
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.

SOFTWARES
PERSONALIZADOS

SPACE NEEDLE TECNOLOGIA:
Desenvolvem aplicativos, sistemas e
integrações sob encomenda, independe de
tecnologia, suporte técnico, manutenção e
sustentação de softwares e ambientes em
nuvem.
Construção do projeto com o cliente, ajustando
às suas necessidades. Ótimo prazo e custos.
 
Adriana Saliba: (61) 98172-7509
E-mail: asaliba@eusou.space

UNIFORMES

TRAIANO UNIFORMES:
Confecção de uniformes, tem como diferencial
a oferecer ao segmento de prestação de
serviços produtos com o mesmo critério de
acabamento, qualidade de costura e
durabilidade que aplicam na marca de moda.
 
Ademar Junior: (46) 99116-0406
E-mail: junior@grupotraiano.com

SEGUROS E BENEFÍCIOS

VUIT ADVICE: 
Fornece seguros de vida em grupo com a
melhor alternativa do setor e de acordo com a
legislação vigente. Tem vantagens exclusivas
às empresas na aquisição do seguro
obrigatório aos vigilantes.
 
Alam Valmorbida: (41) 98405-1860
E-mail: alam@vuit.com.br

CURSO GESP: 
Conheça o curso que traz capacitação
qualificada para os gestores das empresas
responsáveis pelo preenchimento das
informações no Sistema de Gestão Eletrônica
da Segurança Privada da Polícia Federal
(GESP). O curso é fornecido pela CSP
Cursos, com o apoio da Federação Nacional
das Empresas de Segurança e Transporte de
Valores – FENAVIST e da Associação
Brasileira dos Cursos de Formação –
ABCFAV.
 
E-mail: negocios@inasep.org.br

PARCERIAS COM TREINAMENTO

PARCERIAS COM TREINAMENTO

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
 

GESP
TREINAMENTO ONLINE

Mais de duas mil empresas do setor
de segurança beneficiadas.

Ana Paula Queiroga: gestornegocios@inasep.org.br
Emely Rodrigues: negocios@inasep.org.br

Soraya Santos: juridico@inasep.org.br

(61) 3327 5440 (61) 99978-5768

SBS Quadra 2 Bloco E Salas 1601/1602
Ed. Prime Business Convenience 

Brasília, DF - CEP 70070-120

COMISSÃO DE APOIO TÉCNICO

Pesquise Inasep nas mídias sociais!

ETHICS ONLINE:
Fornece solução de oxi-sanitização e
desinfecção a base de ultravioleta, tipo C,
Germicida e ozonização com UV
Imunofluorescência. Diminui a disseminação
do Coronavírus e outros vírus, bactérias,
fungos e micro-organismos, inativando e
tornando-os incapazes de se reproduzir em
ambientes diversos. Produtos e serviços de
alta tecnologia que permitem a desinfecção.
 
Waldemar Pellegrino: (11) 2152-0300
E-mail: comercial@grupoethics.com.br
David Oliveira: (11) 98785-9431
E-mail: david@grupoethics.com.br

SOFTWARES DE MONITORAMENTO

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

ANZOATEGUI ADVOGADOS:
Especialista em dívidas, atua em situações
envolvendo suspensão de leilão de imóvel,
causas de financiamentos de habitação,
revisão de dívidas bancárias, dívida rural e
soluções para endividamento empresarial.
Foco na defesa do devedor.
 
Dr. Orlando Anzoategui: (41) 99923-8790
E-mail: anzoategui@habitacao.com.br
André Rogal: (41) 98891-6480
E-mail: anzoateguiadv@gmail.com

REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS E
FINANCEIROS

SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE
AMBIENTES

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
http://wa.me/5561999785768
http://wa.me/5561999785768
tel:(61)3327-5440
https://www.youtube.com/channel/UCjR34cGVwrJfhZNY-lKN8rA
https://www.youtube.com/channel/UCjR34cGVwrJfhZNY-lKN8rA
https://twitter.com/inasep_oficial
https://twitter.com/inasep_oficial


DANNEMANN SIEMSEN: 
Trabalham com a defesa da propriedade
industrial e intelectual, com diversas equipes
de experts. Com um time de técnicos e
parceiros externos altamente especializados
em segurança da informação, infraestrutura de
TI, processos e implementação da Lei Geral
de Proteção de Dados - LGPD.
 
Dr. Carlos Eduardo Eliziario de Lima: 
(11) 2155-9506
E-mail: carlos.eduardo@dannemann.com.br

LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS

FIANZAS:
Plano de Saúde
Atendimento Nacional.
 
Seguro Garantia
Com a Reforma Trabalhista o seguro garantia,
que substitui depósitos recursais, vem
diminuindo significativamente os custos aos
empregadores. Possui garantia de proposta,
garantia de execução e garantia judicial
trabalhista, entre outras, com a menor taxa,
atualização cadastral e centralização da
operação economizando tempo e dinheiro.
 
Seguro Responsabilidade Civil
Seguro de Responsabilidade Civil Vigilante e
Responsabilidade Civil prestação de serviços,
com análise técnica qualificada para o melhor
produto por demanda, garantindo o patrimônio
do empresário de segurança, seus
colaboradores e clientes.
 
Alam Valmorbida: (41) 98405-1860
E-mail: alam@fianzas.com.br
 

PLANO DE SAÚDE, SEGUROS E
BENEFÍCIOS

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

ASSESSORIA EM TELEFONIA

JORGE ADVOGADOS: 
Assessoria e Consultoria Jurídica
especializada em segurança privada e
restituição de valores residuais de custas
trabalhistas.
 
Dr. Victor Jorge: (11) 98272-0339
E-mail: contato@jorgeadvogados.com.br

ASSESSORIA JURÍDICA PARA
RASTREAMENTO E LEVANTAMENTO DE
ATIVOS JUDICIAIS

JP BALABAN: 
Consultoria e Assessoria Tributária e
Administrativa, com expertise em
procedimentos administrativos de revisão fiscal
e recuperação de créditos indevidos ou a maior
e atividades inerentes à vivência tributária.
 
Dr. João Paulo Balaban: 
(41) 99906-2252
E-mail: joaopaulo@jpbalaban.adv.br
Dr. José Oliveira Neto: (62) 98285-1111 
E-mail: jneto@jpbalaban.adv.br
 

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E
ADMINISTRATIVA

PROTECTA:
Empresa nacional fornecedora de coletes
balísticos e serviço gratuito de destruição de
coletes vencidos, com bonificação de 3 novos
coletes a cada 100 coletes destruídos.
 
Viviane Bonatelli: (11) 98352-9895
E-mail: viviane.munoz@protecta.net.br

COLETES BALÍSTICOS

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

RECONHECIMENTO FACIAL

Conheça os produtos e serviços que 
podem fazer a diferença na sua empresa!

MARKETING DIGITAL

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
 

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

CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO

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.
 
Fernanda Toporoski: (41) 98856-3600
E-mail: fernanda@doutorcred.com.br 

AGILE FOR ALL:
Startup para modernizar as relações de
trabalho por meio da transformação ágil e
digital das empresas, aumenta a satisfação no
trabalho e, assim, os resultados dos negócios.
Utiliza treinamentos do BOOTCAMP para
implantação prática de métodos ágeis nas
rotinas das empresas e a implementação de
adequação ágil da Lei Geral de Proteção de
Dados – LGPD.
 
Adriana Saliba: (61) 98172-7509
Giordano Adjuto: (31) 99999-2739
E-mail: contato@agileforall.com.br

METODOLOGIA ÁGIL

GESTÃO DE QUALIDADE

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

COMUNICAÇÃO PUSH TO TALK

BOOTMINAS:
Empresa criada desde 1995 para inovar o
mercado calçadista de forma mais sustentável,
entregando qualidade e conforto aos parceiros.
Com o conceito de segurança em calçados
(EPI’s) nas linhas profissional, uniformização,
work e militar.
 
Regina Mara: (35) 99888-1685
E-mail: mara.comercial@bootminas.com.br
 

CALÇADOS PROFISSIONAIS

Venha fazer parte deste grande negócio!

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

ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO
GESTÃO DE VALE TRANSPORTE 
E VALE COMBUSTÍVEL

CONSULTORIA EM COMPLIANCE,
PROCESSOS LICITATÓRIOS,
CONTRATOS E LGPD

WFARIA ADVOGADOS:
Consultoria para implementação de
Compliance, processos Licitatórios, Contratos
Públicos e Privados e Lei Geral de Proteção
de Dados.
 
Camila Chizzotti: (11) 94121-4534
E-mail: cchizzotti@wfaria.com.br
Pedro Ackel: (11) 99878-8363
E-mail: packel@wfaria.com.br

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

CONSULTORIA ECONÔMICA

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

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


