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Quando você decidir investir em um serviço de segurança 

eletrônica, vai precisar avaliar alguns pontos chaves para 

acertar na contratação e não errar no investimento.

Uma pesquisa de valores não é somente comparar as cifras 

finais de duas ou três propostas é, sobretudo, uma busca 

pela qualidade e profissionalismo.

Este mini guia dará algumas dicas para você fazer a melhor 

escolha. Esperamos que goste!

Boa leitura - Grupo FT.

 

introdução



Um serviço mal executado pode custar tudo aquilo que o ladrão 

conseguir levar e mais toda a sua tranquilidade.

A instalação de um serviço de alarme, câmera e cerca elétrica 

se trata de uma proteção de bens e de vidas. O risco corrido por 

possibilidade de roubos em sua residência, empresa ou comércio 

é facilmente reduzido no momento em que o meliante detecta 

as grandes barreiras impostas por um bom monitoramento de 

segurança.

Por isso, o custo de um alarme monitorado costuma ser 

de apenas 2% de todo valor do patrimônio, e quando 

falamos em vidas, não há comparação.

 por que não errar 
na contratação?

2%



Ao contratar um serviço ele tem que oferecer suporte 

tanto técnico como o operacional.

Contar com uma estrutura de operadores de câmeras 

e alarmes, monitorando toda e qualquer movimentaçã

o em sua residência ou empresa, faz toda diferença.

Além disso, contar com um serviço de pós-venda  

24 horas ajudará a resolver qualquer imprevisto.

 por que não errar 
na contratação?



Na atualidade, sabemos que muitas coisas podem ser resolvidas 

utilizando apenas um toque no smartphone, de onde estiver 

você pode visualizar cada cômodo ou setor em uma só tela.

Você terá sua própria central de monitoramento em seu celular 

ou tablet. Contando com uma alta tecnologia de fornecedores 

qualifi cados e de fácil confi guração, após o aplicativo ser 

instalado, você recebe login e senha e já começa a utilizar todos 

os recursos oferecidos. 

já imaginou 
monitorar pelo seu 
celular tudo o que 
está acontecendo 
em sua residência 
ou empresa?

já imaginou 
monitorar pelo seu 
celular tudo o que 
está acontecendo 
em sua residência 
ou empresa?



Visualizando até 16 câmeras ao mesmo tempo, com 

diversas opções de manutenção, captando imagem e 

salvando vídeos.

Este é um recurso de muita procura no mercado por 

conta da instantânea detecção de problemas e agilidade 

em sua resolução.

Porém é importante também, a contratação de uma 

empresa de segurança especializada para oferecer um 

rápido atendimento tático em caso de suspeita. 

 monitoramento na 
palma de sua mão



• Tempo de atuação na área de segurança;

• Fidelidade de seus clientes;

• Configuração ideal para cada problema do cliente;

• Certificações como ISO são diferenciais;

• Ver quais são as soluções integradas de segurança;

• Ver quais empresas são atendidas;

• Qualificação dos profissionais e onde são formados/treinados;

• Conhecer as centrais de monitoramento e tecnologias utilizadas;

•  Conferir se os serviços relacionados à Segurança Patrimonial 

     são autorizados pela Polícia Federal.

 check lists para 
contratação de uma empresa 
de segurança especializada
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