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NOSSA

COMPANHIA

QUEM SOMOS

Somos referência na proteção e segurança de pessoas, residências
e pequenos negócios na Europa e no Brasil, onde já contamos com
mais de 150 mil clientes.
Ao longo dos nossos mais de 30 anos de história na Europa e 10 anos
no Brasil, a Verisure trouxe inovação e confiabilidade nos sistemas
de alarme e se tornou o padrão para o setor.
Tudo o que fazemos gira em torno da satisfação dos nossos clientes
e do bem-estar dos nossos profissionais.

COMPANHIA REFERÊNCIA EM PROTEÇÃO

Início da atividade no
Brasil em 2011

+ 2.000

40

Profissionais

Filiais

+ 150.000

Familias e pequenos
negócios protegidos

Somos parte da Verisure, grupo internacional líder na Europa e segundo em nível mundial, com
presença em 16 países na Europa e Latam:

4 milhões de
clientes

23.000
profissionais

VERISURE BRASIL

Sede central em
São Paulo

9

Presença em

Estados

“

Crescemos em
equipe e clientes.

“

+ Distrito
Federal

NOSSA

VISÃO E DNA

NOSSA VISÃO

“

“

É um direito humano se
sentir seguro e protegido.

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 sua família, seus patrimônios, seus bens, e tudo o que
importa para as pessoas esteja protegido.

“

“

Queremos um mundo no
qual as pessoas se
sintam seguras.

NOSSO DNA
Paixão por tudo o que fazemos
Somos apaixonados pela nossa missão, temos consciência
de que o que fazemos é importante e tem um enorme
significado social.

Comprometidos em fazer a diferença

Sempre inovando

Paixão por
tudo o que
fazemos

Não nos contentamos em dar o que se espera
de nós, sempre damos um passo adiante. E esse

Sempre marcamos tendência no setor,
concebemos novas soluções para resolver os

passo a mais é, em muitas ocasiões, o que nos

problemas que surjam e, em última instância,

diferencia da concorrência.

para melhorar o nosso produto e o nosso
Comprometidos
em fazer a
diferença

Sempre
inovando

serviço.

Vencendo como equipe

Com confiança e responsabilidade

Juntos, nós adicionamos mais. E o objetivo

Dedicamo-nos a uma atividade muito

desse trabalho em equipe não é conseguir um
bom desempenho, mas sim o melhor. Somos
vencedores por natureza, não vale a pena
ficarmos em segundo lugar.

Vencendo
como equipe

Com confiança e
responsabilidade

sensível, em que está em jogo a segurança e a
tranquilidade dos nossos clientes.

NOSSO SERVIÇO DE

PROTEÇÃO

O MELHOR SERVIÇO DE PROTEÇÃO

1

2

A MAIS QUALIFICADA EQUIPE DE
PROFISSIONAIS: NOSSA CRA

A TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA

Resposta humana 24 horas

Liderança em inovação

Nossa Central Receptora de Alarmes é a mais completa do Brasil,
com mais de 100 especialistas em segurança que monitoram
alarmes e usam os mais avançados protocolos de verificação
para agir imediatamente e notificar a polícia, bombeiros,
emergências ou enviar um vigia.

Desenvolvemos dia a dia as soluções de segurança mais
avançadas que se tornaram o padrão da indústria.
Trabalhamos com modelos preditivos que nos ajudam a agilizar,
se possível, ainda mais, nossa resposta a qualquer incidente.
Aplicamos IoT, Big Data, Machine Learning e Inteligência Artificial
em todos os nossos processos, tornando-nos uma empresa
altamente tecnológica.

CRA, O CORAÇÃO DA VERISURE

PROTEGEMOS NOSSOS CLIENTES EM SUAS CASAS E EMPRESAS
24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, 365 DIAS POR ANO.

+ 500

Profissionais
dedicados ao
atendimento

+ 300.000

Sinais de alarme
gerenciados/mês

7.000

Avisos à
polícia/mês

Até 60 seg.
Início das
tratativas

Em nossso CRA, todos os incidentes são reais, até que se prove o contrário

COMO NÓS PROTEGEMOS AS PESSOAS

“

“

Nós provemos a
melhor proteção
para famílias e
pequenos negócios.

TECNOLOGIA INOVADORA E
CONFIÁVEL.

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA
FEITA POR ESPECIALISTAS.

AVISO RÁPIDO À POLÍCIA,
BOMBEIROS E AMBULÂNCIA.

TRATAMENTO DE ALARMES
24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR
SEMANA, POR PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS.

SEMPRE UM PASSO À FRENTE,
GESTÃO DO ALARME À
DISTÂNCIA.

INOVAÇÃO QUE MARCA O PRESENTE E O FUTURO DA INDÚSTRIA
Foco no investimento em inovação para o desenvolvimento de soluções que depois se tornam padrão do setor.

1º Equipamento
sem fio

1996

1ª Verificação
por imagem

2001
1º GSM +
Verificação por voz

2007

Rede contra
inibição

2010

1º Dispositivo móvel
por ControlApp
detector de acesso
(Abertura e vibração)
Sensor de choque

2015

Guardião
Verisure

Sentinela

2017
ZeroVision

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

2018

2018
Sênior

2019

10 anos no
Brasil

2020

2021

Aquisição da
divisão Arlo Europe

+ de 600 engenheiros

PROTEÇÃO PARA SUA RESIDÊNCIA E NEGÓCIO

Sirene de grande potência
Para dissuadir os ladrões e
alertar os vizinhos

Shock Sensor

Com detecção de vibração,
para detectar a intrusão antes
que ela aconteça

Leitor inteligente de chaves

Fotodetectores

Para uma fácil e segura entrada e saída,
sem códigos complicados

3G Painel Central Portátil
Com microfone de alta
sensibilidade e botão S.O.S

Com câmera colorida e
flash integrado

Placa de aviso

Indica que o ambiente é
monitorado 24h por dia pela
Verisure

VERISURE GUARDIÃO

Verisure Guardião
Verisure
Guardião

PROTEÇÃO ONDE VOCÊ ESTIVER

Com o serviço Guardião Verisure, integrado
Botão de Alerta

ao aplicativo My Verisure, também
protegemos nossos clientes fora de sua

Verisure Acompanha

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 identificação, para o atender e
ajudar de imediato.

casa ou empresa. Onde quer que estejam,
aconteça o que acontecer.
Em caso de emergência, recebemos a

Se fizer uma rota perigosa ou
qualquer outro trajeto de risco,
ative o Acompanha-me.
É só definir o tempo estimado da
sua chegada ao destino, e caso
não confirmada a chegada,
acionamos o protocolo de
emergência.

localização do cliente e detalhes de
contato. Se necessário, avisamos os
serviços de emergência e seus familiares,
além de acompanhá-lo por telefone até a
chegada de socorro.

Aperte e
segure o botão
de S.O.S

Recebemos o
alerta com sua
localização

Ativamos o
protocolo de
emergência

Avisamos sua
família e a
emergência

Defina o tempo
estimado para
chegar ao local.

Se não
confirmada
sua chegada

Ativamos o
protocolo de
emergência

Avisamos sua
família e a
emergência

OBRIGADO

Saiba mais sobre a Verisure
Acesse: www.verisure.com.br

