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Mesmo em um ano onde 
as desconfianças assombram 
a maioria dos segmentos da 
economia pela pandemia, 
que clama à sociedade para 
encontrar meios de se manter 
e sobreviver, trazemos boas 
notícias: a VIKINGS cresceu. 

Ampliou seus negócios 
abrindo uma nova empresa: 
a ODIN SEGURANÇA. Criada 
para aperfeiçoar, definitiva-

mente, o setor de seguran-
ça patrimonial, chega num 
momento em que o mercado 
busca alternativas inovadoras. 

Com este informativo a 
empresa pretende comunicar 
ao setor de Facilities Services 
e Segurança, o que o agora 
GRUPO VIKINGS preparou 
para o enfrentamento, zelo e 
preservação na prestação de 
serviços para seus antigos, 

recentes e futuros clientes, 
seja em que cenário for. 

A VIKINGS foi fundada 
pelo executivo dinamarquês 
e ícone do setor Lars Falbe
-Hansen, há 24 anos.  “A cha-
ve do sucesso dos VIKINGS 
era o barco ágil e versátil, que 
levava os guerreiros extre-
mamente combativos para o 
campo de batalha. E esse es-
pírito na empresa é refletido 
na produtividade acima dos 
índices desse mercado e na 
melhoria continua de nossos 
métodos e processos”, afirma 
o presidente.

Fachada 
da sede da 
VIKINGS

UMA HISTÓRIA 
DE SUCESSO...
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ODIN SEGURANÇA,
A NOVA EMPRESA DO GRUPO VIKINGS

O tema segurança está cada 
vez mais presente no dia a 
dia das empresas. É preciso 
preservar, cuidar e proteger o 
patrimônio físico, humano e 
subjetivo das corporações. A 
gestão inteligente toma a fren-
te dos principais serviços que 
estão sob a responsabilidade 
das empresas especializadas 
em segurança. 

As inovações que este 
mercado necessita, a ODIN 
SEGURANÇA está apta a im-

plementar imediatamente. Isto 
porque os executivos da em-
presa são os responsáveis pe-
las mais importantes inovações 
do setor das últimas décadas. 

A nova empresa do GRU-
PO atua prestando serviços de 
Vigilância, Segurança Pesso-
al, Auxiliar de Monitoramen-
to e Motorista com noções 
de segurança, para diversos 
segmentos, entre eles: Insti-
tuições Financeiras e de Ensi-
no, Condomínios Comerciais 

e Residenciais, Aeroportos, 
Shoppings Centers, Arenas, Ho-
téis, Indústrias e Hospitais. 

“A ODIN SEGURANÇA per-
mitirá às empresas contarem 
com um patamar superior na 
entrega e otimização signifi-
cativa dos custos. Trazemos 
um moderno conceito de se-
gurança que analisa as neces-
sidades dos clientes, utiliza 
tecnologias modernas, aplica 
treinamento e análise de pro-
cessos para implementar os 
serviços sob demanda. Estou 
particularmente engajado a fa-
zer a diferença no comando da 
ODIN SEGURANÇA”, afirma Erik 
Christensen, Diretor Executivo 
(ex- GRABER). 

“Estamos preparados para 
utilizar a tecnologia como prin-
cipal balizador de projetos de 
alta performance”, concluiu.

Erik Christensen, 
Diretor Executivo

um conceito 
moderno de 
segurança.
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Desde que a pandemia inva-
diu indiscriminadamente todos 
os ambientes, a prevenção e 
o combate precisam ser reali-
zados de maneira eficiente. As 
técnicas de limpeza disponíveis 
para prevenção são inúmeras, 
cabendo ao profissional da 
área de facilities identificar as 
necessidades e considerar o 
tipo de desinfecção mais ade-
quado. 

A VIKINGS presta serviços de 
alta performance na área de 
Sanitização, Nebulização e De-
sinfecção, para ambientes cor-
porativos. 

Disponibiliza uma estrutura 
técnica e produtos de última 
geração, para atender rapida-
mente as inúmeras e crescen-
tes demandas do segmento 
corporativo como: Instituições 
de Ensino, Condomínios Co-

SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO, 
NEBULIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO  

merciais, Bancos, Indústrias, 
Comércio e Varejo, que preci-
sam aplicar a Sanitização, Ne-
bulização e Desinfecção dos 
ambientes. 

Esse tipo de limpeza desinfe-
ta ambientes, de uso individu-

al e coletivo, com suspeitas ou 
confirmações de agentes bioló-
gicos de risco pandêmico. 

Há na VIKINGS, uma linha de 
produtos especialmente volta-
da para a Sanitização, Nebuliza-
ção e Desinfecção, dispondo de 
métodos desenvolvidos espe-
cialmente para cada demanda 
e para cada ambiente. Tanto na 
Nebulização quanto na Desin-
fecção, a aplicação correta é 
decidida após vistoria técnica 
para dimensionar cada proce-
dimento. 

Os Serviços de Desinfecção, 
Sanitização e Nebulização são 
umas das mais eficientes espe-
cialidades do GRUPO VIKINGS 
para o setor corporativo e de-
terminante para este momento 
de prevenção, cuidados com a 
saúde, com os ambientes e com 
a segurança dos colaboradores.
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GENTE QUE FAZ

Fazer o melhor na vida pessoal e profissional pode impactar, 
definitivamente, no legado que se constrói ao longo da vida. 
A busca pela excelência é interminável. Quem a persegue, há 
décadas, é Lars Falbe-Hansen.

Trabalhar sob sua gestão é superar desafios diariamente. É 
assim desde seu primeiro emprego, em 1968. Lars era enge-
nheiro responsável pela gráfica do jornal Estado de São Paulo. 
Seu desafio foi criar um sistema pioneiro de fechamento. Im-
plementou.

Em 1979 assumiu a presidência da ISS no Brasil e a vice-pre-
sidência mundial da multinacional dinamarquesa. Construiu 
uma carreira sólida e reconhecida internacionalmente.

Em 1992, tornou-se sócio fundador da empresa GRABER 
SEGURANÇA, uma das mais lembradas quando se fala de se-
gurança no Brasil. Case de marketing até os dias de hoje.  
Fundou a VIKINGS em 1996 para oferecer, aos já satisfeitos 
clientes da GRABER, serviços de limpeza. Passados sete anos 
Lars se desligou da sociedade e focou no negócio VIKINGS para 
alça-lo a patamares únicos de excelência. Foram alcançados.

O crescimento da VIKINGS se solidificou ano a ano, com 
curvas ascendentes a partir de 2009. A VIKINGS comemora: 
cresceu ainda mais em 2020. Seu presidente decidiu ampliar 
os negócios abrindo uma nova empresa, a ODIN SEGURANÇA. 
Lars nem pensa em se aposentar. Faz ginástica com personal 
diariamente, há anos.

Tem um casal de filhos e quatro netos. Seus hobbies são: ve-
lejar e cozinhar. Ele só pensa é em crescer. “Se você não cres-
ce, você apodrece. É como a velhice, você pode estagnar - ou 
não!”, afirma,

Esta coluna revela fatos da vida pessoal e profissional de 
pessoas que fazem parte da história da VIKINGS. Quem 
a inaugura é o fundador da empresa Lars Falbe- Hansen. 

Lars Falbe-Hansen
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O GRUPO VIKINGS oferece 
aos seus colaboradores e fa-
miliares um serviço gratuito de 
apoio psicológico, jurídico e fi-
nanceiro: o VIKINGS CARE.

Mudanças significativas es-
tão ocorrendo nas relações hu-
manas, de trabalho e em socie-
dade. Por isso que, contar com 
a orientação de profissionais 
para decisões assertivas pode 
fazer a diferença em prol de um 
futuro próspero.

Entre os diferenciais do 
VIKINGS CARE estão: 

Atende 24 horas por dia / 
7 dias por semana; 

Mantém a identidade de 
seus contatos em sigilo; 

Possui especialistas em 
todo o Brasil; 

Atende por telefone;

Estende o atendimento aos 
familiares dos funcionários.

PORQUE 
VOCÊ 

IMPORTA!

VIKINGS CARE

VISITE NOSSO NOVO SITE:

www.grupovikings.com.br


