PARCEIROS INASEP
Descrição e Contato
•

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A

Quem é?

Fundada na França em 1966, a Sodexo é referência global
em serviços de Qualidade de Vida. São cerca de 425 mil
colaboradores ao redor do mundo trabalhando para:
Contribuir com o desenvolvimento econômico, social e
ambiental das comunidades, regiões e países em que
atuamos.

O que oferece?

- Vale alimentação
- Vale refeição
- Vale transporte
- Vale combustível e frota

Vantagem da
parceria

• Redução custo;
• A Sodexo é reconhecida pelo seu atendimento à
categoria segurança privada.
• Os cartões da Sodexo são aceitos em mais de 505 mil
estabelecimentos em todo o Brasil.
• A empresa pode ter a isenção de encargos sociais (INSS
e FGTS) e desconto de até 4% no IR.
• Aumento de fluxo de caixa dos clientes, com prazos
flexíveis de pagamento
• Pagamento parcelado para o vale transporte

Contato
Renato Leitão
21 99438-1308
jose.leitao@sodexo.com
Rodrigo Damiani
19 99216-6721
rodrigo.damiani@sodexo.com
Redes sociais:
https://www.facebook.com/SodexoBrasil/
https://www.instagram.com/sodexobrasil/
https://www.linkedin.com/company/sodexo/

•

GRUPO LUXUS – CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME

Quem é?

Nascida no sul do País, o Grupo Luxus está no mercado desde
2007, e a partir de então vem ajudando empresas e
instituições públicas de todo o país a economizar em todos
os aspectos relacionados ao mercado de Telecom.

O que oferece?

- Redução de custos de linhas fixas, móveis e link de dados
(ajustes, contestações);
- Recuperação de valores pagos indevidamente para as
operadoras de até 5 anos retroativos;
- Gestão de linhas;
- Disponibilizamos serviços de software e call center para
melhor gerenciamento e controle de toda a demanda de
linhas da Empresa;

Vantagem da
parceria

• Conta com uma equipe de especialistas em
telecomunicações;
• Equipe jurídica com mais de 15 anos de experiência na
área de Telecom;
• Cobrança 100% sobre o êxito;

Contato
Laura Köhler
51 99588-1633
laura@luxustelefonia.com.br
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/grupoluxus/
https://www.instagram.com/grupoluxus/
https://www.linkedin.com/company/grupo-luxus/

•

JORGE ADVOGADOS – JORGE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Quem é?

O Jorge Advogados montou, de forma estratégica, equipes
de especialistas aptos a assessorar seus clientes em três
momentos distintos: preventivo, consultivo e contencioso,
com especialidade em segurança privada, visando garantir
maior tranquilidade e segurança no decorrer de suas
atividades.

O que oferece?

Assessoria jurídica especializada em segurança privada e
restituição de valores residuais de custas trabalhistas.

Vantagem da
parceria

•

Referência como escritório de advocacia especializado na
área de segurança privada no País.

Contato
Victor Jorge
11 98272-0339
contato@jorgeadvogados.com.br
Redes Socias:
https://www.linkedin.com/company/jorge-advogadosassociados/
https://www.instagram.com/jorgeadvogados_/
https://www.facebook.com/jorgeadvogados

•

JP BALABAN – JP BALABAN & ADVOGADOS S/S

Quem é?

A JP Balaban & Advogados oferece aos clientes de todos os
portes e setores de atividade a segurança de contar com
uma equipe altamente especializada em Direito Comercial e
Tributário. As ações são focadas na eficiência, ética
profissional e comprometimento com a vitória em benefício
de seus clientes.

O que oferece?

Contando com um qualificado time jurídico e contábil,
oferecemos todo o suporte e segurança para que o cliente
possa usufruir, da maneira mais benéfica possível, das
decisões exaradas pelos órgãos administrativos e judiciais
com competência para proferir decisões em âmbito
tributário, recuperando créditos de tributos eventualmente
pagos a maior e/ou indevidamente; compensando tributos
pagos indevidamente com outros ainda vincendos;
combatendo eventuais imposições de penalidades ao cliente
consideradas como abusivas; entre outras atividades
inerentes à vivência tributária.

Vantagem da
parceria

• Segurança nos procedimentos de recuperação, com
garantia contratual de devolução de valores mediante
acionamento de apólice de seguro específica em caso de
mudança no cenário fático/jurídico que impossibilite a
continuidade das recuperações exercidas;
• Utilização de software específico para aferição de
eventual montante pago indevidamente pelo cliente a
título de tributo, possibilitando a exatidão nas
compensações e recuperações de crédito, tanto
administrativa quanto judicialmente; e
• Suporte ao cliente por até dois anos após a finalização
das atividades do escritório, que receberá todo o know how
dos procedimentos contratados e por nós executados, para
que continue a executá-los sem a necessidade de auxílio do
escritório.

Contato
João Paulo Balaban
41 99906-2252
joaopaulo@jpbalaban.adv.br

José Oliveira Neto
62 98285-1111
jneto@jpbalaban.adv.br
Redes Sociais:
https://www.instagram.com/jpbalaban/

•

Vilson Trevisan e Cost Plus Fee

Quem é?

Com o objetivo de fazer uma consultoria econômica que
possa prever e agregar valores nas decisões mais
importantes das empresas, surgiu a parceria da Trevisan e
Cost Plus Fee. Além disso a oportunidade de produzir
ferramentas que, se utilizadas com saber, poderão modificar
substancialmente os conceitos sobre a terceirização,
objetivando o conforto para quem presta e para quem
contrata serviços.

O que oferece?

Consultoria Econômica, especializada em segurança privada.

Vantagem da
parceria

• Desde de 1996, trazendo ferramentas e serviços na área
econômica para o setor da segurança privada
• Utilização de sistema de alta tecnologia

Contato
Vilson Trevisan
41 99975-1275
viltreconsultoria@gmail.com
Euripedes Abud
11 99606-2737
e.abud59@gmail.com
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/Vilsontrevisanconsultoria/

•

BOOT MINAS – CALÇADOS LTDA

Quem é?

É uma empresa criada em 1995 com o objetivo de inovar o
mercado calçadista de forma mais sustentável, entregando
qualidade e conforto aos parceiros.

O que oferece?

Oferece qualidade, conforto e segurança em calçados (EPI’s)
nas linhas profissional, uniformização, work e militar.

Vantagem da
parceria

As vantagens da parceria são, entre outras, a qualidade,
fator indispensável, atrelada ao custo benefício e o
relacionamento com uma empresa que preza pelo meio
ambiente. É a primeira indústria de calçados em Guaxupé a
instalar uma usina de energia solar.

Contato
Regina Mara
35 99888-1685
mara.comercial@bootminas.com.br
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/grupo.bootminas
https://www.instagram.com/bootminas/
https://www.linkedin.com/in/bootminas-cal%C3%A7adosprofissionais-15934a158/

•

PROTECTA – COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA

Quem é?

A Protecta, empresa nacional, se tornou do setor de
proteção pessoal, reunindo em seus produtos, tradição,
conhecimento, qualidade e tecnologia.

O que oferece?

- Coletes Balísticos
- Serviço gratuito de destruição de coletes vencidos e com
bonificação de 3 novos coletes a cada 100 coletes
destruídos.

Vantagem da
parceria

•
•
•
•
•
•

Agilidade na entrega
Qualidade certificada
Preço justo
Atendimento
Transparência
Tecnologia avançada e inovadora

Contato
Viviane Bonatelli
11 98352-9895
viviane.munoz@protecta.net.br
Redes Sociais:
https://www.linkedin.com/company/protecta-blindagem-ebal%C3%ADstica/
https://www.instagram.com/protectablindagembalistica/?hl=ptbr
https://pt-br.facebook.com/protecta.net/
https://twitter.com/protectabrasil

•

BIPTT - CRESPO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Quem é?

O BiPTT é uma plataforma de Gestão, Comunicação Push-toTalk e Monitoramento, que através do uso de smartphones
e computadores melhora a eficiência das operações com
equipes descentralizadas, com hierarquia, segurança,
praticidade e maior aderência os procedimentos
operacionais

O que oferece?

Plataforma BiPTT: Comunicação Push-to-talk, Plataforma de
Gestão de equipes operacionais, Monitoramento em tempo
real, Histórico de gravações de chamada e itinerário.

Vantagem da
parceria

• Onboard e treinamento exclusivo
• Acompanhamento diferenciado na criação da rede
exclusiva e personalizada de comunicação da empresa

Contato
Thais Cacilias
21 98238-9000
thais.cacilias@biptt.com.br
Redes Sociais:
https://twitter.com/biptt
https://www.instagram.com/usebiptt/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/biptt/
https://www.linkedin.com/showcase/biptt/

•

WFARIA – ADVOGADOS

Quem é?

O Escritório de Direito Corporativo comprometido com
resultados faz do WFaria Advogados um escritório
diferenciado, cuja reputação e qualidade podem ser
comprovadas pelo depoimento de centenas de clientes
atendidos em todo o Brasil.
• 1º lugar entre os escritórios mais admirados de
compliance;
• 2º lugar entre os escritórios mais admirados de
previdenciário
• 3º lugar entre os escritórios mais admirados no setor
financeiro.
(Fontes: pesquisa Análise advocacia 2019 e Leaders League)

O que oferece?

- Implementação e aprimoramento de Programas de
Compliance Anticorrupção;
- Implementação e aprimoramento de Programas de
Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
- Avaliação de Riscos de Fraude/Corrupção/Lavagem de
Dinheiro;
- Elaboração de pareceres relacionados a temas de
Compliance e correlatos;
- Treinamentos in company;
- Preparação para obtenção das certificações Pró Ética e ISO
37.001;
- Realização de due diligence de terceiros e auditorias do
Programa de Compliance; e
- Consultoria em processos licitatórios e contratos públicos
e privados

Vantagem da
parceria

• Escritório número 1 em compliance nos anos de 2018 e
2019 pela pesquisa Análise Advocacia
• Experiência em investigações complexas.
• Sucesso em apoiar clientes na obtenção do Pro Ética.
• Escritório tem larga experiência em processos licitatórios
e contratos públicos.
• Escritório especializado em assessoria e defesa em
fraudes em licitações e contratos públicos, tendo atuado
em processos administrativos de responsabilização (Lei nº
12.546/2013), ações civis públicas de improbidade,
mandados de segurança, acordos de não persecução cível,
etc.
• Escritório já fez reabilitação da empresa em sistema
Petronect.

• Excelência técnica, atendimento personalizado e foco
fazem parte dos nossos valores.
• Serviço completo de advocacia corporativa, consultoria
fiscal e contencioso (“one-stop-shop”).
• Trabalho de alto desempenho entregue por uma equipe
de profissionais com experiência e competência na
assistência de clientes nacionais e internacionais.
Contato
Albert Bayer
11 97090-2031
abayer@wfaria.com.br

Pedro Ackel
11 99878-8363
packel@wfaria.com.br
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/wfariaadvogados/
https://www.instagram.com/wfariaadv/
https://www.linkedin.com/company/wfaria-advocacia/

•

BIORC FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Quem é?

A BIORC Financeira foi fundada em 2009 em Santa Catarina e
iniciou suas atividades ofertando crédito consignado privado
destinado para um público-alvo, funcionários de empresas
privadas do setor de prestação de serviços terceirizados. Com o
objetivo de se tornar uma das principais financeiras neste ramo, a
BIORC traz a melhor tecnologia e as melhores taxas do setor.

O que oferece?

Acesso a crédito para funcionários de empresas cadastradas de
forma ágil, simples, de acordo com a legislação atual, com ética e
respeito em todos os relacionamentos.

Vantagem da
parceria

• Taxas competitivas para os funcionários das empresas do
setor da segurança privada, menores que em quaisquer outras
opções de crédito.
• Colaborador pode pagar em até 36 (trinta e seis) vezes.
• Parcelas debitadas diretamente de sua folha de pagamento,
sem precisar se preocupar.
• Curso de educação financeira para toda empresa
• Vantagens financeiras para a empresa cadastrada

Contato
Fernanda Toporoski
41 98856-3600
fernanda@doutorcred.com.br
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/BiorcFinanceira/
https://www.instagram.com/biorcfinanceira/
https://www.linkedin.com/company/biorcfinanceira

•

CERS – COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA

Quem é?

O CERS iniciou suas atividades em 2009, com aulas
preparatórias para concursos e Exame de Ordem da OAB.
Com o olhar sempre voltado para o futuro da educação, a
empresa trilhou um caminho inovador até alcançar o
reconhecimento como a maior instituição de ensino a
distância do ramo no País.

O que oferece?

Cursos online e presenciais para concursos, carreiras
policias, OAB e Pós-Graduação.

Vantagem da
parceria

•

Voucher de descontos nos cursos online

•

Voucher de desconto para pós-graduação

Contato
comercial@cers.com.br
Voucher de desconto exclusivo via
negocios@fenavist.org.br
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/CersCursosOnline/
https://www.instagram.com/cers/
https://www.linkedin.com/company/complexo-de-ensinorenato-saraiva/

•

9001 ONLINE – Gestão de Qualidade

Quem é?

A 9001ONLINE nasceu com o objetivo de ajudar as empresas
a alcançarem melhores resultados através de estruturação
de processos, capacitação de pessoas e implantação e
preparação para Certificações das Normas ISO

O que oferece?

-Implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade
-Consultoria e Melhoria de processos
- Formação de pessoas (treinamento)
- Auditorias

Vantagem da
parceria

•

20% de desconto

•

10% de Cash Back (Reinvestimento em Qualidade)

Contato
Thiago Fonseca
11 98510-6084
9001online@gmail.com
Redes Sociais:
https://www.instagram.com/9001online/
https://www.facebook.com/9001ONLINE
https://www.linkedin.com/company/9001online/

•

DANNEMANN SIEMSEN – Proteção de Dados

Quem é?

Com 120 anos de história, o Dannemann Siemsen é
reconhecido como líder em propriedade intelectual na
América Latina. Trabalha com diversas equipes de experts
dedicados à defesa da propriedade industrial e intelectual.
Conta com um time de técnicos e parceiros externos
especializados em segurança da informação, infraestrutura
de TI e Processos.

O que oferece?

- Consultoria e assessoria na implementação da Lei Geral de
Proteção de Dados – LGPD

Vantagem da
parceria

• 120 anos de experiência, aliados ao constante
investimento em inovação;
• Corpo
técnico
reconhecido
nacional
e
internacionalmente;
• Adequação dos modelos de trabalho e time de acordo
com os perfis de cada caso e cliente;
• Abertos a estabelecer modelos de parcerias
relacionamento compatíveis com a realidade dos clientes.

Contato
Carlos Eduardo Eliziario de Lima
11 2155-9506
carlos.eduardo@dannemann.com.br
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/DannemannSiemsen
https://www.instagram.com/dannemannsiemsen/
https://www.linkedin.com/company/dannemannsiemsen/

•

9001 Digital – Marketing Digital

Quem é?

Ajuda as empresas a melhorarem os seus resultados através
das redes socias.

O que oferece?

-Construção de marcas digitais
-Gerenciamento de Redes Sociais
-Estratégias Digitais
-Criação e Lançamento de Infoprodutos

Vantagem da
parceria

•

20% de desconto via INASEP

•

10% de Cash Back (Reinvestimento em Marketing)

Contato
Thiago Fonseca
11 98510-6084
9001digital@gmail.com
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/9001digital-111704556985489
https://www.instagram.com/9001digital/
https://www.linkedin.com/company/9001digital/

•

SIMPAX – Plataforma de Gestão de Ponto

Quem é?

O SIMPAX é uma Plataforma web totalmente na nuvem
onde as informações de seu relógio de ponto são
atualizadas,
coletadas
e
disponibilizadas
na
internet, minimizando custos e maximizando sua gestão de
ponto

O que oferece?

- Sistema de gestão de pessoas e controle de registro de
ponto eletrônico, por meio de registros biométricos e
aplicativos. O sistema em Nuvem controla os equipamentos
e controla e cria regras para possibilitar uma melhor gestão
da jornada dos colaboradores, controlando horas extras
geradas, emitindo relatórios e exportando para folha de
pagamento.

Vantagem da
parceria

•
•

Licença ilimitada de uso do SIMPAX na Nuvem
Quantidade ilimitada de funcionários e usuários
cadastrados
• Suporte por telefone/e-mail com atendimento em até 4
horas úteis
• Assistência técnica balcão e manutenção com peças
inclusas, em caso de REP fornecido pela SIMPAX
• Período ilimitado de consulta dos registros de ponto e
presença realizados
• Backup automático dos dados na nuvem
• Treinamento remoto de até 2 horas por mês via
teleconferência.

Contato
Jocimar Ristow
21 98895-2408
Jocimar.ristow@simpax.com.br

Jonathan Souza
21 99577-2379
jonathan.souza@simpax.com.br
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/simpax.br/
https://www.linkedin.com/company/simpax/
https://www.instagram.com/simpax.br/

•

SETOR 7 – SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

Quem é?

Nascida da visão estratégica de seus sócios, se ergueu atenta às
novas tecnologias e as necessidades do mercado pautada nos
pilares
empresariais
“Qualidade”
uma
premissa,
“Custo/Benefício” uma necessidade e “Sucesso do cliente” um
diferencial.
Visando atender as necessidades do mercado, a Setor7
Technology usa sua expertise implementando sistemas de
gestão de pessoas com o que se tem de mais moderno em
hardware e software no controle de acesso. O resultado são
sistemas de última geração gerenciados em nuvem, com a mais
alta confiabilidade nos mais variados nichos de mercado.

O que oferece?

Vantagem da
parceria

Serviços e equipamentos
reconhecimento facial

de

gestão

de

acesso

•

Tecnologia de ponta

•

Produtos e serviços com um bom custo benefício

•

Foco na satisfação do cliente

com

Contato
Fábio Merjado
41 98419-2923
comercial@setor7.com
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/setor7technology/
https://www.instagram.com/setor7technology/
https://www.youtube.com/channel/UC1oC983WibouNGHJQ24CMkQ

•

ANZOATEGUI ADVOGADOS – Revisão de Dívidas

Quem é?

A Anzoategui Advogados Associados é especialista em
dívidas, atuando em situações envolvendo suspensão de
leilão de imóvel, causas de financiamentos de habitação,
revisão de dívidas bancárias, dívida rural e soluções para
endividamento empresarial. Com mais de vinte anos de
atuação neste segmento. Seu foco está na defesa do
devedor, incluindo em causas de difícil resolução e atuação
nos tribunais superiores

O que oferece?

Prestação de serviços de advocacia e consultoria jurídica,
especializada na área bancária e financeira voltada à defesa
em dívidas de bancos, revisão contratual, suspensão e
renegociação de débitos em geral, para pessoas físicas e
jurídicas, bem como à suspensão de leilões de imóveis em
alienação fiduciária (Lei n.º 9.514/97), revisão de contratos
do sistema financeiro da habitação, direito imobiliário, cível,
consumidor, com atuação jurídico-financeiro em pareceres
de dívidas financeiras e bancárias, sob prisma de gestão de
crise e do endividamento empresarial, anulação de atos
expropriatórios e de demais bens, impetrando medidas
judiciais e extrajudiciais à defesa do devedor e do
executado, com atuação em todo território nacional

Vantagem da
parceria

• Atuação na defesa de dívidas, em causas do Sistema
Financeiro de Habitação, Suspensão de Leilão de Imóvel,
Revisão de Contratos e Dívidas, em todo o território
nacional
• Especialidade na defesa do devedor e executado,
recursos
em
tribunais
superiores,
processos
substabelecidos, impugnações de cálculos em julgados e
leilões judiciais
• Suspensão de leilão de propriedades rurais, causas de
financiamentos rural, revisão de dívidas bancárias,
empréstimos e soluções para endividamento para o
produtor agrícola

Contato
Fundador do Escritório: Orlando Anzoategui
41 99923-8790 ou 11 94573-5920
anzoategui@habitacao.com.br
André Rogal: Comunicação
41 98891-6480
anzoateguiadv@gmail.com
Redes Sociais: https://www.instagram.com/anzoateguiadv/

•

ETHICS ONLINE – Sanitização e Desinfecção de ambientes

Quem é?

De maneira inovadora, a Ethics online fornece solução de
oxisanitização e desinfecção a base de Ultra Violeta, tipo C,
Germicida e ozonização com UV Imunofluorescência.

O que oferece?

Soluções para ajudar a diminuir a disseminação tanto do
Coronavírus quanto outros vírus, bactérias, fungos e outros
micro-organismos, inativando-os e tornando-os incapazes
de se reproduzir em ambientes e carros por meio de
produtos e serviços com alta tecnologia que permite a
desinfecção.

Vantagem da
parceria

•

Projetos de biossegurança

•

Projetos personalizados com base nas características dos
clientes

•

Protocolos de segurança e utilização com medição por
tempo de aplicação

Contato
Waldemar Pellegrino
11 2152-0300
comercial@grupoethics.com.br
David Oliveira
11 98785-9431
david@grupoethics.com.br

•

VUIT ADVICE

Quem é?

A Vuit surge da necessidade de expansão de uma grande
operação já existente, voltada para a personalização da
gestão de seguros de vida.

O que oferece?

Seguro de vida

Vantagem da
parceria

•

Descontos de até 10% no seguro de VIDA para NOVOS
CLIENTES (*).

•

Personalização de processos na movimentação e gestão
do seguro de vida;

•

Atendimento exclusivo e dedicado para o setor da
segurança privada.

(*) O desconto é condicionado à avaliação do atendimento
das exigências legais da apólice a ser coberta.
Contato
Alam Valmorbida
41 98405-1860
alam@vuit.com.br
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/vuitoficial/
https://www.instagram.com/vuitadvice/
https://www.linkedin.com/company/vuit/

•

FIANZAS

Quem é?

A Fianzas está há mais de 20 anos, trazendo serviços
de seguro vida e de plano de saúde, para você e/ou sua
empresa. Serviços que garantem a sua tranquilidade, tanto
hoje como no futuro.

O que oferece?
- Seguro de Responsabilidade Civil
- Seguro Garantia
- Plano de Saúde

Vantagem da
parceria

• Redução

nas taxas aplicadas no seguro garantia e

responsabilidade civil;
• Busca

por aceitação e enquadramento das garantias e

responsabilidade civil;
• Gestão

nos planos de saúde desde a implantação, bem

com enquadramento de melhor produto e pós venda.

Contato
Alam Valmorbida
41 98405-1860
alam@fianzas.com.br
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/vuitoficial/
https://www.instagram.com/vuitadvice/
https://www.linkedin.com/company/vuit/

•

SPACE NEEDLE TECNOLOGIA

Quem é?

O propósito, valores, princípios e boas práticas da Empresa
são o resultado de mais de sete anos de experimentação e
melhorias contínuas em todos os aspectos profissionais e
pessoais.

O que oferece?

Desenvolvimento de aplicativos, sistemas e integrações sob
encomenda, independentemente de tecnologia, suporte
técnico, manutenção e sustentação de softwares e
ambientes em nuvem

Vantagem da
parceria

Constrói o projeto junto ao cliente, ficando ajustado às suas
necessidades, com ótimo prazo e custos otimizados. Após a
conclusão da fase de projeto, o cliente tem o suporte,
podendo contactar a empresa, quando necessitar.

Contato
Adriana Saliba
61 98172-7509
asaliba@eusou.space
Redes Sociais:
https://www.facebook.com/SpaceNeedleTecnologia
https://www.instagram.com/oieusouspace/
https://www.linkedin.com/company/space-needle-tecnologia/

•

GRUPO TRAIANO - Uniformes

Quem é?

A empresa iniciou suas atividades em 1990, de lá até os dias
de hoje ampliou sua estrutura fabril para poder atuar no
segmento de moda com os mais variados produtos e tecidos.

O que oferece?

- Uniformes

Vantagem da
parceria

O diferencial que podemos oferecer ao segmento de
prestação de serviços de segurança, transporte de valores
e prisional são produtos com o mesmo critério de
acabamento, qualidade de costura e durabilidade que
aplicamos em nossa marca de moda.

Contato
Ademar Junior
(46) 99116-0406
junior@grupotraiano.com

Redes Sociais:
https://www.instagram.com/TraymonOficial/
https://www.facebook.com/TraymonOficial
https://www.traymon.com.br/

•

BAIRRO SEGURO – Monitoramento

Quem é?

O sistema Bairro Seguro é baseado numa rápida e leve
plataforma em nuvem, num jovial e agradável app de uso do
morador e num simples e eficiente app para os atendentes,
não necessitando de qualquer tipo de infraestrutura por
parte da empresa de segurança ou dos usuários. Somente é
necessário acesso à internet para acompanhamento
simultâneo das ocorrências e chamados e solicitados pelos
usuários.

O que oferece?

É uma solução inovadora que visa integrar moradores,
empresas de segurança e monitoramento e prestadores de
serviço, formando uma sociedade colaborativa, trazendo a
segurança e as conveniências de um condomínio fechado
para os bairros residenciais abertos.

Vantagem da
parceria

- Aumento da base de clientes de forma rápida e exponencial
com baixo custo na estrutura comercial;
- Fidelização de Clientes;
- Otimização dos recursos humanos e operacionais.

Contato
Luiz Roberto Mariano
(48) 98810-4060
mariano@bairroseguro.com

Redes Sociais:
https://instagram.com/bairro_seguro
https://www.linkedin.com/in/bairro-seguro-58ab17182/
https://twitter.com/BairroSeguro
https://www.bairroseguro.com/

