
Nós, do GRUPO VIKINGS, 
queremos comemorar, com 
nossos colaboradores, clien-
tes, amigos e fornecedores os 
25 anos de fundação da nossa 
empresa que serão completa-
dos em dezembro de 2021.  

Mas as comemorações já co-
meçaram com o lançamento 
de um Selo Comemorativo.  

E os motivos para comemorar 
são inúmeros, entre eles o com-
promisso de manter ambientes 
limpos e seguros durante toda a 
pandemia. Dia após dia, imple-
mentamos serviços de limpeza 
e conservação, desinfecção, sa-
nitização e nebulização que fo-
ram realizados por um exército 
de funcionários com treinamen-
to especializado, para atuar em 
todos os segmentos.

Nossos agradecimentos a 
cada VIKING! 

Pela quinta vez consecuti-
va recebemos o Prêmio Infra 
FM 2020, pelos serviços na 
área de Facilities Services. Por 
sermos a primeira empresa 
da América Latina a receber 
o rótulo ecológico e por pos-
suirmos as certificações ISO 
9001 e ISO 14001, aplicamos 
métodos e processos próprios 
e auditados, oferecendo uma 
entrega acima da média. 

Nossos agradecimentos aos 
nossos clientes. 

Fundamos uma nova empre-
sa: a ODIN SEGURANÇA. Ela 
chega com o compromisso de 
trazer inovação em projetos e 
serviços, sob a perspectiva de 
implementar inteligência em 
projetos de segurança de alta 
complexidade e também na-
queles que requerem estrutu-
ras rotineiras. A inteligência é a 
matéria-prima do momento e 
faz parte das nossas raízes. Re-
cebemos incentivos de todos 
os lados e aceitamos o desafio. 

Nossos agradecimentos aos 
nossos fornecedores e amigos. 

Cada um de vocês faz par-
te de nossa história de 25 
anos que é plena de sucessos 
e conquistas. 

2021: 
ANIVERSÁRIO 

DE 25 ANOS DA 
VIKINGS!
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Homenagem:
D. Maria Helena, 
25 anos de
VIKINGS!
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Se tem algo que está fazen-
do a diferença nas entregas aos 
clientes do GRUPO VIKINGS é a 
solução de Business Intelligen-
ce POWER BI que está automa-
ticamente inserida em todos os 
projetos das empresas que te-
nham interesse em conhecê-la 
e implementá-la. É um relató-
rio de performance completo 
que substitui com eficiência 
aquelas centenas de páginas 
de relatório que não ajudam na 
melhoria dos processos inter-
nos, mostrando dados de dife-
rentes naturezas consolidados. 

Todas as operações que a 
empresa realiza em corpora-
ções como Green Tower e Ro-
cheAverá; BR PROPECTS, HISEN 
e JLL são disponibilizadas dia-
riamente mantendo os gesto-

PROGRAMA MOMENTO ODIN

POWER BI TORNA SERVIÇOS TANGÍVEIS!
res informados em cada uma 
de suas unidades. 

Essa ferramenta permite 
compartilhar dados, dashbo-
ards e relatórios mapeando 
desde absenteísmo e rotati-
vidade, até manutenção de 
equipamentos e visitas de su-
pervisores e encarregados. 
Inclui ainda os relatórios KPI 
e SLA que são indicadores de 

performance e de nível de en-
trega do serviço. Ambos moni-
toram a qualidade das equipes 
em campo, dando nota para as 
suas performances. Aponta, por 
exemplo, quais eventos aconte-
cem com maior frequência para 
tomar providências de controle 
e de melhorias. A ferramenta é 
utilizada para melhorias do pro-
cesso nas operações.

Marcando presença com projetos inovado-
res e modernos em segurança, a nova empre-
sa do GRUPO VIKINGS, a ODIN SEGURANÇA, 
surpreendeu em 2020 ao lançar um programa 
voltado para ser uma vitrine das tendências 
em segurança no país. Criou o MOMENTO 
ODIN, programa semanal, ao vivo, que traz 
especialistas, consultores, pesquisadores, 
executivos, professores e ícones do setor para 
debater os temas de interesse do segmento. 

Realizado em conjunto com a Revista Segu-
rança Estratégica já superou 

20 edições. O MOMENTO ODIN tem, portanto, um acervo importante para estudos 
e pesquisas. O conteúdo pode ser acessado gratuitamente no canal do youtube da 
Revista Segurança Estratégica ou do GRUPO VIKINGS.       

Experimente 
o POWER BI 
no QR CODE 
ao lado.

Imagem do programa de estreia. Há 20 edições disponíveis no canal.

Acesse a playlist via QRcode.
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INOVAÇÕES

Com as recentes mudanças em nossa estratégia e modelo de Projetos, a área de Pla-
nejamento do Grupo Vikings vem, dia a dia, reformulando sua atuação, customizando 
cada vez mais sua maneira de pensar e inovar seus produtos e serviços.

Nossos projetos são focados em entregar ambientes limpos, saudáveis e seguros, con-
solidando soluções que unem qualidade em processos, métodos e produtividade com 
sustentabilidade, implantando o que há de mais moderno no mercado mundial.

O ozônio tem uma alta efi-
cácia germicida contra uma 
ampla gama de organismos pa-
togênicos, incluindo bactérias, 
protozoários e vírus.

A utilização tópica tem um 
mecanismo de ação oxidativo 
direto, e, portanto, pode ser 
utilizado para desinfecção de 
infecções  tópicas e também 
pode ser utilizado para assep-
sia de superfícies e ambientes. 
Esta ação se dá com o ozônio 
aquoso.

O Ozônio Aquoso, por exem-
plo,  é um poderoso desinfetan-
te que pode ser usado em dife-
rentes superfícies e pisos, már-
mores, bancadas de banheiro, 

vasos sanitários, elevadores, 
prateleiras e equipamentos de 
laboratório, entre outros.

Já a Desinfecção Ultravioleta 
é uma opção diferente, pois 
enquanto os outros são nu-
vens de produto de alto poder 
desinfetante e antibactericida, 
essa é uma estação portátil de 
desinfecção composta por 4 ou 
8 lâmpadas UV-C.  

Indicado para aplicação 
ampla e detalhada em vários 
pontos do ambiente, é prático, 
portátil e fácil de utilizar, tem 
sistema com segurança, aler-
ta sonoro visual, acionamento 
remoto, 100% de eficácia, sem 
resíduos de aplicação. 

Efetuamos testes específi-
cos em ambiente hospitalar, 
em uma situação real, onde 
foi possível validar a importân-
cia da utilização da tecnologia 
UV-C de forma complementar. 

Focando principalmente na 
utilização de nossos produtos e 
serviços ofertados, garantindo, 
assim, que o Projeto seja entre-
gue em sua versão integral ao 
nosso cliente.

Transformar nossa entrega 
em uma experiência criando 
uma interação entre o cliente 
e a Vikings, potencializando, 
assim,  a satisfação do usuário.



GENTE QUE FAZ

Ela nasceu em Pernambuco, na pequena Catende, e foi bati-
zada com nome de um reino VIKING.  

A primeira música que ouviu foi de Roberto Carlos, tornando-
se assim, uma fervorosa admiradora do cantor de quem che-
gou a ganhar uma rosa em um dos muitos shows que assistiu.

Os poucos dias de férias sempre usou com maestria: fazendo 
o que mais gosta, viajando para países aos quais sempre teve 
vontade de conhecer, nestas viagens apaixonou-se por Paris, 
cidade para onde se mudaria amanhã.

Coincidências?
Morar na cidade luz pode combinar direitinho com uma nor-

destina com nome de batismo VIKING. Aos três anos mudou-se 
com seus pais, Maria e Adermil, para São Paulo. Com a separa-
ção deles, Mércia precisou trabalhar, ainda menina, para aju-
dar a mãe com o sustento da casa. 

Aos 15, era telefonista numa metalúrgica, em seu primei-
ro emprego.  Passou por outras empresas de terceirização e, 
já adulta, chegou à VIKINGS (não definitivamente). Ficou dois 
anos. Recebeu outra proposta. Seis anos depois foi indicada 
por amigos para voltar. Voltou em 2009.

É disciplinada, destemida e firme, características que ela consi-
dera importantes por ter uma carreira de longa data na empresa. 
Ela analisa a rentabilidade dos contratos e, atualmente, no cargo 
de Diretora de Operações é responsável por operações, contro-
ladoria, logística,  recrutamento e seleção, qualidade, segurança 
do trabalho e treinamento. “Temos uma carteira de clientes in-
vejável, crescemos organicamente e assim seguiremos”. 

Ariana, tem muita fé e força como motivação: “está com 
medo, vai com medo mesmo”.  E gosta de gente que não se 
lamenta: “prefiro quem agradece”. 

Por ser grata a tudo que recebeu em sua carreira e vida pes-
soal, ela sabe que seus caminhos a levaram a ter esse singular 
nome de batismo, ganhar uma rosa do rei, viajar pelo mundo 
e ter o privilégio de trabalhar e conviver com um verdadeiro 
VIKING. Coincidências? 

Agora só falta mudar-se para cidade luz...

Esta coluna revela fatos da vida pessoal e profissional de pessoas 
que fazem parte da história da VIKINGS. 

Mércia Aparecida Leite 

EXPEDIENTE 
 

O INFORME VIKINGS é uma 
publicação quadrimestral

do GRUPO VIKINGS. 
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responsável

Salene Loiola

projeto edItorIal

AWD - Agência Way Digital

A empresa atualizou recen-
temente seu sistema de ponto 
eletrônico. Entre as vantagens 
do aplicativo estão: 

Reúne todas as informações 
de horário e rotina dos fun-
cionários.
Se o funcionário registar o pon-
to errado recebe um alerta. 
Importa a Folha de Pagamen-
to e disponibiliza o contra-
cheque online.
Automatiza a distribuição de 
turnos e elimina a ociosidade
Otimiza recursos e o capital 
humano da empresa.
Os registros têm certificados 
com Assinatura Digital e Fé 
Pública.
Os registros são realizados 
através de biometria, de alta 
precisão.
Os colaboradores acessam in-
formações de seus registros e 
notificações, através de apli-
cativo, no smartphone.

NA VIKINGS

VISITE NOSSO NOVO SITE:

www.grupovikings.com.br
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PONTO 
ELETRÔNICO


