


SOBRE NÓS

A história da MARSHALS SEGURANÇA começa bem antes
de sua fundação, tendo início em 2008 com a abertura de
empresa especializada no desenvolvimento de soluções
técnicas e execução de ações estratégicas de segurança,
investigações corporativas e gerenciamento de risco em
operações logísticas.

Qualificada para atuar em diversos segmentos e focada em
operações de elevado risco e valor agregado, seus sócios e
colaboradores deram início a ações estratégicas, táticas e
operacionais em função de suas experiências como
profissionais da segurança pública e corporativa,
materializando-se essa prestigiosa trajetória numa forte
atuação no mercado.

Após processo de reestruturação e estratégia de
rebranding, incentivados pela demanda de clientes e do
mercado, houve a expansão para as áreas de segurança
patrimonial e eletrônica e, paralelamente, investimento nos
serviços de limpeza e facilities.



Garantir segurança e tranquilidade 
aos nossos clientes para o pleno 

exercício de suas atividades, por meio 
de soluções integradas e 

customizadas.

Crescer de maneira sustentável, valorizando os 
colaboradores e respeitando os clientes, com o 

intuito de se consolidar como a melhor escolha para 
estabelecimento de parceria comercial, inovando o 

mercado com a concepção de serviços 
diferenciados com qualidade e oportunidade.

• Parceria e transparência nos negócios;
• Responsabilidade e ética;

• Investimento humano e tecnológico contínuo;
• Ação e agilidade;

• Atendimento qualificado



CLIENTES



Oferecemos soluções inovadoras e personalizadas para 
otimização de performance profissional, redução de custos e 
obtenção de resultados expressivos, contribuindo, assim, para 
que nossos clientes mantenham o foco na direção dos seus 

negócios.

•

•

•

•



Profissional qualificado de acordo com a Lei 7.102 de 20 de 
junho de 1983, podendo ser armado ou desarmado, visando 

proteger e garantir a integridade física de pessoas e do 
patrimônio como todo. Atuam com disciplina e 

responsabilidade no intuito de coibir danos, riscos e 
vulnerabilidades em empresas, hospitais, industrias, 

Universidades, enfim em quaisquer estabelecimentos 
privados, sejam urbanos ou rurais.



ESCOLTA ARMADA
FROTA DE VEÍCULOS

O serviço de escolta armada da Marshals
tem como objetivo proteger 

e garantir a integridade de seus funcionários 
e do patrimônio de sua empresa.

Investimos em uma frota de 
veículos modernos, e em 

conjunto com nossa central de 
operações, temos total 

controle de rastreabilidade, 
comunicação e gerenciamento 

24h.



ESCOLTA ARMADA 
TRANSPORTE DE 

CARGAS SEM RISCOS



LIMPEZAS 
ESPECIAIS

Nossa equipe é treinada para implementação de conceito de limpeza

e asseio profissional em qualquer tipo de ambiente, respeitando

princípios ambientais, legais e fiscais.

1.Limpeza fracionada (por dia, andar, dividida em escritórios, etc)

2.Limpeza diária ou esporádica;

3.Limpeza convencional ou mais técnica;

4.Impermeabilização de pisos;

5.Limpeza de carpetes;

6.Limpeza pré ou pós obra;

7.Limpeza de Galpões;

8.Limpeza de Vidros;

9.Outros (luminosos, mobiliários, janelas, etc)



SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO

Implementação de conceito de limpeza e asseio 
profissional em qualquer tipo de ambiente



PORTARIA REMOTA 
RECONHECIMENTO FACIAL 3D

A tecnologia contribui para automatizar a
vigilância em condomínios residenciais de
pequeno a grande porte, tornando-
os condomínios menos vulneráveis do ponto
de vista de segurança.

Em nosso moderno Centro de Comando e Controle, profissionais
capacitados prestam atendimento humanizado para minimizar riscos
e impactos na rotina do síndico e moradores.

Adotamos alta excelência dentro de padrões rigorosos de qualidade e
somos responsáveis por monitorar seu condomínio e mantê-lo
protegido 24h por dia 7 dias por semana!



CONTROLE DE ACESSO PARA 
CONDOMÍNIOS E EMPRESAS

A solução de portaria remota MarshalSeg reúne a 
mais moderna tecnologia de ponta para sistema de 
monitoramento à distância, como câmeras IP, leitores 
biométricos, interface PABX, entre outros recursos 
que permitem a total gestão de segurança, proteção e 
bem-estar para o seu condomínio ou empresa.



RASTREAMENTO VEICULAR

Rastreamento pessoal pelo próprio SMARTPHONE
ou TABLET com possibilidade de acionamento botão
de pânico em caso de emergência.

Através de um APP instalado podemos obter inúmeras
informações como Localização, Velocidade, Bateria,
Acionamento da central (via botão de pânico) entre outras
informações.

CENTRAL 24×7 DE ALARMES E IMAGENS, QUE MONITORA O LOCAL 
PROTEGIDO ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS E SENSORES DE PRESENÇA 

LIGADOS A CENTRAL DE ALARME E SERVIDOR DE IMAGENS.



INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL

O método da Marshals começa a partir da
definição da governança, estratégias,
apuração de dados, isso de forma minuciosa
para descobrir irregularidades cometidas
pela gerência, funcionários ou terceiros.

•

•

•

•

•

•



MONITORAMENTO ISCAS

Monitorar significa acompanhar, orientar,
observar e manter o comportamento das
pessoas dentro de determinados limites de
variação, organização ou limites
estabelecidos.

É através desse cadastro que todas as
informações sobre os funcionários de
uma empresa são reunidas em um
documento, facilitando o trabalho dos
profissionais de recursos humanos do
setor.



AGRADECEMOS POR ESCOLHER
A MARSHALS SEGURANÇA


