
FRANQUIA

Ver.6

Associado



No	universo da	tecnologia da	informação,	a	área de	CFTV	está entre	os
setores que mais crescem.	A	preocupação crescente com	a	segurança tem	
feito não só as	empresas,	mas	também as	famílias buscarem mais proteção.
São	muitos os fatores que têm provocado essa procura pelo CFTV,	seja para
monitorar pessoas ou inibir a	violência.

Faça parte	desse projeto!

MAIS	SEGURANÇA	NAS	RUAS	E	BAIRROS

Plataforma inovadora com	armazenamento
100%	na nuvem replicado para 4	continentes e	
monitoramento 24h	por dia em tempo	real.



FRANQUEADO	

VIGILÂNCIA	SOLIDÁRIA

SOBRE	O	PROJETO

O	projeto Vigilância Solidária consiste em unir os moradores e	conscientizá-los	que
a	solidariedade entre	os vizinhos,	no	quesito segurança,	é uma ferramenta de	
policiamento preventivo.	Oferecemos planos de	acesso às câmeras instaladas no	
seu bairro,	com	imagens de	alta resolução,	onde a	polícia e	os moradores
participantes têm o	acesso 24	horas por dia às imagens ao vivo	e	também às
gravações por meio do	PC,	tablet	e/ou aplicativo para celular.	O	funcionamento
depende da	integração e	comunicação dos	moradores.	Quando alguém percebe
uma movimentação estranha ou algo incomum nas ruas,	residências,	condomínios
e	comércios da	região,	poderá notificar seus vizinhos e	pedir ajuda imediatamente
à Polícia Militar.



O	objetivo do	Projeto é permitir a	integração da	comunidade para que
todos os participantes possam compartilhar suas imagens externas,	
propiciando aos integrantes maior visibilidade.	Por meio do	PC,	tablet	
e/ou aplicativo do	celular,	é possível enxergar as	imagens da	rua e	das	
demais câmeras integradas ao projeto do	bairro.

MONITORAMENTO	COLABORATIVO

Família

Trabalho

Casa

Fique de	olho no	que
mais importa pra você.



FRANQUEADO	

VS	Home

SEJA	UM	FRANQUEADO	VS	Home

O	franqueado VS	Home	será responsável por levar essa solução para os moradores
de	uma determinada região,	tendo ganhos mensais conforme a	adesão.

ATUE	NO	SEU	BAIRRO



FRANQUEADO	

VS	Home

Royalties:	5%
Marketing:	1%

Investimento	total	a	partir	de:	R$	30.000,00
•  Taxa	de	Franquia:	R$	10.000,00
•  Pacote	Inicial	VS	Home:	R$	20.000,00
•  15	Câmeras	IP	Inteligente	1	Mega Pixel	(720p)
•  15	Câmeras	IP	Inteligente	2	Mega Pixel	(1080p)
•  4	Câmeras	IP	Inteligente	2	Mega Pixel	(1080p)	– c/	lente VARIFOCAL
•  30	Placas	Vigilância	Solidária	P
•  15	Placas	Vigilância	Solidária	G
•  15	Placas	City	Câmera	P (Somente	São	Paulo	Capital)
•  15	Placas	City	Câmera	M	(Somente	São	Paulo	Capital)
•  15	Placas	City	Câmera	G (Somente	São	Paulo	Capital)
•  6	Camisas	Polo	(Uniforme)
•  1000	Flyers (Material	de	Propaganda)
•  1000	Cartões	de	Visita
•  1 Banner

•	Retorno	de	Investimento	de	13	meses



Comercial



MODELO	DE	LOJA	COM	
ESTRUTURA	PADRONIZADA

Vista	da	Fachada

Opcional



MODELO	DE	LOJA	COM	
ESTRUTURA	PADRONIZADA

Vista	interna

Opcional





Função “Pré-alarme”

Recurso que permite o	operador
verificar as	gravações minutos antes	do	

evento ocorrido,	reduzindo a	
necessidade do	pronto	atendimento.	

Análise inteligente

A	linha conta com	recursos de	análise
inteligente de	vídeo para cruzamento

de	linha e	Intrusão de	área.

Segurança em alta definição

Com	a	nova	linha a	segurança é em
alta definição.	Ela possui modelos
Bullet	e	Dome	com	riqueza de	
detalhes e	máxima nitidez.

Transmissão Inteligente

Otimização automática do	consumo de	
internet,	garantindo a	melhor qualidade
na transmissão e	no	armazenamento dos	

seus vídeos com	segurança.	

Instalação simples	(P2P)

Insira a	câmera na plataforma de	
monitoramento de	forma	simples	e	
rápida,	dispensando a	necessidade de	

redirecionamento de	portas e	
configurações complicadas.

As	câmeras do	projeto são da	marca Tecvoz e	oferecem alta definição
e	os melhores recursos com	máxima nitidez.

TECNOLOGIA	INTELIGENTE



Por que gravar na nuvem?

• Armazenamento 100%	na nuvem e	replicado para 4	continentes
• Recurso inteligente de	linha do	tempo
• Acesso	ilimitado às câmeras
• Implantação simples,	podendo utilizar a	estrutura existente do	cliente
• Custo extremamente acessível
• Aviso de	alerta se	sua câmera parar de	gravar por qualquer motivo



Vizinhança
Colaborativa
Mais segurança para sua rua

Uma	ferramenta que lhe dá
uma rede de	proteção solidária
e	colaborativa de	
monitoramento.	

Unir os moradores e	
conscientizá-los	que a	
solidariedade entre	os vizinhos,	
em termos de	segurança,	é
uma ferramenta de	
policiamento preventivo.

Como	funciona?
Os moradores de	uma mesma rua
controlam e	monitoram de	forma	

colaborativa suas residências
Câmera fornecida pela
Vigilância Solidária e	
posicionada de	forma	
estratégica garantindo
a	segurança da	sua rua.

Todas as	imagens
estarão hospedadas

em nuvem,	permitindo
o	acesso dos	

assinantes 24	horas
por dia e	também as	

gravações.

Custo acessível dividido
entre	os moradores e	
comerciantes da	região.

Na	cidade de	São	Paulo	as	imagens serão
compartilhadas com	o	projeto City	Câmeras.

Acesso a	todas as	câmeras do	bairro
que participam do	Vigilância
Solidária.



Depoimento

Assista o	vídeo do	Coronel	Diógenes Lucca,	
especialista e	comentarista de	segurança na
rede Globo e	Rádio CBN.

O	especialista fala sobre a	segurança como
estilo de	vida e	sobre a	importância da	
participação da	população e	das	iniciativas
inovadoras,	como o	vigilância Solidária.

Clique	aqui	e	confira



Casos de	sucesso



Casos de	sucesso



Casos de	sucesso



Na	mídia



Na	mídia



Projeto presente nas regiões
SÃO	PAULO
Aclimação
Alto	da	Lapa
Atibaia
Anhangabaú
Arujá - Arujá
Armênia
Agapeama - Jundiaí
América - Bragança Paulista
Bresser
Brás
Bom	Retiro
Belém
Caeté - Bragança Paulista
Campo	Novo	- Bragança Paulista
Cumbica
Campinas
Cabreúva
Centro	- Bragança Paulista
Centro	– Guarulhos
Cardoso	de	Almeida
Campo	Belo
Cambuci
Cidade	Satélite
Canindé
Ferraz De	Vasconcelos
Gasômetro
Guaripocaba

Itanhaém
Igaratá
Ipiranga
Itupeva
Jardim	Bela	Vista	- Santo	André
Jardim	Umarizal
Jardim Luzitânia
Jardim	Colorado
Jardim	Anália	Franco
Louveira
Mirandópolis
Moema	Índios
Moema	Pássaros
Mongaguá
Mooca - São	Paulo	– SP
Oriente
Parque	das	Nações
Parque	São	Rafael
Parque	São	Jorge
Planalto	Paulista
Palmeiras	- Bragança	Paulista
Poá
Parque	Novo	Mundo
Parque	Edu	Chaves
Pirituba
Pinheirais	- Bragança	Paulista
Peruíbe
Pacaembu

Perdizes
Suzano
São	Bernardo	Do	Campo	
Santa	Izabel
Santa	Helena	- Bragança Paulista
Santana	- Bragança Paulista
Santa	Clara
São	Lucas
Serra	Nega
São	Mateus
Taboão - Bragança Paulista
Tatuapé
Vila	Alice
Vila	Alpina
Vila	Bastos
Vila	Camilópolis
Viera	de	Morais
Vila	Olímpia
Vila	Matilde
Vila	Califórnia
Vila	Formosa
Vasconcelos
Vila	Medeiros
Vila	Carrão
Vila	Clementino
Vila	Prudente
Vila	Monumento
Vila	Maria	Alta

Vila	Maria
Vila	Guiomar	- Santo	André
Vila	Mariana
Valinhos
Vila	Carmosina
Vinhedo Setor

RIO	GRANDE	DO	SUL

PIAUÍ
Piripiri	- PI



VANTAGENS

- Credibilidade Tecvoz
- Baixo Investimento
- Ganhos recorrentes
- Exclusividade na região de	atuação
- Suporte técnico,	operacional e	de	marketing
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Segurança Inteligente
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