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CATÁLOGO DE PRODUTOS
As parcerias implementadas pelo INASEP visam beneficiar as
empresas de segurança privada, incluindo transporte de
valores, escolta armada, cursos de formação e segurança
eletrônica, bem como fomentar a autossustentabilidade dos
seus sindicatos patronais representantes e a FENAVIST. 

Conheça a seguir, os produtos e serviços dos nossos parceiros.Pesquise Inasep nas mídias sociais!

Mais de duas mil empresas do
setor de segurança beneficiadas!

tel:61996838749
http://wa.me/5561996838749
http://wa.me/5561996838749
https://www.linkedin.com/company/federacao-nacional-das-empresas-de-seguranca-e-transporte-de-valores---fenavist/about/
https://www.linkedin.com/company/inasepoficial/
http://fenavist.org.br/negocios/
https://fenavist.org.br/negocios/
https://www.instagram.com/fenavist_seguranca/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/inasep_oficial/
https://www.facebook.com/Inasepoficial
https://www.facebook.com/Inasepoficial
https://www.youtube.com/channel/UCjR34cGVwrJfhZNY-lKN8rA
https://www.youtube.com/channel/UCjR34cGVwrJfhZNY-lKN8rA
https://twitter.com/inasep_oficial
https://twitter.com/inasep_oficial


BAIRRO SEGURO E SISTEMA IRIS:
Software de Monitoramento IRIS e
Plataforma de Segurança Colaborativa
Bairro Seguro! Unidas para levar inovação,
agilidade e economia para as empresas de
segurança.

O Software de Monitoramento em conjunto
com a Plataforma Bairro Seguro, geram
inovação e rapidez para o seu negócio. As
duas soluções levam fidelização com o
cliente final, aumento da base de clientes de
forma rápida, redução de inadimplência e
otimização de recursos humanos e
operacionais.

 
Luiz Roberto Mariano: (48) 98810-4060

E-mail: mariano@bairroseguro.com
 

GESTÃO DE QUALIDADE

CONSULTORIA ECONOMICA

CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO

PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE
PESSOAS NO CONTROLE DE REGISTRO
DE PONTO ELETRÔNICO

MOC SAÚDE E GESTÃO OCUPACIONAL:
Oferecemos soluções completas para saúde
e gestão ocupacional, por meio do
MOCNET um sistema de gestão integrado
de saúde ocupacional e diversos serviços
em medicina do trabalho como: Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
Avaliação e Perícia Médica; Gerenciamento
ASO; Exames ocupacionais e
complementares.Além de soluções
inteligentes para integrar com eficiência a
Gestão do SESMT da sua empresa.

 
Marcelo Guerreiro: (11) 97699-8885
E-mail: guerreiro@mocsaude.com.br

SIMPAX: 
Sistema de gestão de pessoas e controle de
registro de ponto eletrônico, por meio de
registros biométricos e aplicativos, em
nuvem.

Jocimar Ristow: (21) 98895-2408
E-mail: jocimar.ristow@simpax.com.br
Jonathan Souza: (21) 99577-2379
E-mail: jonathan.souza@simpax.com.br

SODEXO: 
Possuem um portfólio completo de serviços
integrados e digitais trazendo economia na
gestão de: vale alimentação e vale refeição;
vale transporte, com o controle de créditos;
e, de combustível e frota, com segurança e
gerência.

Renato Leitão: (21) 99438-1308
E-mail: jose.leitao@sodexo.com
Rodrigo Damiani: (19) 99216-6721
E-mail: rodrigo.damiani@sodexo.com

VILSON TREVISAN E COST PLUS FEE:
Consultoria econômica que traga previsão e

agregue valores nas decisões mais
importantes das empresas do setor de

segurança privada.
 

Vilson Trevisan: (41) 99975-1275
E-mail: viltreconsultoria@gmail.com

Euripedes Abud: (11) 99606-2737
E-mail: e.abud59@gmail.com

 

BIORC FINANCEIRA:
Crédito consignado privado destinado aos
funcionários de empresas privadas do setor
de prestação de serviços terceirizados. É
ágil, simples e de acordo com a legislação
atual.

 
Larissa Veríssimo (48) 99642-2828

E-mail: larissa.verissimo@biorc.com.br
Elisiane Rocha (48) 99906-1262

E-mail: elisiane.rocha@biorc.com.br

9001 ONLINE:
Auxilia as empresas a alcançarem melhores
resultados através de estruturação de
processos, capacitação de pessoas,
implantação e preparação para Certificações
das Normas ISO.

 
Thiago Fonseca: (11) 98510-6084

E-mail: 9001online@gmail.com

ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO GESTÃO
DE VALE TRANSPORTE E VALE
COMBUSTÍVEL

MEDICINA OCUPACIONAL

ASSESSORIA EM TELEFONIA

SOFTWARES DE MONITORAMENTO

TECNOLOGIA DE DADOS E
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

PARCERIAS COM TREINAMENTO

HARTB GROUP:
Empresa de tecnologia de dados com
especialidade em utilizar Big Data e
inteligência humana para criar Inteligência
Artificial (IA). Captura, agrega e estrutura
dados de aproximadamente meio bilhão de
sites, incluindo milhões de bases públicas.
Oferecem um volume de dados tão grande
que nenhuma empresa no Brasil, e poucas
no mundo, são capazes de gerenciar.

 
José Romito: (11) 99798-5666

E-mail: jose.romito@hartbgroup.com.br
 

COMPLEXO DE ENSINO RENATO
SARAIVA:

O CERS iniciou suas atividades em 2009,
com aulas preparatórias para concursos e
Exame de Ordem da OAB. Possui cursos
online e presenciais para concursos,
carreiras policias, OAB e Pós-Graduação.

Voucher de desconto exclusivo via e-mail:
negocios@inasep.org.br

E-mail: comercial@cers.com.br
 
 

BIPTT:
Plataforma de Gestão, Comunicação Push-
to-Talk e Monitoramento, através de
smartphones e computadores com melhora
na eficiência dos processos.

Thaís Cacílias: (21) 98238-9000
E-mail: comercial@biptt.com.br

MARKETING DIGITAL

GRUPO LUXUS:
Assessoria em Telefonia - Consultoria,
Auditoria, Recuperação de Valores pagos
indevidamente; Gestão de Linhas; Software
e Call Center.

Laura Köhler: (51) 99588-1633
E-mail: laura@luxustelefonia.com.br

COMUNICAÇÃO PUSH TO TALK

BANCO DIGITAL

SETOR 7:
Sistemas de gestão de pessoas com
equipamentos de gerenciamento de acesso
com reconhecimento facial. O que se tem
de mais moderno em hardware e software
e sistemas de última geração gerenciados
em nuvem.

 
Fábio Merjado: (41) 98419-2923
E-mail: comercial@setor7.com

MÊNTORE BANK
Banco Digital que oferece solução inovadora
para pagamento da folha de forma simples,
ágil e segura, conectando as melhores
soluções financeiras, de crédito, benefícios
e seguros para empresas e seus
colaboradores. Simplifica e monetiza o
ecossistema das empresas.
 
Orlando Belchior: (85) 99268-7471
E-mail: orlando@mentore.co
Vanderson Aquino: (85) 98850-7229
E-mail: vanderson@mentore.co

RECONHECIMENTO FACIAL

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

Conheça os produtos e serviços que 
podem fazer a diferença na sua empresa! Venha fazer parte deste grande negócio!

9001 DIGITAL:
Assessoria às empresas a melhorarem os
seus resultados nas redes socias com a
construção de marcas digitais,
gerenciamento de redes sociais, estratégias
digitais e criação e lançamento de
Infoprodutos.

Thiago Fonseca: (11) 98510-6084
E-mail: 9001digital@gmail.com

PROJETO FACILITY COLINA SAGRADA:
Com excelência e experiência perante ao
segmento de vigilância patrimonial, atuamos
em nível nacional, mediante taxas exclusivas
e definidas conforme quantitativo de vidas,
com vigência técnica diferenciada de 24
meses. 
O PROJETO FACILITY, tem no seu modelo
atuarial a melhor relação custo / benefício do
mercado, garantindo a cobertura securitária
durante todo o período de contratação,
proporcionando maior segurança e
tranquilidade as empresas.

Josué Moura Ceo: (71) 9 9996-2103
E-mail: josue@colinafacility.com.br
Ariana Gomes: (32) 99912-4248
E-mail: denise@colinafacility.com.br

mailto:larissa.verissimo@biorc.com.br
mailto:elisiane.rocha@biorc.com.br
mailto:jose.romito@hartbgroup.com.br

