
CONHEÇA TODOS 
OS BENEFÍCIOS

POR QUE SER 
ASSOCIADO ABESE?



Associação Brasileira das 
Empresas de Sistemas Eletrônicos 
de Segurança - ABESE 

Entidade que representa, nacionalmente, as empresas de sistemas eletrônicos de segurança, 
sem fins lucrativos, cuja finalidade é orientar, promover, apoiar e divulgar as atividades das 
empresas associadas, representando-as publicamente, defendendo seus direitos e interesses.

A ABESE trabalha para tornar o mercado brasileiro de segurança eletrônica mais sólido, 
representativo e profissional. O fortalecimento da entidade é o caminho mais eficaz e rápido 
para a conquista de vitórias para todos nós e, por isso, é muito importante ser associado ABESE.

Associe-se à ABESE e comprove que a união realmente faz a força.

 Crescimento médio anual de 10% nos últimos dez anos
 Mais de 200 mil empregos diretos
 Mais de 1,7 milhões empregos indiretos
 Atividade com foco na inibição, detecção e comunicação de ações criminosas
 Principais tecnologias aplicadas em segurança eletrônica:
     Sistemas de alarmes
     Sistemas de circuitos fechados de TV ou videomonitoramento
     Sistemas de controle de acesso
     Equipamentos para detecção de incêndio

Juntos somos mais fortes!



Os benefícios oferecidos pela ABESE ao mercado de sistemas eletrônicos de segurança estão alinhados com 
os três pilares estratégicos da entidade: Representatividade, Capacitação e Regulamentação.

POR QUE SER ASSOCIADO ABESE?

Feira Internacional de Segurança - ExpoSEC

Trata-se da maior feira de segurança eletrônica da América Latina e uma das maiores 
do mundo, realizada anualmente em São Paulo. A Abese é a realizadora da Exposec 
e possibilita aos seus associados, a participação como expositores em condições 
superespeciais, com descontos de 10% sobre a tabela de preços oficial. DESCONTO 

EXCLUSIVO 
PARA 

ASSOCIADO 
ABESE 

EXPOSITOR

VEJA o quE A ABESE FAz pARA VoCê, EmpRESáRIo!



A importância e a representatividade do setor de segurança eletrônica estão na base da 
linha editorial da revista Segurança Inteligente, uma iniciativa da Abese para que os seus 
associados tenham voz como segmento de negócio e como força política-institucional. 
Editada trimestralmente e com 5 mil exemplares por edição, a publicação leva a mensagem 
do segmento para os mais diferentes públicos decisores e formadores de opinião, como 
Governo, Instituições Públicas e Privadas, Entidades de Classe, Congresso Nacional e outros.

Revista Segurança Inteligente

A Abese coloca à disposição dos seus associados 
uma completa estrutura física, com auditório e 
salas para reuniões de negócios.  Tudo isso numa 
localização privilegiada, nas proximidades de 
grandes rotas de acesso e do metrô. Esse espaço 
está disponível para os associados, bastando 
apenas solicitar mais este benefício.

Auditório e salas de reuniões na sede da ABESE

A sede da 
ABESE pode ser 
utilizada como 
ponto de apoio 

para empresas de 
fora de São paulo. 

Basta agendar.

Associado 
ABESE tem 

condição especial 
para inserção 
publicitária na 

revista

O crescimento do setor de segurança eletrônica exige a correta 
capacitação da mão-de-obra. Afinal, é a imagem do segmento que está 
em jogo. A Abese oferece aos seus associados o Centro de Capacitação 
Profissional, um serviço diferenciado para dar conhecimento e atualizar 
conceitos e técnicas das equipes comerciais.

Centro de Capacitação profissional



O Brasil é uma das maiores economias do mundo e continua em crescimento. 
O setor de segurança eletrônica cresce a dois dígitos há vários anos e deve manter 
esse nível de evolução a médio prazo. Afinal, as necessidades de segurança 
ganham novos contornos com o boom imobiliário. A Abese está atenta a esse 
cenário e oferece aos seus associados a oportunidade de conhecer outras 
realidades e aprender com os empresários de países de primeiro mundo e/ou em 
desenvolvimento que enfrentam os desafios de crescer. Junte-se a esse grupo, que 
sai na frente dos concorrentes e tem acesso a informação e novas tecnologias.

A Abese conquistou assento nos mais importantes fóruns de 
discussões do Brasil. Tanto em âmbito público como privado. 
A entidade é, assim, porta-voz do setor de segurança 
eletrônica do país. Essa conquista decorre do foco na defesa 
dos seus associados seja em termos de legislação como força 
política ou representatividade. 
Na verdade, esse é um dos pilares do trabalho da Abese.

missões Empresariais Internacionais

Quer vir a São Paulo a negócios? Precisa viajar com 
urgência para qualquer destino do Brasil e do exterior? 
Conte com a Abese. A entidade fechou parceria com 
a Barsoti Turismo para ajudar os associados quando 
o assunto é viagem. Tudo isso com atendimento 
personalizado e condições especiais. 

Assessoria de Viagem

Envolvimento político



Segmento relativamente novo, a segurança eletrônica enfrenta as 
adversidades normais de um modelo em formatação. A Abese não 
ficou impassível e assumiu a liderança da regulamentação do negócio 
no Brasil. Juntas, as empresas de sistemas eletrônicos de segurança 
são mais fortes. É importante para o setor e para a Abese que a 
representatividade seja ampliada para a sua voz ser ainda mais ouvida.

Defesa de Legislação Adequada

A ABESE é parceira de um escritório contábil 
especializado em segurança eletrônica e o associado 
pode ter acesso a essa consultoria contábil tributária 
para saber se seu enquadramento tributário e 
sindical está adequado, bem como se você está 
recolhendo seus impostos de forma correta, sem 
pagar mais do que o exigido por lei.

Consultoria Contábil Tributária

Por meio do Departamento de Segurança 
da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo-FIESP, a ABESE estreita parceria 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial-SENAI realizando cursos para a 
formação de profissionais e fortalecendo 
seu Centro de Capacitação Profissional.

parceria com FIESp e SENAI

O Suporte 
Jurídico da ABESE 
orienta, mediante 
agendamento, 
os associados 
interessados 
em legislações, 
decretos e 
questões jurídicas 
pertinentes ao 
setor de Segurança 
Eletrônica.

Assessoria Jurídica



•  Proteção para risco de imagem 
Seguro Monitoramento Garantido ABESE

•  Proteção para risco de responsabilidade 
 Seguro de Responsabilidade Civil Profissional ABESE

•  Proteção para risco do patrimônio
 Seguro Multirisco ABESE

Câmaras Setoriais

A ABESE trabalha no 
desenvolvimento de diferentes 
grupos de trabalho com 
foco na regulamentação, 
representatividade, negócios e 
capacitação. Participe da Câmara 
de Monitoramento e defina os 
requesitos mínimos que serão 
exigidos para obtenção da 
autorização de funcionamento de 
sua empresa pela regulamentação 
da Lei “Estatuto da Segurança 
Privada”. Você também pode 
participar da Câmara de 
Fabricantes e Distribuidores que 
será realizada em parceria com 
a ABINEE (Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica) 
e da Câmara de Integração, que 
atua nos temas específicos da 
integração dos sistemas existentes 
e será a próxima ação de benefício 
para as empresas deste segmento.

Além de diversos benefícios VIp durante a ExpoSEC.

Parceria com a Moninf para a comercialização e 
implementação de benefícios para Assistência 
Médica através da INTERMÉDICA SAÚDE, 
Seguro de Vida em Grupo garantido pela TOKIO 
MARINE SEGURADORA e Seguro Odontológico 
por meio da PORTO SEGURO SEGURADORA.

programa de Seguros proteção Integrada 

Seguro de Vida, Saúde e odontológico

A ABESE desenvolveu um processo de certificação 
específico para o mercado que representa. O Selo 
de Qualidade ABESE é um regulamento que prevê 
requisitos técnicos do setor, de gestão empresarial 
e de qualidade, que devem ser seguidos e 
observados pelas empresas de sistemas eletrônicos 
de segurança proporcionando diversos benefícios 
como redução de custos, aumento de lucratividade 
e maior satisfação dos clientes. 

Selo de qualidade ABESE



Associe-se à ABESE!

Rua Luis Góis, 690 – Vila Mariana
04043-050

São Paulo – SP

Tel/Fax - 11 3294 8033

Empresário, a união faz a força e a ABESE 
trabalha para você ter sucesso no seu negócio. 
Essa atuação será ainda mais ativa e eficaz 
com a sua participação. Convidamos você 
para participar da nossa rede, da sua entidade. 
Associe-se à Abese e ajude a profissionalizar o 
setor de segurança eletrônica no Brasil.


