
Filiação garante uma série de benefícios que 
fazem do expositor e do visitante os verdadeiros 

protagonistas da maior exposição de sistemas 
de segurança eletrônica da América Latina
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LOCAL: ABESE
Rua Luis Góis, 690 – Vila Mariana – São Paulo/SP

Inscrições e mais informações pelo telefone (11) 3294-8033

CURSO DE MONITOR INTERNO E EXTERNO 
DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA:
MONITORAMENTO DE ALARME E IMAGEM

O curso, realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Sistemas 
Eletrônicos de Segurança – ABESE por meio do Centro de Capacitação 
Profissional – CCPA, é uma oportunidade para profissionais que atuam 
no mercado de monitoramento de alarme e imagem de sistemas 
eletrônicos de segurança, como monitor interno e externo.

TURMA PILOTO: 30 VAGAS 
DURAÇÃO: 1 SEMANA (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) 
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS (PRESENCIAL)
HORÁRIO: 9:00 ÀS 13:00 H OU 14:00 ÀS 18:00 OU 18:00 ÀS 22:00H

DISCIPLINAS DO CURSO:
•	Conceitos	básicos	de	segurança	patrimonial,	legislação	e	órgãos	públicos	(4h)
•	Conceitos	de	Qualidade	no	atendimento	a	clientes	internos	e	externos	(4h)
•	Técnicas	de	comunicação	eficazes	(4h)
•	Tecnologia	de	segurança	aplicada	ao	monitoramento	eletrônico	(4h)
•	Causas	mais	comuns	de	alarmes	e	como	lidar	com	as	situações	(4h)

DATA: JULHO/2013

CURSO DE MONITORAMENTO 
DE ALARME E IMAGEM
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LOCAL: ESCOLA SENAI “MARIANO FERRAZ”
Rua Jaguaré Mirim, 71 – Vila Leopoldina – São Paulo/SP

Inscrições e mais informações pelo telefone: (011) 3641-0024

CURSO DE INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
VAGAS: 08
CARGA HORÁRIA: 20H

DATA: 13/07 A 17/08
HORÁRIO: segunda à sexta das 13:00 às 17:00  
e/ou das 18:00 às 22:00 e/ou aos sábados 
das 8:00 às 12:00 e/ou das 13:00 às 17:00

CURSO DE INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE ALARME
VAGAS: 08
CARGA HORÁRIA: 20H

AULAS TEÓRICAS (12 H) E LABORATÓRIO (8 H)

DATA: 13/07 A 17/08
HORÁRIO: segunda à sexta das 13:00 às 17:00  
e/ou das 18:00 às 22:00 e/ou aos sábados 
das 8:00 às 12:00 e/ou das 13:00 às 17:00

CURSO DE FUNDAMENTOS EM 
ELETRICIDADE
VAGAS: 08
CARGA HORÁRIA: 20H

NOÇÕES DE ELETRICIDADE (16H) 
LABORATÓRIO (12H)

DATA: 13/07 A 17/08
HORÁRIO: segunda à sexta das 13:00 às 17:00  
e/ou das 18:00 às 22:00 e/ou aos sábados 
das 8:00 às 12:00 e/ou das 13:00 às 17:00

O curso de fundamentos em eletricidade é pre-requisito para a realização dos demais cursos. 
Também será valido curso de eletricista instalador do SENAI já realizado pelo aluno.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL

A Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança – ABESE, 
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI oferece aos 
seus associados cursos de aperfeiçoamento profissional.

CURSO DE INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE CFTV DE SEGURANÇA
VAGAS: 08
CARGA HORÁRIA: 20H

AULAS TEÓRICAS (12 H) E LABORATÓRIO (8 H)

DATA: 13/07 A 17/08
HORÁRIO: segunda à sexta das 13:00 às 17:00  
e/ou das 18:00 às 22:00 e/ou aos sábados 
das 8:00 às 12:00 e/ou das 13:00 às 17:00
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miSSÃo 
EmprESarial
Comitiva de empresários 
brasileiros visita Las 
Vegas, nos EUA, para 
conhecer as tecnologias e 
estratégias de segurança 
na cidade dos cassinos

lEGiSlaÇÃo 
Portaria 3.233 é primeira 
importante vitória na luta 
pelo reconhecimento, 
em lei, do direito de 
exclusividade das 
empresas de sistemas 
eletrônicos de segurança 
em suas atividades

Capa 
Associados da Abese fazem 
parte da história da Exposec 
e são as verdadeiras estrelas 
do evento, contando com 
uma série de benefícios não 
só no evento, mas durante o 
ano inteiro

EmprESaS
Conheça alguns dos 
pioneiros da Exposec que 
até hoje participam da feira 
como expositores

oS aBESianoS
Confira as empresas 
que, filiadas à 
Abese, conferem 
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para oferecer total 
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para gestão de 
seus negócios e a 
legitimidade para 
atuar politicamente em 
defesa de conquistas 
para o setor
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ocê que tem 
acompanhado nossa 
revista deve ter 
percebido a diferença ao  
receber esta nova edição: 

ela marca uma mudança gráfica e editorial 
que modernizou a publicação, tornando a 
leitura mais ágil e agradável, sem perder 
a consistência do conteúdo. Esta edição, 
porém, representa ainda mais do que isso. 
Ela reflete uma nova postura da Abese, 
assumida quando tomamos posse, no 
dia 1º de janeiro deste ano, após sermos 
eleitos para uma gestão de dois anos. 

Nossa associação vem desenvolvendo há 
anos um trabalho que conquistou respeito 
em todas as áreas em que atua, seja no 
setor privado ou junto a instituições 
públicas de âmbito nacional. Mas era 
preciso ir além e também se renovar. 
Nossa nova diretoria é composta por 
empresários que já participaram de 
gestões anteriores, mas também 
por aqueles que iniciam agora a 
experiência de trabalhar, voluntariamente, 
pelo desenvolvimento do setor. 
Esta combinação, assim como reflete 
a revista, renovou o nosso olhar sobre 
o caminho a seguir.

Nós queremos aproximar nossos 
associados à associação, fazer com 
que eles percebam que são eles os 
protagonistas de todas as conquistas 
da Abese, pois sem o respaldo deles não 
teríamos conquistado a credibilidade 
que temos hoje. E queremos que ele saiba 
o que significa ser associado da Abese. 
Reconhecemos que é preciso afinar os 
canais de comunicação para que 
o associado não precise se perguntar 
o que a Abese faz por ele. 

A resposta esteve sempre disponível 
na associação e nos nossos canais de 
comunicação, como o site e a revista. 
Mas agora nós vamos estreitar esta 
relação com uma grande campanha, 
começando pela Exposec deste ano. 
Nosso associado é privilegiado com uma 
série de benefícios exclusivos não só 
durante o evento, mas o ano inteiro. 

Nesta edição, mostramos a importância 
do associado para a Abese e a 
importância da Abese para o associado. 
Esperamos, assim, que ele possa sentir 
o orgulho que sentimos com nosso 
trabalho. E que mais empresários se 
unam a nós neste projeto que tanto 
tem contribuído para o desenvolvimento 
do nosso setor. 

Boa leitura!

Selma Migliori 
Presidente da Abese

V

CArtA Ao leitor

Segurança IntelIgente



Como é usual nos 
procedimentos de qualidade, 
o Selo de Qualidade Abese 
foi atualizado para ampliar 
os benefícios às empresas 
de sistemas eletrônicos de 
segurança. A mudança será 
anunciada durante a Exposec, 
quando profissionais 
especializados  estarão 
apresentando a novidade e 
oferecendo consultoria no 
estande da Abese. O Selo 
prevê requisitos técnicos 
para elevar os padrões de 
qualidade de gestão e de 
produtos. Quem obtém o 
certificado é porque adota 
esses padrões.
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Um idioma setorial

Câmeras anticrack

Representantes de mais de 15 empresas do setor de sistemas 
eletrônicos de segurança estiveram reunidos na sede da Associação 
Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese) 
para discutir a normatização da nomenclatura para sistemas de 
alarme, CFTV e inspeção técnica no setor de segurança eletrônica 
no Brasil. Foi formado um comitê de estudo técnicos da Câmara 
Setorial para definir a nomenclatura padrão. A padronização facilita 
o entendimento dos órgãos de regulamentação técnica sobre as 
atividades do setor. “A falta de normatização faz com que se venda 
Painel de Alarme como Central de Alarme, por exemplo, duas coisas 
completamente diferentes, que acabam se perdendo e gerando 
prejuízo para empresas e falta de controle pelos consumidores”, afirma 
Rogério Reis, diretor de Comunicação da Abese.

RADAR

Bases móveis de centrais de monitoramento já estão operando em 
São Paulo para combater a ação de traficantes de crack. Dentro 
do programa “Crack, É Possível Vencer”, do Ministério da Justiça, 
SP já conta com 11 bases móveis, que são ônibus equipados 
com câmeras e uma central de monitoramento de onde policiais 
militares ou guardas civis poderão observar e investigar os locais. 
Um das câmeras é telescópica e o monitoramento abrange também 
câmeras instaladas em postes. O governo federal investiu R$ 
49 milhões no programa, que se estenderá para os 27 Estados, 
totalizando 70 bases móveis no programa de combate ao crack.
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Carteiros 
em risco

Muralha eletrônica

O Sindicato dos 
Trabalhadores dos 
Correios de São 
Paulo fez um alerta 
sobre o aumentoi da 
criminalidade contra 
os carteiros. Segundo 
o sindicato, com o 
aumento das vendas de 
produtos pela internet, 
a média de assaltos a 
carteiros aumentou de um 
para 15 por dia na região 
metropolitana de São Paulo.

Com 41 câmeras espelhadas pela cidade, 
Sorocaba, no interior paulista, não está 
conseguindo conter o aumento de roubos e 
furtos de carros. Segundo a Secretaria Estadual 
de Segurança Pública, em 2011 foram roubas 197 
carros por mês no município. No ano passado, 
o número subiu para 261. Para combater os 
criminosos, um projeto de lei prevê a criação de 
uma “muralha eletrônica” constituída por câmeras 
em todas as entradas da cidade. A implantação do 
sistema deve ser concluída no ano que vem.

Segurança IntelIgente

Só para mulheres
O Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo lançou o 
Dispositivo de Segurança 
Preventiva (DSP), um botão 
do pânico para proteger 
mulheres ameaçadas de 
sofrer violência dentro de 
suas próprias casas. Ao 
acionar o dispositivo, que 
é constituído por GPS e 
mecanismo para a gravação 
de áudio, a portadora envia 
um chamado para a central 
da Guarda Municipal, que vai 
socorrê-la. No lançamento, 
o dispositivo foi entregue a 
cinco mulheres beneficiadas 
por medidas protetivas, 
mas, no total, mais cem 
mulheres fazem parte do 
projeto. A Guarda Municipal 
reservou quatro viaturas 
apenas para atender as 
vítimas de agressões em 
casa. Segundo o Mapa da 
Violência, o Espírito Santo é 
o Estado com maior índice 
de violência contra a mulher.



10

segurança da indústria e da 
segurança pública. A Fiesp 
também busca colaborar com 
a qualificação das polícias, 
oferecendo treinamentos e 
promovendo os conceitos de 
gestão entre profissionais de 
alto escalão.

Quais são hoje os principais 
problemas de segurança na 
área industrial? São mais 
internos, ocorrem dentro 
das indústrias, ou externos, 
como roubos e crimes contra 
o patrimônio, etc?
Há inúmeros problemas de 

a indústria colaborar com 
ações que visem a assegurar 
as atividades econômicas e a 
proteção da sociedade. Para 
isso, a Fiesp criou, durante 
minha gestão, o Departamento 
de Segurança – Deseg, que 
tem como missão desenvolver 
e promover ações em prol da 
indústria de segurança, da 

A Fiesp tem entre seus vários 
departamentos um específico 
para a área de Segurança, 
o Deseg. Gostaria que o 
senhor contasse o que 
motivou a criação de uma 
divisão específica e qual 
sua função principal.
É de extrema importância para 
uma federação que representa 

“Tecnologia tende a 
fortalecer gestão 
empresarial”Fo
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Presidente da Fiesp diz que o combate à violência 
envolve um conjunto de medidas em diferentes áreas 
da sociedade e acredita que a aprovação do Estatuto 
da Segurança Privada será um avanço neste sentido

ENTREVISTA Paulo Skaf, presidente da Fiesp
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segurança que assolam a 
nossa indústria, gerando 
graves problemas aos 
negócios, aos empresários 
e aos nossos colaboradores. 
Roubo de cargas é um 
dos mais graves. Há 
tempos a indústria vem se 
aperfeiçoando, com modernos 
mecanismos tecnológicos, 
para coibir esse tipo de 
ação. Os furtos de produtos 
de grande valor agregado 
são hoje muito visados e as 
fraudes internas também têm 
gerado grandes prejuízos 
aos resultados. Mas o que 

mais preocupa é a violência 
urbana crescente, que gera na 
população um sentimento de 
insegurança e medo, levando 
todos a viver em constante 
estado de alerta. É dever do 
Estado devolver com urgência 
à população o direito de 
exercer, na plenitude, a sua 
cidadania.

Gostaríamos que o senhor 
abordasse as consequências 
para as indústrias - e para 
o país também (exemplo, 
prejuízos que acabam 
afetando a produção, os 
preços etc) - em relação ao 
problema que considera mais 
preocupante.
O combate à violência não 
é um problema simples. 
Seu enfrentamento passa 
por um conjunto de ações: 

boa educação de base, 
bons serviços de saúde, 
moradia digna, eficiência 
das forças de segurança 
pública, atualização do 
código penal e reforma do 
código de execuções penais. 
O sistema penitenciário deve 
ser totalmente repensado. 

Mas a sociedade e a iniciativa 
privada devem somar 
esforços para construir essas 
soluções, possibilitando 
devolver à comunidade 
um cidadão reintegrado 
e preparado para compor 
a força de trabalho. As 
consequências da ineficiência 
no tratamento dessas 
questões afeta a todos os 
brasileiros, na medida em 
que o empresariado precisa 
alocar, para suprir lacunas da 
ação do Estado, recursos que, 
em outras condições, seriam 
investidos em produção e 
emprego.  

Quais as principais 
estratégias dos empresários 
para combater estes 
problemas? 
Desde a criação do Deseg, 

a Fiesp vem provendo 
treinamentos para servidores 
da Polícia Militar, Polícia 
Civil e Polícia Técnico-
Científica nas áreas de gestão, 
informática, atendimento 
ao público, elaboração de 
contratos e outros, através 
da rede Senai de ensino. Há 

Os furtos de produtos de grande 
valor agregado são hoje muito visados e 
as fraudes internas também têm gerado 
grandes prejuízos aos resultados

Segurança IntelIgente



A Abese tem desenvolvido um trabalho 
fundamental para o setor: o reconhecimento 
da própria existência da atividade de 
monitoramento eletrônico. Considero crucial 
que o Senai esteja colaborando com o 
treinamento de profissionais da área.
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convênios firmados entre 
Fiesp-Senai com o Conselho 
Nacional de Justiça e com 
Secretaria de Administração 
Penitenciária do Estado de 
São Paulo que tem como 
objetivo a formação de 
egressos do sistema prisional 
para trabalharem em áreas 
carentes de mão de obra. 
Desde o segundo semestre 
do ano passado, já foram 
treinadas gratuitamente mais 
de 800 pessoas. 

O Departamento de Segurança 
da Fiesp mantém um bom 
relacionamento com a 
Abese, que resultou em 
uma aproximação muito 
grande da entidade com o 

Senai. Como o senhor avalia 
esta aproximação, que tem 
proporcionado um avanço 
importante na área de 
capacitação?
A Abese é a associação 
que representa toda a 
cadeia de segurança e tem 
desenvolvido um trabalho 
fundamental para o setor: o 
reconhecimento da própria 
existência da atividade de 
monitoramento eletrônico. É 
uma atividade relativamente 
nova e que necessita de 
constante aperfeiçoamento, 
manutenção e que, é evidente, 
requer uma mão de obra 
qualificada e em constante 
necessidade de recapacitação. 
Considero crucial que o 

Senai esteja colaborando 
com o setor de segurança no 
treinamento de profissionais 
da área. 

Dentro das estratégias das 
indústrias para combater 
a criminalidade, como o 
senhor vê o papel do setor 
de sistemas eletrônicos de 
segurança?
Tratar de proteção dentro das 
empresas não é mais possível 
sem considerarmos os mais 
recursos avanços tecnológicos 
de segurança. A diminuição 
dos preços destas tecnologias, 
aliado ao desenvolvimento 
constante do setor, indicam 
um crescimento ainda maior 
e um acesso universal a estes 
recursos. A combinação de 
pessoas preparadas com 
tecnologia de ponta reduz 
os custos das medidas de 
segurança, na medida em que 
aumenta sua eficácia. 

Como esses sistemas são 
considerados hoje dentro 
dos planos de gestão das 
empresas, em termos de 
redução de perdas internas 
ou como recursos de 
rastreamento de mercadorias, 



que produzem e trabalham 
aqui possam competir com o 
resto do mundo. Mas nosso 
país não vai resgatar sua 
competitividade enquanto 
mantiver uma carga 
tributária elevadíssima, em 
torno de 37% do PIB, que 
prejudica em especial os 
setores mais sensíveis à 
concorrência internacional. 
Se pegarmos a empresa 
mais eficiente do mundo e 
colocarmos no Brasil, ela terá 
que arcar com os custos que 
só existem aqui e perderá sua 
competitividade. 
A concorrência com 
importados prejudica o 
parque nacional e exporta 
milhares de empregos, que 
deveriam ficar aqui.

Como a Fiesp vê o papel 
de um evento como a 
Exposec no processo de 
desenvolvimento do setor?
Para todos nós, da Fiesp, é 
um orgulho poder participar 

por exemplo? A indústria vê 
na tecnologia de sistemas 
eletrônicos um instrumento 
de gestão também, além de 
um recurso de segurança?
A tecnologia tende a 
fortalecer a gestão. Conforme 
equipamentos e sistemas se 
tornam mais sofisticados e 
acessíveis, seu emprego vai 
se espraiando pelas empresas 
como apoio no gerenciamento 
de processos e atividades não 
necessariamente ligados a 
medidas de proteção. 

Como presidente da Fiesp, 
o que o senhor diria aos 
empresários da área de 
sistemas eletrônicos 
de segurança para que 
o setor se desenvolva 
sempre de maneira sólida e 
profissional.
É importante que o 
empresário esteja atualizado 
com as últimas tecnologias, 
invista na qualidade dos 
seus serviços e se utilize de 
produtos tecnológicos de 
qualidade, com garantias e 
assistência técnica. Ao setor 
como um todo, é importante 
que o governo aprove o 
Estatuto da Segurança Privada 
com toda a prudência que 
o assunto requer, definindo 
claramente as atividades 
desse setor econômico. 
Além disso, ampliando 
o leque desta discussão, 
é preciso que todos os 
setores se unam em torno 
da bandeira da recuperação 
da competitividade da 
nossa indústria. O Brasil 
precisa criar condições 
isonômicas para aqueles 
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da realização da Exposec. 
Sendo a indústria uma grande 
consumidora de tecnologias 
que auxiliam a segurança, 
é de extrema importância 
que a Fiesp estreite cada 
vez mais suas relações com 
os principais produtores 
e estudiosos do tema no 
Brasil. São inúmeros os 
problemas de segurança que 
assolam hoje nossa indústria, 
gerando graves problemas à 
produção, ao empresariado e 
aos colaboradores. Mas o que 
mais preocupa é violência 
crescente. É dever do Estado 
devolver com urgência 
à população o direito de 
exercer, na plenitude, a sua 
cidadania. Por tudo isso, 
muito mais do que uma feira 
de novidades tecnológicas, a 
Exposec é o fórum adequado 
para criar ambientes de 
interação entre os diferentes 
atores deste avançado e 
crescente setor. Parabéns a 
todos os participantes!
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Comitiva de 
empresários 

brasileiros visita 
a cidade para 

descobrir como é 
feita a segurança 

na terra dos 
cassinos e do 

entretenimento, 
que atrai turistas 

do mundo inteiro

L
as Vegas, no estado de Nevada, nos Estados 
Unidos, é conhecida por concentrar um dos 
maiores polos de cassinos do mundo e ser 
um centro de entretenimento, compras e 
negócios. Pensar em Las vegas é pensar em 

neon, em brilho, em festa, glamour. E é essa marca que 
atrai visitantes do mundo inteiro, turistas com poder 
aquisitivo capaz de bancar as atrações que a cidade 
oferece. No entanto, essa combinação é, naturalmente, 
um prato cheio para a criminalidade. Por conta deste 
risco, Las Vegas acabou desenvolvendo e adotando os 
mais sofisticados sistemas eletrônicos de segurança 
disponíveis e hoje tem muito a ensinar ao mundo suas 
estratégias de proteção contra o crime. Recentemente, 
os empresários brasileiros foram conhecer estes 
sistemas e processos. A Missão de Segurança Empresarial 
organizada pelo Departamento de Segurança (Deseg) da 
Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) e reuniu 
uma comitiva de 37 empresários do setor. 

INTERNACIONAL

A lição de
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Entre os dias 7 e 13 de abril 
eles realizaram visitas técnicas, 
conhecendo tecnologias e processos 
em instalações de cassinos e empresas 
de monitoramento de segurança. 
Os empresários também tiveram a 
oportunidade de visitar a ISC West 
2013, considerada a maior feira do 
setor de segurança nos Estados Unidos.

Em dois grandes cassinos, o Venetian 
e o Aria, a comitiva foi recebida por 
diretores que mostraram softwares, 
hardwares e processos de segurança 
utilizados nos locais. A missão também 
foi recebida pelo CEO da Security 
Industry Association (SIA), Donald 
Ericson, que apresentou a ISC West aos 
visitantes. Os empresários visitaram 
ainda o Centro de Comunicação 
911 da Polícia Metropolitana de Las 
Vegas, onde conheceram como se dá o 
processo de interação entre a polícia 
e o setor privado de segurança. A 
missão foi liderada pelos diretores do 
Deseg, Selma Migliori, que também é 
presidente da Associação Brasileira das 
Empresas de Sistemas Eletrônicos de 
Seguranca (Abese); e Alexandre Chaves. 
“Ficou claro que temos um caminho 

a percorrer, mas estamos avançando 
a passos largos e já dispomos das 
mesmas tecnologias em equipamentos”, 
disse Selma. “A Fiesp, por meio do 
Deseg, conseguiu reunir empresários 
bem sucedidos do setor de segurança 
e de serviços que tiveram a chance 
de conhecer nas visitas técnicas uma 
série de tecnologias e processos 
pouco vistos antes pelo setor privado 
brasileiro,” disse Chaves.

Segurança IntelIgente

Os empresários em 
Las Vegas: Missão 
Empresarial foi 
organizada pelo 
Departamento de 
Segurança (Deseg) 
da Fiesp
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Texto baixado pela Polícia 
Federal inclui o pleno 
reconhecimento do setor 
de sistemas eletrônicos de 
segurança como atividade 
econômica específica e exclusiva 
de suas empresas, regra que 
deverá constar do Estatuto da 
Segurança Privada

LEGISLAÇÃO

uma conquista
Portaria3.233
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A
s empresas de 
sistemas eletrônicos de 
segurança obtiveram 
recentemente uma 
das maiores vitórias 

de toda a história do setor no 
Brasil. Esta conquista atende pelo 
nome de Portaria 3.233/2012, que 
foi baixada pelo Departamento 
de Polícia Federal do Ministério 
da Justiça no dia 10 de dezembro 
passado. Nela, pela primeira vez 
todas as atividades desenvolvidas 
pelo setor são reconhecidas 
formalmente como exclusivas de 
empresas com CNPJ específico da 
área de sistemas eletrônicos de 
segurança.

“Até então, a comercialização de produtos 
e serviços de sistemas eletrônicos de 
segurança, que é a nossa atividade 
econômica, poderia ser feita por qualquer 
empresa de segurança privada, como as de 
vigilância ou transporte de valores. Agora 
nossa atividade foi plenamente reconhecida 
com suas características e especificidades, 
o que contribui, entre outras coisas, 

para garantir a qualidade dos produtos e 
serviços, uma vez que são prestados por 
empresas especializadas”, afirma Selma 
Migliori, presidente da Associação Brasileira 
das Empresas de Sistemas Eletrônicos de 
Segurança (Abese) e também da Federação 
Interestadual de Sistemas Eletrônicos de 
Segurança (Fenabese).
A Portaria atende a uma reivindicação 

Selma Migliori, 
da Abese e 
Fenabese: 
“Sem esta 

legitimidade 
conferida pelos 

associados 
(à Abese e à 

Fenabese), 
não teríamos 
conseguido”

Segurança IntelIgente
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de anos do setor de sistemas eletrônicos 
de segurança e é uma prévia do que virá 
no Estatuto da Segurança Privada, que, 
substituindo a Lei 7.102/83, vai disciplinar 
as atividades desenvolvidas pelas empresas 

especializadas em segurança. Desde 
2008 a Abese vem fazendo 

gestões junto ao governo 
federal para que o setor 

seja reconhecido 
como uma atividade 
econômica 
específica, que 

fatura cerca de US$ 
2 bilhões por ano e 

cujas atividades exigem 
profissionais especializados. 

Foram inúmeras reuniões, que 
passaram também a contar com a parceria 
da Fenabese, criada há dois anos. “Esta 
conquista seria praticamente impossível 
se não tivéssemos entidades reconhecidas 
e fortes como a Abese e a Fenabese. E esta 
legitimidade está fundamentada na rede de 
associados. Por isso, esta é uma vitória de 
todos os associados da Abese”, afirma Selma. 

A Portaria acata o último texto enviado 
pela Abese ao Ministério da Justiça. 
Entre os pontos mais importantes, está 
a determinação de que as empresas 
de vigilância patrimonial não poderão 
desenvolver atividades econômicas diversas 
das que estejam autorizadas e poderão 
utilizar toda a tecnologia disponível, como 
equipamentos e sistemas eletrônicos, 
“desde que sob a forma de comodato”. A 
Portaria define ainda que as atividades de 
instalação, vistoria e atendimento técnico 
de acionamento de alarmes não poderão 
ser realizadas por vigilantes e sim por 
profissionais de segurança eletrônica. 
Em março a presidente da Abese e o 
vice-presidente, Augustus von Sperling,   
estiveram reunidos em Brasília com o  
Secretário de Assuntos Legislativos do 
Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, e 
o Coordenador Geral de Segurança Privada 
da Polícia Federal, Clayton Eustáquio, 

Clayton 
Eustáquio, 
coordenador 
Geral de 
Segurança 
Privada da 
Polícia Federal: 
conteúdo da 
Portaria estará 
no Estatuto 
da Segurança 
Privada

Empresas de vigilância 
não poderão desenvolver 
atividades diversas das que estejam 
autorizadas e poderão utilizar 
a tecnologia disponível, como 
equipamentos e sistemas 
eletrônicos, “desde que sob 
a forma de comodato”

Até sair a 
portaria, 
qualquer 
empresa 

podia vender 
equipamentos 

de sistemas 
eletrônicos de 
segurança ou 

prestar serviços 
no segmento



para agradecer pelo 
trabalho realizado 
pelo governo federal, 
que resultou na Portaria. Na 
ocasião, os representantes do governo 
federal confirmaram que o mesmo conteúdo 
da Portaria integra o Estatuto da Segurança 
Privada, cujo projeto de lei já foi assinado 
pelo Ministério da Fazenda e encaminhado 
para a Casa civil. Ao assumir o cargo de 
vice-presidente da Abese, no começo deste 
ano, von Sperling afirmou que a inclusão 
da medida no Estatuto “é o gol que a gente 
precisa marcar” nesta gestão.
“Este deverá ser o ano em que 
conseguiremos finalmente obter o pleno 
reconhecimento da lei, dentro do Estatuto 
da Segurança Privada. Uma conquista, 
uma vitória não da Abese ou da Fenabese, 
mas de cada associado que faz destas 
instituições entidades respeitadas pelos 
demais segmentos do setor privado e pelos 
representantes do governo federal. Sem esta 
legitimidade conferida pelos associados, 
não teríamos conseguido”, afirma Selma. 
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As atividades de instalação, vistoria e 
atendimento técnico de acionamento de alarmes 
não poderão ser realizadas por vigilantes e sim 

por profissionais de segurança eletrônica

Augustus von 
Sperling, vice-
presidente da 
Abese: muito 

perto de “marcar 
o gol” da vitória

Segurança IntelIgente

Câmaras Setoriais, o fórum dos associados

A Associação Brasileira de Empresas de 
Sistemas Eletrônicos de Segurança 
(Abese) mantém diferentes grupos 

de trabalho com foco na regulamentação, 
representatividade, negócios e capacitação.  
Os associados podem participar desses grupos, 
contribuindo com sua experiência e visão 
do setor em diversos aspectos. O associado 
pode participar, por exemplo, da Câmara de 
Monitoramento e ajudar a definir os requisitos 
mínimos que serão exigidos para obtenção da 

autorização de funcionamento das empresas 
(da sua própria empresa) pela regulamentação 
da Estatuto da Segurança Privada. Também 
pode participar da Câmara de Fabricantes e 
Distribuidores que será realizada em parceria 
com a Abinee (Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica), e da Câmara 
de Integração, que atua nos temas específicos 
da integração dos sistemas existentes e será 
a próxima ação de benefício para as empresas 
deste segmento. Participe!
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CAPA

Uma das 
primeiras 
iniciativas 

do grupo de 
empresários 
que fundou 
a Abese foi 

a criação da 
Exposec, em 
parceria com 
o Grupo Cipa 
Fiera Milano
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Muitos empresários filiados à associação não percebem 
que seus nomes estão na história da maior exposição 
do setor na América Latina e dispõem de uma série de 
benefícios que o tornam VIP no evento

A
o ingressar no Centro de Exposições Imigrantes para participar 
de mais uma Exposec, o empresário associado à Abese muitas 
vezes não percebe que, entre todos os responsáveis pela criação 
e expansão da feira, hoje a maior do ramo na América Latina, 
está ele próprio. Sim, ele esquece que seu nome está inscrito na 

história deste evento monumental, em que durante três dias de maio centenas 
de estandes de empresas do setor ocupam um pavilhão de 30 mil metros 
quadrados na capital paulista para trocar experiências, lançar seus produtos e 
fazer negócios. Este empresário filiado à Associação Brasileira das Empresas de 
Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese) muitas vezes não se dá conta também 
de que a International Security Fair (Exposec) foi concebida para ele. Sim, o 
protagonista da Exposec é, definitivamente, ele, o associado da Abese. Embora 
muitos empresários vejam nesses argumentos um mero discurso, a história real 
mostra que, na verdade, é uma constatação lógica.

Associado Abese,

Segurança IntelIgente

a estrela da Exposec
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A história começa com o surgimento 
da Abese, em 1995, quando empresários 
do setor de sistemas eletrônicos de 
segurança sentiram a necessidade de 
atuar juntos, criando uma entidade 
que, por representar interesses de 
muitos, teria mais força para promover 
o desenvolvimento do setor com 
consistência. Uma dessas iniciativas 
surgiu praticamente junto com a própria 
fundação da Abese: criar uma exposição 
em que as empresas pudessem trocar 
experiências e fazer negócios. Assim 
surgiu a Exposec, realizada desde 
então em parceria com o Grupo Cipa 
Fiera Milano, responsável por toda a 
organização do evento. A exposição 
acolhe tanto os associados quanto os 
não associados da Abese, apresentando 
o mais completo panorama do setor. 
Nesta linha histórica, sem a união dos 
empresários não haveria Abese, sem 
Abese não haveria uma organização 
entre os empresários que justificasse a 
criação de uma Exposec. Ainda que a feira 
não seja exclusiva para os associados, 
são eles que desfrutam de benefícios 
específicos na exposição. Afinal, qualquer 
associado da Abese, ainda que tenha se 
filiado hoje, pode ingressar na Exposec 
com orgulho de fazer parte da entidade 

que a criou e, por isso, contar com as 
vantagens que esta condição proporciona. 

Poucos associados da Abese, no 
entanto, têm conhecimento destas 
vantagens e benefícios. Sabendo desta 
falta de informação, a Abese quer 
aproveitar a Exposec deste ano para 
mostrar ao associado o que faz dele a 
verdadeira “estrela” da feira - e mais: 
do trabalho da entidade o ano inteiro. 
“Existe uma pergunta que quase todo 
o associado e os potenciais associados 
da Abese fazem frequentemente: ‘O que 
a Abese faz pela minha empresa?’ Nós 
vamos responder a esta pergunta. Por 
isso estamos lançando esta campanha 
de divulgação durante a Exposec. O 
associado e os empresários que ainda não 
se associaram precisam saber que por trás 
de muitas conquistas das quais desfrutam 
hoje está trabalho da Abese e conhecer 
os benefícios que estão à disposição de 
quem se associa”, afirma o diretor de 
Marketing da Abese, Wagner Peres. 

Específicamente na Exposec, o 
associado Abese que também é expositor 
conta com alguns benefícios exclusivos: 
assessoria de imprensa gratuita, para 
a divulgação do material da empresa 
aos mais importantes veículos de 
comunicação do país - a empresa também 
fará também parte de um kit exclusivo 
de divulgação que será distribuído aos 
jornalistas que buscam fontes durante 
a feira; Abese Security Show: auditórios 
para palestras, onde a empresa pode 
falar sobre seus produtos, serviços e 
tecnologias para um público selecionado; 
e Desconto para Exposec: os associados 
dispõem de desconto de 10%, em média, 
para renovar o espaço de seu estande 
na próxima Exposec. O desconto varia 
conforme a frequência de participação do 
expositor na feira. 

Essas empresas também contam com 
os benefícios destinados aos associados 
da Abese que não participam como 

Estande da 
Abese na 
Exposec: 
ponto de 
encontro dos 
associados 
com uma 
série de 
benefícios 
exclusivos 
durante o 
evento



expositores na Exposec. São eles: Free 
Pass, o acesso livre à feira - sem precisar 
entrar em fila de credenciamento, e à área 
VIP do estande da Abese; Possibilidade 
de obter um cartão de estacionamento 
para os três dias com entrada e saída 
livres  durante o evento; Sala de Negócios, 
um espaço exclusivo para trocar 
informações com potenciais parceiros e 
fazer reuniões de negócios; Horário VIP, 
em que o associado tem entrada livre à 
feira em horários não abertos ao público 
(das 10h às 13h), nos dois últimos dias 
da feira, para visitar os estandes ou 
convidar empresários para seu estande 
com objetivo de fechar negócios ou 
combinar futuras parcerias; e o Coquetel, 
na abertura da exposição, destinado 
exclusivamente aos associados no  
estande da Abese. 

Outra vantagem para os associados 
é a Sala de Benefícios, que fica dentro 
do estande da Abese e onde ele poderá 

encontrar parte da resposta para aquela 
velha pergunta: ‘O que a Abese faz pela 
minha empresa?’ Na Sala de Benefícios 
ele receberá informações, assessoria e 
consultoria sobre temas como O Selo de 
Qualidade Abese; o Programa de Seguros 
Proteção Integrada; Assessoria Jurídica; 
Seguro de Vida, de Saúde e Odontológico; 
e Consultoria Contábil e Tributária. “Esta 
sala pode ser considerada uma espécie 
de micromundo do que é o trabalho 
realizado pela Abese para 
os associados durante o 
ano todo”, afirma Nádia 
Andrade, diretora da 
Texto Comunicação 
Corporativa, empresa 
responsável pela área 
de comunicacão 
institucional da 
Abese. 

Uma conquista 
recente ilustra 
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Peres, diretor de 
Marketing da 

Abese: “Queremos 
mostrar a 

importância que 
o associado tem 
para a Abese e a 

importância que a 
Abese tem para o 

associado”

As vantagens de 
ser associado Abese

O desconhecimento dos 
associados em relação 
às atividades da Abese 

se impôs entre as principais 
preocupações da diretoria que 
tomou posse no dia 1º de janeiro 
para uma gestão de dois anos, 
presidida por Selma Migliori. 
“Fizemos uma pesquisa informal 
com vários associados, incluindo 
a própria diretoria, e detectamos 
que muitos diretores não sabiam 

de todos benefícios que a Abese 
oferece. Bom, se o diretor não 
sabe, imagina o associado?”, 
conta o diretor de Marketing da 
Abese, Wagner Peres. Foi aí que 
surgiu uma bandeira defendida 
hoje por toda a equipe: fazer uma 
ampla campanha de divulgação 
dos benefícios e tomar para si o 
desafio de trazer o associado para 
dentro da associação, para que ele 
possa revelar os problemas que 

sua empresa enfrenta e também 
interfira no trabalho da entidade 
com propostas baseadas em sua 
experiência e conhecimento. 
Porque um dos motivos de o 
associado desconhecer o trabalho 
da Abese também é a baixa 
participação dele na entidade. 
“Queremos mostrar a importância 
que o associado tem para a Abese 
e a importância que a Abese tem 
para o associado”, afirma Peres. 
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“A Abese propicia uma melhor organização do setor de sistemas eletrônicos 
de segurança, fazendo com que o setor se profissionalize cada vez mais e 

tenha um norte de crescimento mais sustentável em todos os segmentos”, 
diz Fernando Barbosa Mota, diretor-comercial da JFl alarmes. “Se não 

fosse o trabalho desenvolvido pela Abese, nós com certeza não estaríamos 
no patamar em que nos encontramos hoje porque ela une as empresas e 

os profissionais, faz gestões nacionais e internacionais com órgão públicos 
e da iniciativa privada defendendo o setor. O resultado é que a gente vem 

ganhando ao longo destes anos um profissionalismo que acaba chegando ao 
consumidor final. É um trabalho que só nos favorece”, afirma.

FEIRA INTERNACIONAL 
DE SEGURANÇA - EXPOSEC
Para expositores:
•	 Descontos,	auditórios	para	palestras	e	

assessoria	de	imprensa	gratuita	
Para todos os associados: 
•	 Free	Pass,	área	VIP,	sala	de	negócios,	horário	

de	visita	exclusivo	para	fazer	negócios,	
coquetel	de	abertura

AUDITÓRIO E SALAS DE REUNIÕES 
NA SEDE DA ABESE
•	 Associado	tem	direito	de	usar	o	auditório	

e	as	salas	da	sede	da	Abese,	na	capital	
paulista,	para	apresentações	e	reuniões	de	
negócios.	Basta	agendar.	

MISSÕES EMPRESARIAIS INTERNACIONAIS
•	 Oportunidade	de	participar	de	missões	

empresariais	em	outros	países,	visitando	
empresas	e	feiras	importantes	para	a	troca	
de	experiências	e	realizacão	de	negócios

O que a Abese faz por você
Alguns exemplos 
dos benefícios 
aos associados

bem esta importância. Em 
dezembro, a Polícia Federal 
baixou a Portaria 3.233/2012, 
reconhecendo formalmente, 
pela primeira vez, que as 
atividades desenvolvidas 
pelo setor são exclusivas 
das empresas com CNPJ 
específico da área de sistemas 
eletrônicos de segurança 
(ver matéria nesta edição). A 
regra deve ser confirmada no 
Estatuto da Segurança Privada. 
A conquista resulta de um 
trabalho iniciado cinco anos 
atrás pela Abese e vai beneficiar 
todo o setor, não apenas os 
associados, impedindo que 
empresas de outros segmentos 
ou clandestinas atuem no 
mercado que foi desenvolvido 
e consolidado pelas empresas 
especializadas. 

Desorganizadas e desunidas, 
as empresas dificilmente 
obteriam esta vitória. Em 
contrapartida, se a Abese 
não tivesse a legitimidade 
conferida por uma rede 
expressiva de associados e essa 
representatividade reconhecida 
pelas demais instituições, 
dificilmente teria voz para 
defender o setor nas decisões 
nacionais. “O governo, por 
exemplo, não se relaciona com 

uma ou duas empresas, mas 
com um setor inteiro, que só 
pode ser representado por uma 
entidade”. Segundo Peres, se 
considerado o setor de sistemas 
eletrônicos de segurança, o 
número de associados da Abese 
é baixo. São 18 mil empresas e 
cerca de 400 filiadas (ver lista 
nas últimas páginas). Porém, 
em relação às associações 

de outros segmentos, é um 
número expressivo. A questão, 
diz ele, é que, quanto mais 
associados tiver, melhores 
condições a Abese terá para 
contratar profissionais e 
serviços para assessorar 
as empresas. Terá também 
maior representatividade 
para conquistar as medidas e 
mudanças que o setor precisa 
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“Além dos benefícios, um aspecto 
importante de ser associado à Abese 

é o networking que a gente consegue 
fazer ao longo de todo o ano, por 

meio de eventos, integrando missões 
comerciais ou participando mais 

diretamente da associação. A gente 
faz amizades, troca experiências 
e realmente avança na busca de 

melhores práticas. Isso ajuda a 
enriquecer e fortalecer ainda mais o 
nosso setor”, afirma luiz Henrique 

Bonatti, diretor da Segware. 

TRABALHO POLÍTICO
•	 A	Abese	participa	dos	mais	importantes	

fóruns	de	discussões	sobre	segurança	
nas	áreas	pública	e	privada	no	país.	É	
reconhecida	como	a	porta-voz	das	empresas	
e	vem	obtendo	grandes	conquistas	em	defesa	
de	leis	e	normas	que	beneficiem	o	setor

PARCERIA COM FIESP E SENAI
•	 Por	meio	do	Departamento	de	Segurança	da	

Fiesp,	a	Abese	fechou	parceria	com	o	Senai	
para	realização	de	cursos	de	formação	de	
profissionais	e	fortalecimento	de	seu	Centro	
de	Capacitação	Profissional.	

ASSESSORIA JURÍDICA
•	 Suporte	jurídico	completo	para	associados	

interessados	em	legislações,	decretos	e	
questões	jurídicas	pertinentes	ao	setor.	
Basta	agendar	a	consulta.

PROGRAMA DE SEGUROS 
PROTEÇÃO INTEGRADA 
(Parceria com a Ifaseg)
•	 Proteção	para	risco	de	imagem	–	Seguro		 	

Monitoramento	Garantido	ABESE

•	 Proteção	para	risco	de	responsabilidade
•	 Seguro	de	Responsabilidade	Civil	

Profissional	ABESE
•	 Proteção	para	risco	do	patrimônio-

Seguro	Multirisco	ABESE

REVISTA SEGURANÇA INTELIGENTE 
(Pátria Editora)
•	 Publicação	trimestral	que	aborda	os	

temas	mais	relevantes	para	o	setor	
destinada	às	empresas	associadas	e	a	
instituições	que	participam	de	decisões	
relativas	ao	setor,	como	governos,	
entidades	públicas	e	privadas	da	área	
de	segurança,	entidades	de	classe,	
Congresso	Nacional	e	outros.

•	 Associados	têm	condições	especiais	para	
inserir	publicidade	na	revista

CENTRO DE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL
•	 Promoção	do	conhecimento	na	área	

de	segurança,	como	a	atualizacão	
de	conceitos,	técnicas	e	formação	
profissional	nas	empresas

ASSESSORIA DE VIAGEM
(Parceria com Barsotti Viagens 
e Turismo)
•	 Oferece	aos	associados	atendimento	

personalizado	e	condições	especiais	
	 nas	suas	viagens

CONSULTORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA 
(Parceria com Stil Contábil)
•	 Consultoria	para	que	o	associado	

verifique,	por	exemplo,	se	seu	
enquadramento	tributário	e	sindical	
está	adequado	ou	se	o	recolhimento	
dos	impostos	é	feito	de	forma	correta

	
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO,
SAÚDE E ODONTOLÓGICO
(Parceria com a Moninf)
•	 Comercialização	e	implementação	de	

benefícios	para	assistência	médica	
através	da	Internédica	Saúde

•	 Seguro	de	Vida	em	Grupo	garantido	pela	
Tokio	Marine	Seguradora

•	 Seguro	Odontológico	por	meio	da	Porto	
Seguro	Seguradora	

Segurança IntelIgente

para se desenvolver melhor. 
Além do trabalho político, 

dentro da Abese há uma série de 
benefícios que também só foram 
conquistados por causa da 
legitimidade que os associados 
conferem à associação. “Do 
ponto de vista da empresa, 
dentro da Abese você tem o 
Centro de Capacitação, por 
exemplo, para que o empresário 
amplie seus conhecimentos 
sobre gestão, tecnologia, 
mercado. Ele dispõe também de 
apoio jurídico e apoio contábil 
e uma série de benefícios feitos 
em parcerias importantes, como 
a que temos com o Senai. Enfim, 
é um trabalho que oferece 
um apoio completo para o 
associado”, diz Peres. 

“É fundamental que o 
associado perceba que ele é a 

razão de existir da Abese e o 
provedor da força da entidade. É 
importante que ele se pergunte 
mesmo o que a Abese faz por ele 
e procure a resposta. Queremos 
levar a ele estas informações e 
também convidar as empresas 
não filiadas a conhecer o 
trabalho e os benefícios de ser 
um associado. Afinal, estamos 
tratando de questões que 

envolvem o nosso trabalho, as 
nossas empresas, questões que 
definem o futuro dos negócios 
de todo o nosso setor, sendo a 
empresa associada ou não, e a 
participação cada vez maior dos 
empresários na entidade que os 
representa só terá um resultado: 
o benefício deles próprios”, 
afirma Selma Migliori, presidente 
da Abese.
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A evolução tecnológica dos sistemas eletrônicos 
de segurança pode ser contada a partir dos 
estandes das empresas que participam da 
Exposec desde as primeiras edições

TECNOLOGIA

Os
pioneiros
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A 
fotografia mostra uma mesa coberta por uma 
toalha branca e rodeada de painéis altos, cheios 
de cartazes. Sobre a mesa, equipamentos que hoje 
bem poderiam ser chamados “de outro mundo”, de 
tão antigos. Assim era o estande da Contronics, na 

primeira edição da International Security Fair, a Exposec. Hoje, a 
foto da fabricante e distribuidora de equipamentos eletrônicos, 
software e serviços para o mercado de segurança profissional, 
é um documento valioso para contar a história do próprio setor 
de sistemas eletrônicos de segurança. Assim como a Contronics, 
muitas outras empresas marcaram presença desde as primeiras 
edições da maior exposição do setor de sistemas eletrônicos de 
segurança da América Latina. 
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A Contronics 
em 2012: 
design e 

estilo para 
apresentar os 

produtos

O estande da Contronics em 
1997, na primeira Exposec, 
e o certificado de participação

Segurança IntelIgente

2012

A primeira Exposec foi realizada em 
1997 em um prédio que havia sido 
construído para empresas do setor 
têxtil, mas cujo projeto acabou não 
dando certo. Esse prédio, o ITM, 
ficava atrás do Centro Estadual de 
Abastecimento (Ceasa), na capital 
paulista. A estreia foi com 86 
empresas. “Nosso estande tinha 

o tamanho mínimo permitido 
pela feira e a gente não tinha 
um planejamento para expor os 
produtos. Era tudo improvisado”, 
recorda o diretor-presidente da 
Contronics, Geraldo Tarasconi. 
Assim como a Contronics, 
fazia parte da mesma feira 
a SC Technology - na época, 

Na primeira 
Exposec, 

que teve 86 
expositores, os 
estandes eram 

praticamente 
improvisados 
com mesas, 

cartazes e 
balcões de vidro

1997
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Securicenter. Neilor Pedroso, 
diretor-presidente da SC 
Technology, estava lá pela Graber, 
uma empresa do mesmo grupo. 
“Foi um evento muito importante 
porque no Brasil isso não existia. 
Para expor nossos produtos, a 
gente precisava sair do país. Então 
foi um acontecimento. A partir 
dali passamos a esperar a feira 
todos os anos.” 
Entre as pioneiras também está a 
Decibel, que desenvolve e produz 

equipamentos de segurança 
perimetral, controles de acesso e 
telecomunicações, entre outros. 
Francisco Dantas, fundador da 
empresa, nunca esqueceu aquela 
estreia. “Nosso estande ficava ‘na 
rua do cemitério’”, diz, aos risos. 
“Era um corredor escondido onde 
não passava ninguém, um lugar 
muito ridículo em que o visitante 
só conseguiria chegar se levasse 
um susto”, brinca. O estande, 
segundo ele, se resumia a um 

balcão de vidro com os produtos. 
Na primeira edição, a SC ocupava 
um dos maiores estandes e tinha 
à sua frente, do outro lado do 
corredor, a PPA, fabricante de 
produtos para automação de 
portas e portões e controle de 
acesso para estacionamentos, 
entre outros equipamentos. 
Desde então a feira só ganhou 
importância na história da 
empresa. “Hoje podemos dizer 
que nosso ano começa na 
Exposec”, afirma Samuel Peres, 
diretor-executivo da PPA. Segundo 
ele, no sábado anterior à abertura 
da exposição a empresa realiza 
um encontro com distribuidores 
de todo o país na fábrica, 
localizada em Garça, no interior 
paulista, para apresentar os 
produtos e lançamentos do ano 
que serão levados para a Exposec.
Na Contronics a percepção é 
semelhante. “A Exposec está 
para nós como o desfile de 
carnaval está para uma escola 
de samba, na medida em que 
nos planejamos durante todo 

2000

2012

Decibel e os 
estandes do 
ano passado e 
o do ano 2000: 
na primeira 
Exposec, a 
empresa ficou 
“na rua do 
‘cemitério’”

Faturamento do mercado de segurança eletrônica

Fonte: ABESE



o ano para os lançamentos que 
faremos lá”, conta Tarasconi. A 
empresa é uma das poucas que 
participaram da primeira edição 
e ainda estão no mercado. Por 
conta disso, José Roberto Sevieri, 
o presidente do Grupo Cipa Fiera 
Milano, organizador da Exposec, 
já outorgou, de brincadeira, o 
“Trofeu Sobrevivente” para a 
Contronics durante um evento do 
setor. 
Ao longo dos anos, o que os 
empresários observaram foi uma 
trajetória sincronizada entre a 
evolução do mercado de sistemas 
eletrônicos de segurança, o 
crescimento de suas empresas e 
a profissionalização da Exposec. 
Os modestos e improvisados 
estandes dos primeiros anos não 
deixavam de refletir um mercado 
ainda incipiente no Brasil, com 
as empresas tateando ainda o 
terreno potencial das tecnologias 
que iriam desenvolver. Um 
percurso com altos e baixos, mas 
de evolução. 
Na opinião de Dantas, da Decibel, 
a Exposec passou por várias 
fases e está em um momento 
oportuno para uma revisão. 
Segundo ele, os primeiros anos  
foram importantíssimos para 
as empresas conhecerem seus 

clientes, seu público. Depois a 
feira cresceu tanto que acabou 
perdendo algumas características 
originais. Nos últimos anos, diz 
Dantas, “o público da Exposec não 
tem a ver com nosso mercado”. 
A questão já vem sendo observada 
pelos organizadores. Desde a 
edição do ano passado a Exposec 
conta com horários exclusivos 
para rodadas de negócios, 
reservados aos expositores 
filiados à Associacão Brasileira das 
Empresas de Sistemas Eletrônicos 
de Segurança (Abese), caso das 

empresas desta reportagem. 
Neste ano, a Abese ampliou esses 
benefícios (ver reportagem de 
capa). 
Se na primeira edição eram 86 
expositores, na do ano passado 
foram nada menos que 600 
empresas. “Não há como imaginar 
o nosso mercado sem a Exposec. 
Sem ela não teríamos onde 
mostrar nossas novidades”, diz 
Pedroso. “Com a Exposec nós 
contamos com o mesmo padrão 
das mais importantes feiras do 
mundo.”, afirma Tarasconi.
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Crescimento da Exposec

PPA, na exposição de 2002: 
empresa participa da feira 
desde a primeira edição

PPA e seu estande, um dos maiores da feira, em 2012

2002

2012

Fonte: ABESE
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Lista de associados

SÃO PAULO - SP
3I SOLUÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELE. E SER. EM ELETRO ELET.LTDA -EPP

A S SECURITY ELETRONIC COM DE EQUIP DE SEG ELET LTDA ME

ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME

ACFS IMP. EXPORTAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

AD DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA

ALARM COMPANY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP

ALARM LINE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME

ALARM SERVICE COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA ME

ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA EPP

ALARM WOLX ELETRÔNICA LTDA.

ALARME SPYA LTDA

ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO LTDA

ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

ALLARMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALARME LTDA

ALMEIDA E BERTOLUCI COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA-ME

AMELCO S.A. INDÚSTRIA ELETRÔNICA

ARTAN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

ATD SHELTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ATRIUM TECNOLOGIA RIO PRETO ME

BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA

BYCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS S.A 

CABLETECH CABOS LTDA

CENTRAL SANTA IFIGÊNIA ELETRÔNICOS LTDA

CENTRO ELETRONICO E COMERCIAL SELETROL LTDA

CENTRO ELETRÔNICO E COMERCIAL SETRON LTDA EPP

CONDUTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA

CONTROLE BRASILEIRO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA

COSMO DATA INFORMÁTICA LTDA

CPU SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA

CYGNUS A.R.M.A. ALARMES REMOTOS E MONITORAMENTO ALARMES LTDA EPP

DATA DISK SECURITY SERVICE

DECIBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DELPHOS SERV. EMPRESARIAIS E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA

DFN TECNOLOGIA E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA LTDA

DIMENSAO SERVICOS E COMERCIO LTDA

ELETROMATIC CONTROLE E PROTEÇÃO LTDA

EXTREMA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

FACTOR - COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

FOUR SYSTEM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

FULL TIME GESTORA DE DADOS LTDA

G4S ENGENHARIA E SISTEMA S.A

G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA

GIASA BRASIL IND E COM DE EQUIPTO ELET DE SEG LTDA

GILBERTO DO CARMO CIPRIANO EPP

GLASS SENTINAL DO BRASIL LTDA

GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

GOLPHE SECURITY IND. COM. E SERV. DE EQUIP. E TECN. DE SEG. LTDA .ME

GRABER SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

GRASP SISTEMAS E COMERCIO LTDA

GSC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

GUARDA PATRIMONIAL- SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EPP

HAGANÁ COMÉRCIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

INDRA BRASIL LTDA

INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELET. MEGA LTDA-ME

INFRAVERMELHO SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA ME

J G SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA

JULIANO HENRIQUE ARAUJO MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 

KEY MASTER SISTEMAS OPERACIONAIS DE SEGURANÇA LTDA

L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA.

LEADERALARM COM. DE EQUIP. ELETR. LTDA

LOCKED SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

MALCOLN DOUGLAS RAFAEL - ME 

MARIA DA SILVA FOGAÇA ALVES ME

MCA MONITORAMENTO CENTRAL DE ALARMES LTDA EPP

MICRUSEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

MOGIFORTE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME 

MOREY INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA EPP

MOTIL TEC INDUSTRIA ELETRO - ELETRÔNICA LTDA

MOTOPPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA

MULTI SAFE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA

NILSON CARDOSO PEREIRA- ME

NUM DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA EPP

ONIX SECURITY INDUSTRIA  ELETRO ELETRONICA LTDA ME

PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA

PATRIARCA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA EPP

PECCININ PORTÕES AUTOMÁTICOS INDUSTRIAL LTDA.

PELTIER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

PERSEG - COMÉRCIO DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

POLICOM SP COMERCIAL LTDA

PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA

POSSARI COMÉRCIO DE ALARMES LTDA ME

PRIME SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME

PRIMEIRO ALERTA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA-EPP 

PRO-POWER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

PRODEFENCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP

PROFFIT BR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA EPP

PROSSEG ASSESSORIA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 

PROTE-HOME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROTECT SYSTEM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

PROTEGE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA

QUÂNTICA TECNOLOGIA LTDA ME

RASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROMECÂNICOS LTDA

RCG TECNOLOGIA ELETROMECÂNICA LTDA -ME

ROBERT BOSCH LTDA.

ROBERTO CARDOSO SERTÃOZINHO EPP

ROBOTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

ROKONET BRASIL LTDA.

RPW COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP
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SAFETY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME

SAINT GERMAIN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

SCALA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

SECOTEC ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA EPP

SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA

SEGPRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

SEGTRÔNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

SEKRON ALARMES MONITORADOS LTDA

SEKRON SERVIÇOS LTDA

SETORIAL TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME

SEYPROL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

SIEMENS LTDA

SIM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

SOMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

STAR MAN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

STARMAK SERTÃOZINHO COM. DE MATER. ELETRICOS ELET. E SERV. LTDA - ME 

STELCON - SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA - EPP

STILUS ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

SYSTRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

TECHNOSEC SOLUTIONS SISTEMAS DE INFORMÁTICA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA

TELEATLANTIC COMÉRCIO E MONITORIA DE ALARME LTDA

TELEFÔNICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA

THEVEAR ELETRÔNICA LTDA

THREEBALLS REPARAÇÃO MANUT E COM DE EQUIP ELETRO ELETRON LTDA 

TRADE INFORMÁTICA LTDA

ÚNICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA

ÚNICA SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA

VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

VERZANI & SANDRINI ELETRÔNICA LTDA

WD FREITAS MONITORAMENTO ME

WHITE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE APARELHOS PERIFERICOS LTDA ME

TRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ESTADO DA BAHIA - BA
MF SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 

PROTECTION SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME

RECOVERY SERVIÇOS LTDA

SKYTECH TELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

SPS TECNO & SISTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

TECNOGUARD LTDA ME

ESTADO DO CEÁRA - CE
CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

JANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

MONITEC MONITORAMENTO TECNICO LTDA

SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA

BRASÍLIA - DF
AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP

ACIONAR ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

ALARM CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

ARGUS SYSTEMS AUTOMAÇÃO MONITORAMENTO E COM. IMPORTADOR LTDA

DAKAI SISTEMAS ELET. DE SEG. LTDA

DIPREL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP

FORSAT SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA EPP

H A RONDA ALARMES LTDA

IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA LTDA.

JCA INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

MEG DISTRIBUIDORA DE PROD. ELET. DE BRASÍLIA LTDA-EPP

MULTI SEGURANÇA ELETRÔNICA E PATRIMONIAL LTDA EPP

ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

SUDOESTE COM E DIST DE EQUIP DE SEG LTDA EPP

ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

SUDOESTE COM E DIST DE EQUIP DE SEG LTDA EPP

GOIÂNIA - GO
CISA-CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVIÇOS DE APOIO LTDA

FEDERAL SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCALIZAÇÃO E APOIO LTDA

RADAR SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA

MARANHÃO - MA
DELTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM SERV LTDA

NORTE SUL SISTEMAS E ALARMES LTDA

R R R SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

SEGTEL - SISTEMAS DE SEGURANÇA  E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

MANAUS - AM
3D ALARMES SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 

GLOBAL SERVICE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

HDL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

INNOVATEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA ME

INVIOLÁVEL MANAUS COM DE EQUIP ELET E SERV DE MONIT LTDA

J.H. TORRES NAKAMINE ME

MELO E PIMENTEL LTDA

P LOPES & CIA LTDA

VISAM - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

MINAS GERAIS - MG
ALARM POWER SISTEMAS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

ALARMATIC SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME 

ALGAR SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA

ANILTON JOSÉ MOREIRA ME

ANJOS DA GUARDA ALARMES ELETRÔNICOS LTDA

CARLOS ANTONIO DE BRITO SANTORO NASCIMENTO

CBMAP MONITORAMENTO LTDA ME

CIAOZICOM SECURITY SYSTEMS LTDA

DIRETA CENTRAL DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA

EFICAZ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

ELETRÔNICA NUCLEAR LTDA ME

EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA

EXPERTI  EMPREENDIMENTOS LTDA

FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S. A.

FORTE ESQUADRA TECNOLOGIA E SEGURANÇA ELETRONICA 
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GNA INFORMÁTICA LTDA 

GUARDIAN SECURITY LTDA

HOMESHOCK CERCAS ELETRÔNICAS LTDA

INNEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MAGALHÃES ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA

MARCOS SCODELER ME

MÁSTER SECURITY SYSTEM LTDA ME

OPT ELETRÔNICOS E BATERIAS LTDA

PORTAL MINAS COMÉRCIO LTDA.

PREMIER SEGURANÇA ELETRÔNICA PRODUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME

PROTEJA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME

SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

SATÉLITE ALARM LTDA

SECOM SEGURANÇA COMPUTADORIZADA LTDA-ME

SECURITY POINT LTDA

SEMAX SEGURANÇA MAXIMA LTDA

SERVICOM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA

SHALON SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME 

TECHSERV TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA ME

ULTRA SEG SERVIÇOS EIRELI

VICOMP SIST. COMP. TELEC. DIVISÃO CURVELO LTDA

OPT ELETRÔNICOS E BATERIAS LTDA

MATO GROSSO DO SUL - MS
ALARME SUL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

ALARMES ALTERNATIVA LTDA ME

ALARMES PROTECTUS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP

ALARMES RB LTDA ME

DEFFENZA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

RCI ENGENHARIA SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME

REFORCE SISTEMAS ELETRÔNICOS E TECNOLOGIA LTDA

RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 

SANTOS E CONSOLINI LTDA

SANTOS E MONTEIRO ALAMES E SERV. LTDA

SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA

TIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

MATO GROSSO - MT
TOP VISION SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

PARÁ - PA
CONECTA SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA

JEMORSERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA

LAURO CASAGRANDE FILHO - ME

PERNAMBUCO - PE
JASPE MONITORAMENTO LTDA

NORDESTE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

R SAT SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME

ROMILSON & KARLA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME

SEGSAT SERVIÇOS LTDA

PIAUÍ - PI
A C OLIVEIRA SANTOS-ME

SECURITY SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

PARANÁ - PR
ACK COMÉRCIO DE COMPONETES ELETRÔNICOS LTDA ME

ALIVE DO BRASIL LTDA

APPARATUS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME

ASTEC MONITORAMENTO DE TOLEDO LTDA

ATLANTAFOZ ALARMES MONITORADOS LTDA

BARUFFI KOTELAK E CIA LTDA

BLITZ SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

CLOVIS JOSE NUNES DINIZ-ME

COMERCIAL BSDR CURITIBA PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA

DEPROLARM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ELIZEU A DA SILVA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

GARCEZ & DELL AGNOLO LTDA

GOLDTRONIC MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

HELLMANN E COLOGNI LTDA 

INVIOLÁVEL ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO LTDA

INVIOLÁVEL GUARAPUAVA LTDA

INVIOLÁVEL MARINGÁ MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA 

INVIOLAVEL PATO BRANCO LTDA

INVIOLAVEL TOLEDO LTDA

MARCELO POLICARPO FRANÇA ME

MCW SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP

MENDES E DE PAULA LTDA

MONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA.

OFICIAL INVIOLAVEL LTDA

PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA

POSONIC DO BRASIL LTDA

PRESERV SISTEMAS DE ALARMES MONITORADOS LTDA - ME

RG SECURITY SHOP LTDA ME

SI SISTEMAS INTELIGENTES ELETRÔNICOS LTDA

SK SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA

SULTON PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

THOUSAND LINE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

WE BRASIL LTDA

RIO DE JANEIRO - RJ
ALAMASTER SERVIÇOS ELETRÔNICOS E MONITORIA LTDA

ALAMO SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

ALL SEG IMPORTS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME

ARTECH COMPRA VENDA E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

ASTECH 2002 SIST INTEGRADOS DE SEG LTDA 

CITY CONECT TELECOM LTDA

COMTEX IND E COM IMPORT EXPORT SA

CR TECHN COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA ME

ELETROBAUER SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA ME

EQUIPE POWER NIGHT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME

GSN BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA

PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

SEGVIEW EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA

SER-PRIME INTEGRADORA DE SISTEMAS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
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SER-TEL SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA

SIGSCHINDLER SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

SUISSO & COSTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

TECK PHONE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 2009 LTDA 

VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

WORLD VISION SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME

RIO GRANDE DO SUL - RS
ALARMES MELLO LTDA

BSD - PORTO ALEGRE NORTE-SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

CAF  INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

FARM TECH S/A

GSR GESTÃO DE SEGURANÇA E RISCO LTDA

HEIDRICH SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

IECO - DESENVOLVIMENTO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E APARELHOS LTDA

MB ELETRÔNICA LTDA

MONITORA RS SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME

OIW INFORMATICA LTDA

PROTECÃES LOCAÇÃO DE CÃES E ALARMES LTDA

PROTECOM SISTEMA DE TELEPROTEÇÃO LTDA

PROTEGE SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA.

RIBEIRO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME

SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA

SIS - COMÉRCIO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA

SOS MONITORAMENTO DE ALARME LTDA ME

STV SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA

TOP SAFE MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA.

VOLPMANN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

SANTA CATARINA - SC
ALM DISTRIBUIDORA LTDA

BACK SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.

CONTRONICS AUTOMAÇÃO LTDA

EMBRASP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

HILETROLAR ELETROTÉCNICA LTDA ME

LIMGER SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

LINESEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

SEGWARE DO BRASIL LTDA

TELE ALARME SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

TELE ALARME SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA EPP

VENETIAN TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

SERGIPE - SE
SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA

TOCANTINS - TO
ORG-SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

ESPIRITO SANTO - ES
AGNUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

AGUIAR & MANTOVANI LTDA  ME

ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA

ALARME CENTER LTDA EPP

ALARMES RM LTDA

ALERTA DIGITAL COM. SEGUR. ELETR. E TELCOM. LTDA ME

CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME

CONTATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

DETEC ALARMES LTDA ME

DIGITAL TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA ME

ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

ELETROMAT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TELEFONIA LTDA ME

ES SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-ME MEE

MARTEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TELEFONIA LTDA ME

NYGER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

UNIALARME LTDA

RONDÔNIA - RO
ALERTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA

ANTI- ROUBO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME

ELESSANDRO SILVA COSTA SERVIÇOS E SEGURANÇA ELETRÔNICA

SATELLITE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA EPP

RIO GRANDE  DO NORTE - RN
AUDAZ SEGURANÇA LTDA

MORUMBI EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA ME

NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA

OLHO VIVO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP

S L TEIXEIRA ME 

SALOMÃO LUIZ DE LIMA

SITONIO DE ARAUJO ME

SOS EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

TECNOTRON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MAT. ELETRO E ELETRONICO LTDA ME

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA POTIGUAR LTDA
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