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Portaria
Remota

Um	sistema inovador de	gerenciamento e	
controle de	condomínios à	distância,	
garantindo mais segurança,	controle e		
otimização dos	serviços,	reduzindo os custos
mensais em até 60%!



Como	
funciona

Por	meio de	hardware	e	software	de	alta tecnologia,	os
Profissionais especializados em monitoramento
controlam os acessos da	portaria à	distância,	protegidos
dentro da	Central	de	Monitoramento 24h.	As	ligações e	
imagens	são gravadas garantindo total	registro e	
controle por parte	do	síndico e	dos	moradores.



Moradores



Visitantes



Entregas



Vantagens
ü Serviço	de	gerenciamento	de	acesso	à	distância	com	

tecnologia	e	segurança;

ü Registros	de	entradas	e	saídas,	com	data,	hora	e	imagem;

ü Gestão	de	todas	as	pessoas	que	acessam	o	condomínio;

ü Mais	segurança	e	tranquilidade	com	redução	de	até	50%	
nos	custos;

ü E	mais...



A	Central	de	Monitoramento é	propria	e	está
preparada para	atender chamados 24h	por dia,	7	
dias por semana,	sempre dispostos a	manter a	sua
segurança,	através de	rondas virtuais de	imagens	
online,	verificando seu equipamento e	o	correto
funcionamento de	alarmes,	câmeras CFTV.	Os
profissionais que	fazem a	gestão da	Central	de	
Monitoramento 24h	são rigorosamente
selecionados e	passam por constantes
treinamentos,	sempre visando a	excelência e	o	
melhor atendimento ao cliente.

Central	de			Monitoramento 24h



Ronda
Os operadores na Central	de	Monitoramento
executam a	cada hora	uma Ronda	de	imagens	nas
câmeras instaladas no	condomínio e	verificam se	não
há nada	suspeito ou irregular.

Todos os eventos gerados pelo sistema são analisados
e	atendidos imediatamente,	dentre eles:	 portas
deixadas abertas,	abertas sem permissão,	mau
funcionamento de	câmeras,	alarmes de	perímetro
(cercas elétricas,	barreiras),	etc.



Os melhores
produtos

Investimos cada vez mais em sistemas de	comunicação
e	grandes parcerias como diferencial para	nossos
serviços.	Todos os equipamentos oferecidos são de	alta
qualidade,	homologados em rigorosos testes.	



Treinamento

A	segurança	depende	de	todos!

Pensando	nisto,	a	Atende	oferece	
treinamentos	para	os	condôminos	na	
fase	de	implantação,	abordando	hábitos	
comuns	do	dia-a-dia	que	colocam	em	
risco	a	segurança	dos	moradores.	



Aplicativo
Mobile



Controle total	nas suas mãos,	
24	horas	por dia!
A	Atende oferece um	aplicativo para	todos os
condôminos,	com	benefícios que	garantem ainda mais
liberdade e	otimização de	tempo	de	forma	segura:

Aplicativo
Mobile



Benefícios Condôminos

Aplicativo
Mobile

ü Permite o	condômino criar e	gerenciar a	lista de	
convidados,	sincronizando diretamente com	o	operador;

ü Aplicação WEB	(para	o	operador);
ü Notificação via	Push	de	avisos e	recebimentos;
ü Reserva de	espaços;
ü Parceria com	as	principais administradoras de	

condomínios;
ü Permite gerar os boletos de	pagamento de	qualquer

cobrança ao condômino,	de	forma	rápida e	segura;
ü Aberturas de	ordens de	serviço;
ü Registro de	sugestões e	reclamações.



Redução de	
custos mensais

O	sistema inteligente de	controle de	acesso garante a	
vigilância e	ainda mais segurança dos	moradores nas áreas
comuns.	Com	a	automatização dos	processos do	
condomínio,	é possível reduzir até 60%	dos	custos
operacionais em relação a	uma portaria convencional.



A	Franquia
Ao	se	tornar	um	franqueado	Atende	Portaria,	
você	passa	a	oferecer	para	seus	clientes	serviços	
de	controle	e	monitoramento	eletrônico	de	
portaria	sem	precisar	arcar	com	os	custos	de	
montar	sua	própria	central	de	monitoramento.	
Você	atende	as	necessidades	de	seu	cliente,	
oferece	os	produtos	necessários	para	a	instalação	
da	portaria	eletrônica	e	nós	fazemos	o	
monitoramento	e	controle	de	acesso.



O	que é
Franchising

Uma	franquia é uma transferência de	know-how	
aliada a	uma licença para uso de	marca,	
metodologia e	tecnologia de	negócios de	uma
empresa já estabelecida no	mercado para a	venda
de	determinados produtos ou serviços,	cedidos
mediante determinadas condições firmadas em
um	“contrato de	franquia”.	Quem está cedendo os
direitos e	know-how	é chamado franqueador e	
quem recebe,	franqueado.



Suporte
pré inauguração

ü Montagem do	enxoval de	estoque inicial;

ü Assessoria em marketing	e	comunicação visual;

ü Fornecimento do	Manual	do	Franqueado:	Implantação e	Abertura
da	Unidade/	Gerenciamento e	Operação da	Unidade/	Marketing	e	
Publicidade;

ü Treinamento teórico e	prático para o	franqueado em:	Vendas /	
Produtos /	Gerenciamento e	Operação da	Unidade/	Marketing;

ü Treinamento da	1ª	equipe de	profissionais do	franqueado;

ü Envio de	um	supervisor	de	implantação que acompanhará este
processo na unidade antes,	durante e	após a	sua inauguração.



Suporte
pós inauguração ü Acompanhamento na gestão administrativa e	financeira do	

franqueado;

ü Supervisão periódica das	unidades franqueadas;

ü Acompanhamento do	estoque;

ü Homologação de	fornecedores;

ü Assessoria em ações de	marketing;

ü Desenvolvimento de	novos produtos;

ü Serviço de	Atendimento ao Franqueado;

ü Desenvolvimento de	novos parceiros internacionais;

ü Convenção Semestral /	Anual.



Passos para
se	tornar um	
franqueado



Investimento
inicial

ü Taxa	de	franquia:	R$	28.000,00	

Remunera	a	obtenção,	pelo	Franqueado,	do	direito	de	uso	da	marca	e	
principalmente	de	todo	o	Know How do	FRANQUIA	ATENDE	PORTARIA.	
Neste	valor	também	está	incluso	o	treinamento	do	Franqueado	na	
unidade	piloto	e	deste	junto	com	sua	primeira	equipe	na	unidade	
franqueada	(exceto	custos	com	transporte,	alimentação	e	hospedagem	
da	equipe	de	treinadores	do	Franqueador),	o	acompanhamento	na	
implantação	da	unidade	franqueada,	assim	como	o	suporte	da	
FRANQUIA	ATENDE	PORTARIA,	necessários	para	que	o	Franqueado	seja	
habilitado	a	gerenciar	adequadamente	sua	unidade.



Investimento
inicial ü Não	há	cobrança	de	Royalties

O	franqueado	receberá	mensalmente	o	valor	pago	pelo	condomínio,	
descontando	o	serviço	da	central	de	portaria	remota	(conforme	
referencia	da	tabela	de	preços	no	anexo	1)	Incluindo	6%	da	verba	de	
marketing.

ü Investimento	total	previsto:	R$	47.200,00
ü Taxa	de	franquia:	R$	28.000,00
ü Estoque	inicial	a	partir:	R$	11.900,00
ü Kit	Showroom	a	partir:	R$	6.900,00
ü Marketing:	6%
ü Sistema	de	Gestão	Web	/	App:	R$	400,00	mensais
ü Retorno	de	investimento:	18	meses



O	Projeto de
Franquia

Projeto de	Franquia é orientado pela	Global	
Franchise,	uma das	mais tradicionais e	
conceituadas consultorias de	franquias do	
mercado brasileiro,	com	30	anos de	história.

Com	sedes no	Brasil e	Estados Unidos,	a	Global	
Franchise	desenvolveu e	implementou mais de	
400	projetos no	Brasil e	exterior,	além de	ter
exercido papel fundamental	no	desenvolvimento
do	franchising	também na América do	Sul.



Obrigado!


