
RASTREAMENTO PARA  
PESSOAS E ANIMAIS

Com o rastreamento de 
animais você consegue 
localizar seu animalzinho 
com facilidade sem 
precisar sair pedindo pra 
vizinhança.

Com o sistema de 
rastreamento de pessoal 
você pode localizar seu 
ente querido através 
do seu smartfone.

Com nosso sistema de rastreamento para pessoas e 
animais, você pode personalizar o aparelho de diversas 
formas 

Pingente

Pulseira

Sola do sapato

Relógio

Costurado em peças de roupas
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GRAVAÇÃO EM NUVEM   

Através do chat é 
possível se comunicar 
com todas as pessoas 
cuja a imagem foi 
compartilhada, como 
vizinhos, amigos ou 
familiares

Com o backup em nuvem 
você pode acessar de 
qualquer lugar do 
mundo, em quantos 
usuários quiser,

Com nosso sistema de backup em núvem, as imagens podem ficar salvas 
por até 30 dias, nunca te deixando na mão, e com um preço imperdível

Proteção compartilhada

Monitoramento 24 horas por uma equipe especializada

Integração com a comunidade 

Equipes profissionais 
especializadas em 
Atender  edifícios, 
condomínios, hotéis,  
apartamentos e casas 
ou seu comércio.

A contratação pode ser feita 
por hora, dia ou mês.
Estamos prontos para casos 
pontuais ou frequentes

Com nosso serviço de limpeza, garantimos um serviço de qualidade com 
os melhores profissionais, equipamentos e produtos, para deixar sua 
casa, condomínio ou comercio como você desejar

Contratação flexível 

Serviço de qualidade

 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
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TOQUE AQUI
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CONTROLADOR DE ACESSO
 E PORTEIRO

Toda atividade executada 
pelos profissionais é  
fiscalizada  
presencialmente e ou 
remotamente, garantindo a 
manutenção dos padrões 
exigidos

Com a legislação de 
terceirização você pode 
reduzir seu ônus trabalhista, 
transferindo tal 
responsabilidade para 
a Vigivel.

Acabaram seus problemas com profissionais despreparado!
Com nossa equipe a perfeição é o mínimo exigido

Vantagens de tercerização 

Fiscalização contínua para manter a qualidade

 

IDENTIFICAÇÃO FACIAL

Tenha acesso à 
Biometria com o Rosto 
detectado e Rosto 
cadastrado no seu 
banco de dados;

Permite cadastro em listas 
específicas realizando a 
identificação facial e 
permitindo a entrada ou saída 
do individuo autorizado.

Parece coisa de filme, mas ja é a realidade para milhares de clientes 
VIGIVEL. aqui a tecnologia e a inovação estão sempre ao seu favor

Tecnologia de ponta 

Segurança e credibilidade para sua casa, comercio ou 

condomínio
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INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA

Mesmo estando ligada 
constantemente, o 
consumo de energia da 
cerca elétrica é 
insignificante.

O choque provocado pela 
cerca é conhecido como 
choque moral, possui alta 
voltagem e baixa 
amperagem. É pulsativa. 
Não queima.

Serviço feito para você que quer se sentir seguro dentro de casa

Direito a manutenção  

Alarme sonoro.

 

 

INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CÂMERAS

Mais de uma década de 
mercado garantem que não 
só o equipamento mais 
principalmente os serviços 
prestados possuem total 
garantia e assistência 
técnica

no serviço de monitoramento, 
oferecemos a você todos os 
equipamentos sem que você 
precise  compra-los

Procurando preço, qualidade e garantia para seu sistema de câmeras?
Esse é o serviço perfeito para você!

Baixo custo  

Garantia eterna
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LEITURA DE PLACAS

Através do sistema é 
possível captar a placa de 
todos os veículos que 
passam por determinado 
local, mantendo as 
informações armazenadas 
para futura aplicação.

É possível, desde que 
contratado, que na 
mensalidade esteja 
englobado despesas 
com manutenção de 
equipamentos.

Quer registrar as placas de todos os veículos que entram no 
estacionamento?  esse é o serviço ideal para controle de tráfego 

Controle de tráfego 

Manutenção e garantia.

 

 

MONITORAMENTO AÉREO COM DRONE

Com o sistema de visão 
térmica é possível 
identificar facilmente 
ponto de calor que 
possam representar um 
violação

Redução de mais de 50% 
com mão de obra 
humana, aumento da 
agilidade nos 
atendimentos e maior 
precisão nas informações.

Possui área complexa ou grande em extensão territorial? Nossa 
operação aérea por drone garante rapidez, agilidade e segurança!

Controle de tráfego 

Manutenção e garantia.
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RASTREAMENTO 
VEICULAR

Sabe onde seu carro, moto,  ou caminhão está 
agora?

 Preocupado com o furto de seu veículo?
 Nós podemos te ajudar! Conheça nosso

 RASTREAMENTO VEICULAR.

Indicado para aplicações em gestão de frota, segurança de 
veículos e passageiros, pode ser contratado conforme a 

necessidade do cliente. Simples de usar e fácil de implan-
tar, o Rastreamento Veicular funciona através de autoges-

tão, onde o cliente adquire o sistema, recebe o treinamen-
to e gerência sua frota via web ou através do aplicativo.

Além do auto-serviço o cliente ainda conta com a central de 
rastreamento 24hs da empresa que esta a disposição para apoio e 
recuperação do veiculo em caso de furto

MONITORAMENTO DE ALARME

nosso sistema de alarme 
permite informar a 
central de monitoramento 
princípios de incêndio.
Assim podendo resolver 
a situação no inicio

Além do monitoramento, 
você pode contratar o 
SEGURO, que em casos 
de arrombamentos, vai te 
dar todo o amparo 
necessário

Nós cuidamos da sua empresa ou residência, com protocolos bem definidos, 
rapidez e agilidade!

Atendimento 24 horas

Integração com cerca elétrica

Integração com empresa Sancor seguros

Tecnologia capaz de indicar princípios de incêndio

Monitoramento feito por uma equipe capacitada

O próprio 
morador/gestor pode fazer 
o cadastramento e realizar 
a  AUTORIZAÇÃO de 
acesso ao local para 
visitantes e fornecedores.

Através do aplicativo 
VIGIVEL PORTER o 
morador pode 
acompanhar tudo que 
acontece em seu 
apartamento.

Procurando redução de custos? Melhoria na segurança da sua empresa ou 
condomínio?  Conheça nosso sistema de Portaria Remota!

Atendimento 24 horas

Aplicativos dedicados a funções para os moradores

Manutenção 

Atendimento de qualidade

Redução de custos

PORTARIA REMOTA
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Indicado para aplicações em gestão de frota, segurança de 
veículos e passageiros, pode ser contratado conforme a 

necessidade do cliente. Simples de usar e fácil de implan-
tar, o Rastreamento Veicular funciona através de autoges-

tão, onde o cliente adquire o sistema, recebe o treinamen-
to e gerência sua frota via web ou através do aplicativo.

VANTAGENS

além de rastreamento, nosso produto também 
fornece algumas vantagens ao consumidor

BLOQUEIO REMOTO
Com o sistema de bloqueio você mesmo pode bloquear seu 
veiculo utilizando o aplicativo VIGIVEL TRACKING, ou acionan-
do nossa central 24hs

CONTROLE DE MULTAS
O sistema possibilita o controle de motoristas, 
com sistema GRFID, eliminando diário de bordo que nunca é 
preenchido pelo motorista.

GESt

GESTÃO DE ROTAS Crie rotas e deixe nossa plataforma trabalhar por você, alertando caso algum veículo 
saia da rota traçada.

CONTROLE DE REVISÕES 
E MATENÇÃO

Através da plataforma é possível acompanhar trocas de óleo, consumo, 
troca de pneus e outras medidas para gerenciamento de tudo que diz respeito a 

sua frota ou veículo.

GARANTIA  PERMANENTE Os equipamentos Vigivel possuem garantia PERMANENTE, enquanto você for nosso 
cliente você não paga por manutenções no sistema de rastreamento

BOTÃO DE PÂNICO Mecanismo que emite uma mensagem de Pânico para alertar familiares, ou companheiros de trabalho quando se trata de 
motoristas de aplicativo.

Além do auto-serviço o cliente ainda conta com a central de 
rastreamento 24hs da empresa que esta a disposição para apoio e 
recuperação do veiculo em caso de furto

CONTROLE DE CONDUTOR Através de um Ibuton é Possivel controlar quem está conduzindo , assim como a gestão de multas e 
infrações

CLIQUE AQUI E ASSISTA O 
VIDEO A RESPEITO DO 
SERVIÇO

MONITORAMENTO DE 
FUNCIONAMENTO DE CÂMERAS

Além da central de 
monitoramento receber 
todas as informações de 
monitoramento, você 
também poderá fazer 
isso através de nossos 
aplicativos.

Podemos oferecer os 
equipamentos, para que 
você não precise c
ompra-los, garantindo  
um menor custo,  mesmo 
com equipamentos de 
qualidade

Você não precisa mais se 
preocupar em ter que 
acessar suas câmeras 
todos os dias para 
verificar se está tudo 
funcionando nós faze-
mos isso por você.

Precisou das imagens de seu sistema e ele não estava funcionando? Nós 
acompanhamos o funcionamento de seu sistema e informando em caso de 
problemas técnicos!

Atendimento 24 horas

Aplicativos dedicados a funções para os moradores

Manutenção 

Atendimento de qualidade

Redução de custos

RONDAS REMOTAS

Toda ronda gera um 
relatório de ocorrências, 
sendo possível acom-
panhara qualquer lugar o 
que está acontecendo 
com sua empresa, de 
forma rápida e precisa.

O sistema de rondas 
dispensa a mão de obra 
ociosa que representa 
uma despesa alta devido 
aos salários, encargos 
sociais e trabalhista e 
outras obrigações.

Sua empresa fica sozinha por muito tempo? Gostaria que alguém
acompanhasse o que está acontecendo? Nossa ronda remota garante rapidez 
e redução de custos!

Atendimento 24 horas

Aplicativos dedicados a funções para os moradores

Manutenção 

Atendimento de qualidade, sempre colocado em relatórios

Redução de custos
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grupovigivel

(45)3037-6079

GESTÃO DE JORNADA
DE TRABALHO PARA FROTAS

100% integrado a 
plataforma de 
rastreamento Vigivel;
trazendo mais conforto e 
segurança para você

O motorista não precisa de 
painel de bordo, basta baixar 
o aplicativo e começar a 
utilizar a gestão e controle 
de horário de 
trabalho.

Quer controlar quando seu motorista iniciou o trabalho? Parou para se 
alimentar? Gerenciar os descansos obrigatórios? Tudo isso e muito mais você 
encontra aqui!

Maior controle de frota

Facilidade e praticidade

redução de custos 

Integração com sistema de rastreador

RASTREAMENTO DE 
CARGAS e OBJETOS

Ideal para produtos com 
grande valor agregado, 
minimizando furtos 
internos e facilitando a 
recuperação do produto 
em caso de percas.

Você acompanha onde seu 
produto está em cada fase, 
desde sua saída até a 
chegada ao destino, em 
segurança graças a VIGIVEL

Preocupado com sumiço de mercadoria no seu estoque? E os que estão em 
trânsito? Com esse sistema você sabe onde está sua carga em tempo real!

Maior controle de frota

Maior controle das mercadorias

redução de custos 

Mais segurança ao motorista
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RASTREAMENTO VEICULAR

Com o sistema de 
bloqueio você mesmo 
pode bloquear seu veiculo 
utilizando o aplicativo 
VIGIVEL TRACKING, 
ou acionando nossa 
central 24hs.

Os equipamentos Vigivel 
possuem garantia 
PERMANENTE, 
enquanto você for nosso 
cliente você não paga 
por manutenções no 
sistema de rastreamento

Sabe onde seu carro, moto, caminhão está agora? 
Preocupado com o furto de seu veículo? Nós podemos te ajudar! Conheça 
nosso RASTREAMENTO VEICULAR.

Atendimento 24 horas

Aplicativos dedicados a funções para os motoristas ou gerentes de tráfego

Segurança de frota, mercadorias e funcionarios

Segurança de saber a localização exata de seu automovel

Sistema de bloqueio remoto

TELEMETRIA VEICULAR

Com o sistema de 
bloqueio você mesmo pode 
bloquear seu veiculo 
utilizando o aplicativo 
VIGIVEL TRACKING, ou 
acionando nossa 
central 24hs.

Através da plataforma é 
possível acompanhar 
trocas de óleo, consumo, 
troca de pneus e outras 
medidas para gerencia-
mento de tudo que diz 
respeito a sua frota ou 
veículo.

Acompanhe em tempo real: temperatura de câmara fria, motor, limite de 
velocidade ultrapassado, carona, acelerômetro, consumo. Tudo isso e MUITO 
MAIS!

Atendimento 24 horas

Aplicativos dedicados a funções para os motoristas ou gerentes de tráfego

Segurança de frota, mercadorias e funcionarios

Segurança de saber a localização exata de seu automovel

Sistema de bloqueio remoto
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

O sistema de automação 
permite um ambiente 
mais agradável, com 
facilidades que 
permitem uma qualidade 
de vida melhor.

Com o controle em sua 
mão você poderá reduzir 
despesas como luzes 
acessas a noite toda, 
controlar o tempo de 
funcionamento do motor 
da piscina entre outros.

Acender luzes com um simples comando de voz? Quer controlar seu ar 
condicionado pelo seu smartphone? Ou conversar com seu pet de qualquer 
lugar do mundo? Nós podemos te ajudar!

Conforto

Aplicativos dedicados a funções do dia-a-dia

Segurança na palma da mão, através de seu smartphone

MONITORAMENTO ONDEMAND

Eventos são tratados 
pelo próprio cliente 
através do aplicativo 
VIGIVEL PROTECT, 
reduzindo os custos de 
operação e  mensalidade 

O cliente poderá 
acompanhar todos os eventos 
emitidos pela sua central de 
alarme através do aplicativo, 
de qualquer lugar.

Precisando de segurança para sua residência mas quer investir pouco? 
Conheça nosso monitoramento sob demanda!

Baixissimo custo

Controle individual do cliente

Sem monitoramento externo

Sem limite de distância para visualizar imagens das câmeras
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ACOMPANHAMENTO DE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESA

Todo procedimento é 
acompanhado por 
nossos operadores, 
nossa central seguirá à 
risca os procedimentos e 
protocolos de segurança 
estipulados.

Nossa equipe poderá ver em 
tempo real tudo o que está 
acontecendo no 
estabelecimento, se 
antecipando as ações 
criminosas e impedindo assim 
furtos e sequestros.

Quer implementar procedimentos para gestão completa de abertura e 
fechamento da sua empresa? Nós fiscalizamos e acompanhamos toda a 
operação!

Controle

Segurança

Acompanhamento 

GERADOR DE NEBLINA

Com o gerador de 
neblina, o invasor se 
sente coagido a se evadir 
do local, minimizando a 
perca e o numero de 
objetos furtados pelo 
meliante.

É possível, desde que 
contratado, que na 
mensalidade esteja 
englobado despesas com 
manutenção de 
equipamentos.

Os geradores de neblina de segurança tomam o ambiente por completo 
em menos de 30 segundos. O objetivo é impedir que o invasor visualize 
algo para tentar evitar a ocorrência de furto.

Fácil instalação

Redução de perca de bens

Sem custo de equipamento

Sem custo de manutenção
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PROTEÇÃO DE LONE-WORKER

Permite a gestão e 
controle do colaborador, 
possibilitando ações 
previamente estabelecidas 
como forma de garantir a 
segurança da empresa em 
caso de ocorrência.

A Vigivel irá monitorar 
todos os passos desse 
colaborador agindo em 
caso de não conformi-
dade para proteger a vida 
e a segurança do 
colaborador.

Você possui operações que envolvem colaboradores em áreas remotas? 
Ou seu colaborador tem que ficar sozinho por muito tempo? Nós garan-
timos a segurança da sua equipe!

Segurança da empresa

Segurança do colaborador

Fiscalização sob serviços prestados

Padronização de processos

RECEPCIONISTA

Toda atividade executada 
pelos profissionais do é 
fiscalizada presencialmente 
e ou remotamente.

Escolhendo essa alternativa, 
você terá à disposição 
profissionais que já foram 
devidamente treinados, com 
todo o amparo de uma 
empresa especialista por trás.

Atendimento especializado, com profissional qualificado? Quer que seu 
cliente seja sempre bem recebido?

Custo baixo

Redução de ônus trabalhista

Fiscalização sob serviços prestados
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SUPERVISÃO PARA 
ABERTURA DE COFRE OU PONTOS CRÍTICOS

Quando se tem um 
sistema de controle essa 
sensação de fiscalização 
proporciona 
consequentemente a 
redução de perdas e de 
risco.

Com o controle de acesso de 
áreas sensíveis é possível 
minimizar as perdas proveni-
entes de furtos e roubos, 
permitindo total controle e 
relatório de acessos ao 
ambiente para possível 
auditoria.

Nós controlamos e gerenciamos o acesso a seu cofre ou áreas críticas 
como servidores, RH ou Setor Financeiro, garantindo tranquilidade a 
gestão de acesso!

Minimização de riscos

Sem custo de manutenção

Sem custo de equipamentos

VIGIA

Toda atividade executada 
pelos profissionais do 
Grupo Vigivel é fiscalizada 
presencialmente e ou 
remotamente, garantindo 
a manutenção dos 
padrões exigidos pelo 
cliente.

Escolhendo essa alternativa, 
você terá à disposição profis-
sionais que já foram devida-
mente treinados, com todo o 
amparo de uma empresa 
especialista por trás.

Precisando de uma pessoa para ajudar a controlar e coordenar o acesso 
a sua empresa? Serviço especializado em observação e registro de 
ocorrências!

Garantia de eficiência

Manutenção das operações

Fiscalização contínua

TOQUE AQUI

TOQUE AQUI

F R A N C H I S E  S E C U R I T Y 

AGÊNCIA CFTV

https://www.instagram.com/grupovigivel/
https://twitter.com/GrupoVigivel
https://www.facebook.com/grupovigivel
https://api.whatsapp.com/send?phone=554530376079&text=Ol%C3%A1%20
https://www.vigivel.com.br/servico.aspx?t=supervisao-para-abertura-de-cofre-ou-pontos-criticos
https://www.vigivel.com.br/servico.aspx?t=vigia
https://www.agenciacftv.com.br
https://www.vigivel.com.br/

