casa, por exemplo. O mesmo cuidado 

que eu tenho com a limpeza no trabalho, é o mesmo que eu faço na minha casa. Na 

Seguridade o que eu enxergo como diferencial é a organização. O pessoal é bem organizado, 

os setores são bem legais de trabalhar, são pessoas �exíveis e colaboram com o espaço. 

A Seguridade passa con�ança em matéria de produtos e em tudo o que a gente precisa.”

OBJETIVOSEu tenho muitos objetivos na área pro�ssional, então eu pretendo crescer numa área que estou analisando. Estou terminando meus estudos e vou 

ingressar em um curso técnico. Há bastante desa�o pela frente.

segurança.

Qualidade
E ÉTICA COM TODA A

DIA DO ZELADOR E DO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CURSO

MATRÍCULA

17/02 a 21/02
até 12/02

Segurança Pessoal
Privada

Programação ETESE Escola Técnica de Segurança

Reciclagem de Vigilante
17/02 a 21/02

até 12/02

17/02 a 07/03
até 12/02

24/02 a 28/02
até 19/02

CURSO

MATRÍCULA

03/02 a 07/02
até 29/01 CURSO

MATRÍCULA

17/02 a 21/02
até 12/02 CURSO

MATRÍCULA

03/02 a 22/02
até 29/01

Escolta Armada e

Transporte de Valores
Formação de Vigilante

até 21/02

Crédito

Período Referência

até 14/02

Créditos do Vale-Alimentação
01/02 a 07/02 (sáb. a sexta)

08/02 a 14/02 (sáb. a sexta)

até 06/03

até 28/02

15/02 a 21/02 (sáb. a sexta)

22/02 a 28/02 (sáb. a sexta)

até 13/03

29/02 a 06/03 (sáb. a sexta)

11 E 22 DE FEVEREIRO

PARABÉNS A TODOS OS ZELADORES

E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PELO SEU DIA.

O SEU ESFORÇO FAZ PARTE DA NOSSA ESSÊNCIA.

O TRABALHO

A SEGURIDADE FOI RECERTIFICADA PELA ISO 9001:2015. 

A Seguridade possui a certi�cação da ISO 9001:2015, desde 1998, garantindo a todos os clientes 

qualidade e ética na entrega dos serviços.

CORONAVÍRUS

NOVIDADES ASSOSEG

CONSERVAÇÃO DOS UNIFORMES

PESQUISA IBOPE

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

CUIDADOS RECOMENDADOS
A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o nível de alerta a respeito do novo coronavírus. A orientação do Ministério da Saúde e demais órgãos competentes é de atenção e cuidados para prevenção do contágio.

Comunicamos a todos que, após algumas revisões de valores, a Assoseg 
autorizou novos limites para empréstimos. Essa decisão vem ao encontro das 
expectativas dos colaboradores associados.  

Em 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água. O recurso é 
fundamental para a manutenção da vida no planeta e deve ser preservado de 
todas as formas. Todo mundo pode fazer a sua parte dentro e fora de casa. 
Que tal começar reduzindo o consumo de água nas tarefas domésticas? 
Com as dicas abaixo, vai ser muito fácil colocar em prática!

A Seguridade fornece aos colaboradores todos os uniformes necessários para a 
prestação dos serviços.

A apresentação dos colaboradores no posto de trabalho deve ser sempre 
impecável. A�nal, eles estão representando a empresa perante o nosso cliente. 
Para tanto, é fundamental manter o uniforme sempre limpo, passado e bem 
cuidado. Pequenas manutenções nos uniformes, como troca de botão, zíper ou 
mesmo costuras pontuais, são de responsabilidade do próprio colaborador, de 
forma que possam ser rapidamente resolvidas, a �m de mantê-los sempre em 
perfeitas condições.

REFORÇAMOS QUE A NECESSIDADE DE PEQUENAS MANUTENÇÕES NÃO 
JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DE TROCA DO UNIFORME.   
Agradecemos a colaboração de todos.

SINTOMAS
• Coriza (nariz escorrendo)
• Di�culdade para respirar
• Dor de garganta
• Febre
• Tosse

Se você esteve na China ou em um dos países afetados pela epidemia nos últimos 30 dias 
ou teve contato com alguém que viajou por alguns destes locais, procure imediatamente 
um posto de saúde.

PRECAUÇÕES 
• Cubra o rosto ao tossir e espirrar. Utilize máscara.
• Evite contato próximo com pessoas que apresentem sintomas similares e, principalmente, 
indivíduos contaminados ou com suspeitas ainda não con�rmadas.
• Evite aglomerações. Isso ajuda a evitar o contágio de outras doenças transmissíveis pelo ar. 
• Lave sempre as mãos. 
• Higienize as mãos após tossir ou espirrar. 
• Evite compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos, garrafas, entre outros.

O associado pode escolher valores de mensalidades 
de R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00 ou R$ 50,00.

NOVOS PARÂMETROS

Desconto da mensalidade na folha de pagamento do colaborador 
associado cessará quando o saldo atingir o limite de R$ 2.000,00 

NOTA
(dois mil reais), mantendo-se as correções mensais pelo índice da poupança.
Para que possa pleitear empréstimo junto à ASSOSEG, o colaborador deve estar 
associado por um período mínimo de 3 (três) meses. Nesta condição, terá direito 
ao valor mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e/ou uma quantia de R$ 
500,00, para um período mínimo de contribuição de 6 (seis) meses. Para quem 
é associado há mais tempo, o valor possível a ser liberado será o equivalente ao 
dobro do seu saldo atualizado.

Se o saldo de mensalidade for de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), o limite máximo possível para liberação de empréstimo 

EXEMPLO
será de R$ 800,00 (oitocentos reais).
O limite máximo, atualizado, para a concessão de empréstimos é de R$ 
3.000,00 (três mil reais). 

A forma de solicitação é sempre via formulário de ´´Solicitação de emprésti-
mo´´, dentro dos prazos habituais de solicitação e liberação.
Em caso de dúvida ou para mais esclarecimentos, entre em contato com  
Juliana Freitas.
(47) 3425-3400, ramal 455 | E-mail: juliana.freitas@seguridade.com.br 
Também pode ser consultada a analista administrativa de sua unidade ou 
gerência. 

ENTREVISTA COM PRISCILA AMBROSIO

“Trabalho na Seguridade desde o início e já passei por algumas áreas da 
empresa. Todo ano, há a nossa Festa das Medalhas e tenho o maior orgulho 
de encontrar vigilantes da época em que eu trabalhava no almoxarifado e 
entregava uniforme para eles.  

Fiquei afastada por alguns anos da Seguridade. Primeiro montei uma loja 
com minha irmã mais nova e depois, quando engravidei dos meus �lhos, quis 
cuidar deles em tempo integral e não me arrependo nem um segundo por ter 
tido esse privilégio.

Há dois anos e meio voltei a trabalhar na Seguridade numa área totalmente 
nova e superdesa�adora, que é o Comercial e Marketing de Relacionamento.
O que eu acho mais importante para ser bem-sucedido nos negócios e na 
vida familiar é ter propósito. Não adianta ter pais com dinheiro e não ter 
vontade de prosperar.  Na Seguridade, temos algumas características 
fundamentais, como atendimento personalizado para nossos colaboradores 
e clientes, inovação e preocupação com a sustentabilidade e 
responsabilidade social. 

Sobre o papel da mulher dentro das empresas, acredito na força da união de 
homens e mulheres. Ainda temos muito mais homens que mulheres em 
cargo de liderança, principalmente no nosso ramo, mas acredito no poder de 
sensibilidade e responsabilidade da mulher. Juntos, podemos criar um 
modelo de gestão humano, baseado na valorização de nossos colaboradores. 
É o que já praticamos no nosso Grupo.” 

“SER MULHER É SER MAIS FORTE DO QUE OS OLHOS PODEM VER. É TER NO 
CORAÇÃO LUGAR PARA TODOS OS SONHOS DO MUNDO". FELIZ DIA DAS 
MULHERES!

Na pesquisa mais recente do Ibope, realizada em nosso cliente “Shopping 
Farol”, da cidade de Tubarão-SC, recebemos um resultado muito satisfatório 
dos serviços prestados na área da limpeza do shopping. 

PORCENTAGEM DE CLIENTES QUE SE DECLARARAM SATISFEITOS OU MUITO 
SATISFEITOS COM OS ATRIBUTOS:

1. Não beba água diretamente no bebedouro. Opte por colocar em garrafas.

2. No banho, enquanto se ensaboa, desligue o chuveiro.

3. Antes de lavar pratos, louças e talheres, remova os restos de comida.

4. Não lave peças de roupas individualmente. Separe por grupos.

5. Enquanto escova os dentes, feche a torneira.

6. Lave calçadas e carros usando balde, ao invés da mangueira.

7. Conserte torneiras que �cam pingando, após o fechamento.

SOLUÇÕES EM FACILITIES
Todo ambiente corporativo necessita de uma estrutura de serviços para 
manter a funcionalidade do ambiente. Isso é o que chamamos de facilities. A 
Seguridade atua de forma plena em todos os setores de facilities, 
assegurando que seus talentos possam focar 100% em suas entregas, 
desfrutando de todo conforto e comodidade de nossos serviços. 
#FazemosBemFeito

CONHEÇA A SEGURIDADE
Contando um pouco a história da Seguridade, no mês de março é a vez de 
apresentarmos a unidade de Porto Alegre, onde estamos com sede própria 
desde 2008. 

Nosso escritório operacional �ca localizado na rua Martin Afonso, 175 – 

Con�ra o resultado da Pesquisa de Clima Organizacional* mais recente 
realizada pela Seguridade:

*As notas são dadas em uma escala de 0 a 100.

99% 97% 95% 99%

Limpeza
do shopping

Limpeza
dos banheiros

Limpeza da praça
de alimentação

Ambiente
do shopping

0

20

40

60

80

100

92,83 89,46 92,46 91,03
87,08

94,46

Ambiente
de trabalho

Gerencia
de �lial Auditor/

Supervisor
Auxiliar

Administrativo
Uniforme e

Equipamentos
Nota Geral
da Empresa

Santo Antônio. Contamos com uma equipe altamente quali�cada para melhor 
atender nossos colaboradores e clientes.
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ENTREVISTA COM A COLABORADORA - ESPECIAL DO DIA DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Vanessa Abreu de Oliveira, 37 anos. 

“Eu estou no ramo da limpeza há bastante tempo. É algo que eu gosto de fazer, e na 

empresa Seguridade o trabalho é �exível. Eu gosto do pessoal, gosto do que eu faço, o 

trabalho é braçal, mas a gente dá conta. O trabalho da limpeza deve ser valorizado pelas 

pessoas, pois o que fazemos é como uma limpeza de casa, por exemplo. O mesmo cuidado 

que eu tenho com a limpeza no trabalho, é o mesmo que eu faço na minha casa. Na 

Seguridade o que eu enxergo como diferencial é a organização. O pessoal é bem organizado, 

os setores são bem legais de trabalhar, são pessoas �exíveis e colaboram com o espaço. 

A Seguridade passa con�ança em matéria de produtos e em tudo o que a gente precisa.”

OBJETIVOSEu tenho muitos objetivos na área pro�ssional, então eu pretendo crescer numa área que estou analisando. Estou terminando meus estudos e vou 

ingressar em um curso técnico. Há bastante desa�o pela frente.

segurança.

Qualidade
E ÉTICA COM TODA A

DIA DO ZELADOR E DO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CURSO

MATRÍCULA

17/02 a 21/02
até 12/02

Segurança Pessoal
Privada

Programação ETESE Escola Técnica de Segurança

Reciclagem de Vigilante
17/02 a 21/02

até 12/02

17/02 a 07/03
até 12/02

24/02 a 28/02
até 19/02

CURSO

MATRÍCULA

03/02 a 07/02
até 29/01 CURSO

MATRÍCULA

17/02 a 21/02
até 12/02 CURSO

MATRÍCULA

03/02 a 22/02
até 29/01

Escolta Armada e

Transporte de Valores
Formação de Vigilante

até 21/02

Crédito

Período Referência

até 14/02

Créditos do Vale-Alimentação
01/02 a 07/02 (sáb. a sexta)

08/02 a 14/02 (sáb. a sexta)

até 06/03

até 28/02

15/02 a 21/02 (sáb. a sexta)

22/02 a 28/02 (sáb. a sexta)

até 13/03

29/02 a 06/03 (sáb. a sexta)

11 E 22 DE FEVEREIRO

PARABÉNS A TODOS OS ZELADORES

E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PELO SEU DIA.

O SEU ESFORÇO FAZ PARTE DA NOSSA ESSÊNCIA.

O TRABALHO

A SEGURIDADE FOI RECERTIFICADA PELA ISO 9001:2015. 

A Seguridade possui a certi�cação da ISO 9001:2015, desde 1998, garantindo a todos os clientes 

qualidade e ética na entrega dos serviços.
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Qualidade
E ÉTICA COM TODA A

CURSO

MATRÍCULA

23/03 a 27/03
até 18/03

Segurança Pessoal
Privada

Programação ETESE Escola Técnica de Segurança

Reciclagem de Vigilante
16/03 a 20/03

até 11/03

23/03 a 27/03
até 18/03

CURSO

MATRÍCULA

02/03 a 06/03
até 27/02 CURSO

MATRÍCULA

23/03 a 27/03
até 18/03 CURSO

MATRÍCULA

02/03 a 27/03
até 27/02

Escolta Armada e

Transporte de Valores
Formação de Vigilante

27/03

Crédito

Período Referência

20/03

Créditos do Vale-Alimentação
07/03 a 13/03 (sáb. a sexta)

14/03 a 20/03 (sáb. a sexta)

10/04

03/04

21/03 a 27/03 (sáb. a sexta)

28/03 a 03/04 (sáb. a sexta) “SER MULHER É SER MAIS FORTE DO QUE OS OLHOS PODEM VER. 

É TER NO CORAÇÃO LUGAR PARA TODOS OS SONHOS DO MUNDO". 

FELIZ DIA DAS MULHERES!

PARABÉNS, JOINVILLE!
A Seguridade faz parte da história de Joinville, desde 1991. Nossa Matriz faz parte desta cidade incrível, que há 169 anos contribui para a realização 

de sonhos de quem nela escolheu viver.

#JOINVILLE #ANIVERSARIODEJOINVILLE

A Seguridade zela pela qualidade em todas as áreas de sua prestação de serviços. Todos os dias, reforçamos esse 

compromisso através do comprometimento de nossas equipes com nossos clientes. No último mês, foram 

adquiridos dois veículos Chevrolet Onix 0 Km, que passam a integrar a frota da Seguridade, oferecendo maior 

suporte ao atendimento de demandas e ocorrências. 

FROTA

DIA INTERNACIONAL DA MULHER



ORGANIZACIONAL 
PESQUISA DE CLIMA

A pesquisa de clima é realizada mensalmente 
entre os colaboradores, com o objetivo de 
avaliar diversos quesitos da empresa. 
Cada resultado é discutido com a presidência 
para �ns de melhoria em todos os 
processos. O resultado da pesquisa é 
divulgado nos informativos mensais.

Ambiente de trabalho Auxiliar administrativo Auditores supervisores

Gerência da �lial

Canal de melhorias internas

Uniforme e equipamentos Notal geral da empresa 



PROCESSOS DEDICADOS
AO ATENDIMENTO DE

NOSSOS CLIENTES



DE VISITAS PROGRAMAÇÃO

Objetivo:

receber feedbacks a respeito 

dos serviços prestados. 

Mensais: realizadas pelo 

Gerente da �lial ao Gestor do 

Contrato.

Trimestrais:

realizadas pelo Gerente 

Corporativo e Diretor 

Superintendente ao Gestor 

do Contrato. 



DA EQUIPE
MOBILIZAÇÃO

Um plano de contingência é 
proposto em conjunto com o 
contratante e seguido à risca 
em qualquer necessidade.

QUALIDADE
AUDITORIA DE

Anualmente, uma empresa é 
contratada para realizar uma 
auditoria interna de qualidade 
em todos os postos.



QUALIDADE
SISTEMA DE

Com o objetivo de veri�car e manter 
o nível de qualidade na prestação 
dos serviços, realizamos a cada 30 
dias um contato com cada cliente. 
Em caso de qualquer irregularidade, 
a área operacional tem o prazo de 
24 horas para dar um retorno com 
propostas para resolução do 
problema. 



CAPACITAÇÃO 
TREINAMENTO E

Mensalmente, é realizado pelos 
gerentes operacionais um 
programa de treinamento e 
capacitação técnica. Para cada 
mês, é escolhido um grupo de 
colaboradores.

6 MESES
A cada todos os colaboradores

devem ter recebido

TREINAMENTO



SUPERVISORES
CHECK-LIST DE

Diariamente são auditados todos 
os itens que existem no posto de 
trabalho, desde asseio, postura 
do colaborador até condições 
dos equipamentos.

*Aplicado aos colaboradores da limpeza, 
vigilância e todos os demais



DE RISCO
ANÁLISE

Ferramenta desenvolvida nos 
mais altos padrões de Safety & 
Security, possibilitando uma 
análise de risco dos pontos 
vulneráveis na corporação. 



CONTIGÊNCIA
PLANOS DE

Em casos de eventos como greves, 
desastres naturais, entre outros, que 
impossibilitem a chegada do colaborador 
ao posto de trabalho, será avaliada uma 
solução para cada complexidade. Nossa 
equipe operacional dispõe de uma frota 
de veículos e motos para ajudar no 
deslocamento, bem como a utilização de 
aplicativos de transporte, como Uber e 
99 Táxi, mantendo a qualidade no serviço 
prestado.

CONTINUIDADE
NO ATENDIMENTO



VIA SISTEMA
DE GESTÃO

CONTROLE
OPERACIONAL

Objetivo:
avaliar e controlar todos os 
indicadores operacionais e 
administrativos de cada 
unidade.



OBRIGADO
www.seguridade.com.br

/seguridadeservicos

SEGURIDADE

Nós não somos o que 
achamos o que somos. 
Nem o que as outras 
empresas dizem que 
somos. Somos o nosso 
resultado. 




