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SOBRE A
COMPANHIA



A Verisure é referência na Europa e no Brasil no quesito proteção de 
pessoas, residências e negócios, onde já soma mais de 4 milhões de 
clientes.

Ao longo dos mais de 30 anos de história, trouxe inovação e 
confiabilidade aos sistemas de alarme e se tornou um padrão a ser 
seguido pelo setor.

A satisfação dos clientes e o bem-estar dos profissionais que fazem 
parte do time Verisure é primordial para a construção de uma 
empresa justa e comprometida.

SOBRE A VERISURE



Profi ssionais Famílias e
negócios protegidos

Filiais
45

REFERÊNCIA EM PROTEÇÃO

+ 2.000     + 170.000     

Início da atividade no
Brasil em 2011

A Verisure Brasil é parte do grupo internacional que é líder na Europa, com presença em mais de 16 países.

4 milhões de
 clientes

23.000
 profi ssionais



VERISURE BRASIL

Sede em
São Paulo

+ Distrito
Federal

Presença em

Estados
10     

Vitória



Nosso objetivo é que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em 
qualquer circunstância, se sinta segura.

Que a sua vida e a do seu entorno transcorra com normalidade.

Que a sua família, seu patrimônio e tudo o que importa para você 
esteja protegido.

É um direito humano se
sentir seguro e protegido.“ “

VISÃO

Queremos um mundo no
qual as pessoas se
sintam seguras.“ “



ÊXITOS DA VERISURE

Empresa número 1 em alarmes monitorados na Europa.

No Brasil, recebemos o selo de melhor NPS do grupo pelo 
5°ano consecutivo. 

Temos mais de 2.000 colaboradores engajados no país.

Pelo quinto ano recebemos o selo Great Place To Work.



PROPOSTA
VERISURE



PESSOAS QUE PROTEGEM PESSOAS

Nós provemos a
melhor proteção para 
famílias e negócios.
“ “

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA 
FEITA POR ESPECIALISTAS.

SEMPRE UM PASSO À FRENTE, 
GESTÃO DO ALARME À 

DISTÂNCIA.

TECNOLOGIA INOVADORA E 
CONFIÁVEL.

AVISO RÁPIDO À POLÍCIA, 
BOMBEIROS E AMBULÂNCIA.

MONITORAMENTO DE 
ALARMES 24 HORAS POR 
DIA, 7 DIAS POR SEMANA, 

FEITO POR PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS.



O MELHOR SERVIÇO DE PROTEÇÃO

Dois centros tecnológicos que desenvolvem soluções completas em 
monitoramento de alarme que, após lançadas, se tornam um padrão 
para a indústria. Inovações nos campos de IoT, Big Data, Machine 
Learning e Inteligência Artificial são utilizadas, o que permite que o 
trabalho da Verisure seja ainda mais ágil e eficiente. 

A Central Receptora de Alarmes mais completa do Brasil. São 
diversos especialistas em segurança que monitoram alarmes 
e usam os mais avançados protocolos de verificação para agir 
imediatamente e notificar à Polícia, os Bombeiros e os serviços 
de emergência.

Resposta humana 24 horas Líder em inovação

A TECNOLOGIA MAIS AVANÇADAA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE 
ALARME VERISURE CONTA COM A MAIS 

QUALIFICADA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

1 2



Foco no investimento em inovação para o desenvolvimento de soluções que depois se tornam padrão do setor.  

INOVAÇÃO QUE MARCA O PRESENTE E O FUTURO DA INDÚSTRIA

2 centros próprios de inovação de 
produtos e serviços (Suécia e Espanha) + de 600 engenheiros

20151996 20172001 20182007 20182010 2019 2020

1º Equipamento
sem fio

1ª Verificação
por imagem

Rede contra
inibição

Guardião
Verisure

10 anos no
BrasilSentinela

1º GSM +
Verificação por voz

Aquisição da 
divisão Arlo Europe

ZeroVision Sênior1º Dispositivo móvel 
por ControlApp 

detector de acesso 
(Abertura e vibração) 

Sensor de choque

2021 2022

170.000 clientes
No Brasil



PROTEÇÃO PARA SUA RESIDÊNCIA E NEGÓCIO

Dispositivo conectado via transmissão 
segura GPRS diretamente à Central de 

Monitoramento Verisure e com os outros 
componentes do alarme instalados no 
local. O Painel Central possui diferentes 

modalidades de ativação (total ou parcial); 
função fala e escuta; acionamento de SOS/
Pânico e bateria com autonomia de até 24 

horas, para casos de queda de energia.

Indica que o ambiente 
é monitorado 24h pela 
Verisure. Ter uma placa 
dissuadora na porta do 
seu estabelecimento ou 
residência te protege de 

possíveis invasores. 

Sensor de alta sensibilidade, 
capaz de detectar impactos 
e/ou abertura de portas e 

janelas. O sensor magnético 
também pode ser confi gurado 

com a função choque para 
áreas com lâminas de vidro.

Dispositivo com sensor de calor 
que detecta movimentos. O 

fotodector da Verisure registra 
imagens coloridas através 

de câmera fotográfi ca e fl ash 
incorporado para registro de 
imagens, inclusive noturnas.

Componente para você ativar e 
desativar o sistema de alarme de 
maneira fácil e efi ciente, sem a 

necessidade de memorização de 
códigos complicados.

A sirene possui função 
independente do Painel 
Central, o que difi culta 
qualquer tentativa de 

neutralização do som por 
parte do invasor.

3G Painel Central Portátil Placa de aviso

Fotodetectores

Leitor inteligente de chaves

Shock Sensor

Sirene de grande potência

Kit Verisure



PROTEÇÃO PARA SUA RESIDÊNCIA E NEGÓCIO

Este dispositivo, além de possuir 
tecnologia capaz de detectar o 
movimento por meio do calor 
emitido pelo corpo, conta com 

uma câmera de alta sensibilidade, 
que capta imagens sequenciais em 
cores quando acionado e ativação 
de fl ash para situações noturnas. 

Ideal para as áreas externas da sua 
propriedade para localizar presenças 

de pessoas não autorizadas.

O Botão de Pânico é um 
dispositivo desenhado 

para ser instalado em áreas 
inacessíveis e desconhecidas 
por estranhos, de modo que 

seja utilizado apenas em 
caso de necessidade pelos 

usuários autorizados do 
sistema de alarme. 

Com transmissão em tempo real do 
ambiente monitorado, por meio do 
aplicativo My Verisure, você terá na 
palma da mão a gravação noturna e 

inteligente do espaço. O usuário pode 
selecionar os pontos que acionarão a 
gravação ao detectar um movimento e 
terá o armazenamento em nuvem, com 

qualidade HD e função fala e escuta.

Sem fi o e de fácil instalação, 
este equipamento possui um 
sensor de inundação de alta 

sensibilidade que detecta 
acúmulo de água e ativa um 

alerta. Funciona mesmo com o 
alarme ativado ou desativado.

Dispositivo portátil, que conta com as 
funções de ativação e desativação do 

sistema de alarme e acionamento S.O.S, 
que permite o comando a uma distância 

de 10 até 15 metros do Painel Central.

Tecnologia exclusiva, sem fi o 
e capaz de detectar fumaça 
no ambiente, além de avisar 
a possibilidade de incêndio. 

Funciona com o alarme 
ativado ou desativado.

Fotodetector Perimetral Externo 

Botão de Pânico

Detector de Inundação

Comando Remoto

Câmera Cloud

Detector de Fumaça

Equipamentos Extras



O serviço Verisure Guardião, integrado ao 
aplicativo My Verisure, protege as pessoas 
mesmo fora de suas casas ou empresas, 
onde quer que estejam.

VERISURE GUARDIÃO

Verisure
Guardião

Verisure Guardião
PROTEÇÃO ONDE VOCÊ ESTIVER

Defi na o tempo
estimado para 
chegar ao local

Se não 
confi rmada
sua chegada

Avisamos sua
família e a
emergência

Ativamos o
protocolo de
emergência

Verisure Acompanha

Se fi zer uma rota perigosa ou 
qualquer outro trajeto de risco, 
ative o Verisure Acompanha. É só 
defi nir o tempo estimado da sua 
chegada ao destino e, caso não 
confi rmada, acionamos o protocolo 
de emergência.

Aperte e
segure o botão 

de S.O.S

Recebemos o 
alerta com a sua 

localização

Avisamos sua 
família e a 
emergência

Ativamos o
protocolo de 
emergência

Botão de Alerta

O botão de alerta S.O.S funciona 
para casos de emergência.
Para usá-lo, basta apertar e 
segurar o botão. Nossa CRA 
receberá o sinal de emergência 
junto com a localização exata e 
a identifi cação, para o atender e 
ajudar de imediato.



ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA GRANDES EMPRESAS

Pós-venda
personalizado

Manutenção 
inclusa

Faturamento 
agregado

Controle total 
via aplicativo

Relatórios recorrentes 
de atividade

Central Receptora de 
Alarme e aviso à Polícia 

24h/365

Supervisão 
motorizada*

* Em zonas específicas



A VERISURE PROTEGE SEUS CLIENTES EM SUAS CASAS E EMPRESAS
24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, 365 DIAS POR ANO

Na Central de Monitoramento de Alarme, todos os incidentes
são reais, até que se prove o contrário

+ 100 + 360.000 7.000
Profissionais 
dedicados ao 
atendimento

Sinais de alarme
gerenciados/mês

Avisos à
polícia/mês

Com o Alarme Monitorado 
Verisure você conta com 

avançados protocolos 
de verificação para agir 

imediatamente e notificar 
à Polícia, bombeiros ou 

emergências quando precisar

CENTRAL DE MONITORAMENTO DE ALARME: O CORAÇÃO DA VERISURE



Saiba mais em:
verisure.com.br


