


HISTÓRIA  

O Grupo Segura é 
composto de empresas 
atuantes nas áreas de 
segurança privada e 
eletrônica, asseio e 
conservação, terceirização 
administrativa e projetos 
integrados.  

Em 1993 inicia atividades de Segurança Privada 
 
Em 1994 inicia atuação nos serviços de  
Asseio e Conservação 
 
Em 1995 inicia suas atividades nos serviços de 
monitoramento de alarme 
 
No final dos anos 90 incorpora a tecnologia 
com a segurança física, desenvolvendo o conceito 
de segurança integrada 
 
Em 2008, com o aumento da capacidade de 
transferência de dados pela internet,  inicia o 
trabalho de monitoramento de imagens 



CAPITAL HUMANO 

As pessoas têm um espaço 
reservado em todas as 
atividades do Grupo Segura, 
operacionais ou estratégicas. 
Com seus valores, habilidades, 
experiências e capacidade, 
formam o principal pilar de 
sucesso da empresa.  



ESTRUTURA 

Sediada em dois polos importantes de 
Santa Catarina, possui autonomia e 
autorização para atuar em todo o Estado.  



SEGURA 

Serviços de segurança física e 
eletrônica, com profissionais 
altamente capacitados.  

|  SEGURANÇA PRIVADA 



SEGURA 

VISÃO 

|  SEGURANÇA PRIVADA 

Ser referência em soluções de segurança 
mediante uma gestão sustentável. 

MISSÃO Atuar com soluções de segurança, 
protegendo seus clientes, a continuidade 
dos seus negócios e a valorização das 
marcas, através de gestão sustentável. 



SEGURA 

Asseio, conservação e  
terceirização de serviços 
administrativos.  

|  SERVIÇOS 



SEGURA 

VISÃO 

|  SERVIÇOS 

Ser referência em soluções de asseio, 
conservação e terceirização de serviços 
administrativos, mediante uma gestão 
sustentável. 

MISSÃO Atuar com soluções de asseio, conservação 
e terceirização de serviços administrativos, 
facilitando os processos e valorizando 
ambientes, através de gestão sustentável. 



SEGURA |  PROJETOS ESPECIAIS 

Resultado da grande 
experiência do Grupo 
Segura nas atividades 

que presta, a divisão de 
projetos envolve os 

serviços de segurança 
privada e os de 

manutenção e asseio.  



SEGURA |  SEGURANÇA PRIVADA 

Os serviços de 
segurança privada 

requerem basicamente 
três condições para 

serem bem prestados: 
tecnologia adequada, 
pessoas preparadas e 

visão de conjunto.  



SEGURA |  SEGURANÇA ELETRÔNICA 

O monitoramento 
remoto de alarme e 
imagem oferece uma 
alternativa tecnológica 

e é destaque nos 
serviços prestados pelo 

Grupo Segura.  



SEGURA |  ASSEIO E CONSERVAÇÃO 

Os aspectos visuais 
de higiene, manutenção 

e preservação, são 
considerados com 
atenção específica  

pelos profissionais do 
Grupo Segura.  



SEGURA |  TERCEIRIZAÇÃO 

A atual competitividade 
do mercado exige das 

organizações a 
especialização na sua 

competência essencial, 
com isto o Grupo Segura 

se especializou nas 
atividades que podem 

ser terceirizadas.  



BLUMENAU 
47 3035 8009 
 
 

JOINVILLE 
47 3433 4305 
 

 
 
 
 

 
 

www.gruposegura.com.br 


