
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES 
DE INSTALAR UM SISTEMA DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA EM SUA RESIDÊNCIA

Conheça o KIT ESSENCIAL DE SEGURANÇA para inibir assaltos 
e atos de vandalismos em sua residência



Imagine só: você chegando em casa, ou até 
mesmo dormindo e se deparar com furtos ou 
vandalismo em sua residência. Pode até mesmo 
parecer algo evitável, mas acontece com uma 
frequência muito maior do que se possa imaginar.
Em residências temos a sensação de estarmos 
seguros, mas na verdade estamos muito mais 
inseguros do que acreditamos, pois de uma forma 
em geral, a residência está exposta tanto nas suas 
laterais como nos fundos (vizinhos), até mesmo de 
forma frontal a rua, ou seja, em um local público.
Além de inúmeros prestadores de serviços, 
existem inúmeras pessoas que transitam em 
frente as nossas residências, analisando os 
nossos hábitos diários, repassando informações, e 
podendo utilizar dessas para direcionar ou cometer 
algum delito.
Nós, da Yes CFTV - Segurança Eletrônica, 
preparamos esse e-book para que você 
tenha SUA RESIDÊNCIA SEGURA E 
MONITORADA e evite maiores prejuízos.
Este material é destinado para:
• Quem deseja adquirir um imóvel residencial
• Quem possui um imóvel residencial e gostaria 

de se sentir mais seguro
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Monitore as atividades
diárias de seus funcionários

Monitore as atividades
diárias da babá

Monitore as atividades
diárias dos cuidadores de idosos

Previna furtos em sua
residência

Monitores as atividades
diárias de seus filhos
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de uma RESIDÊNCIA
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Como solucionar
os principais problemas de uma
RESIDÊNCIA
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• Detectar: é de responsabilidade de um sistema 
de segurança a percepção de que algo interviu 
na normalidade das atividades de um dado 
local ou região. Esta ação poderá ser gerada 
automaticamente pelo próprio equipamento, ou 
acionada pelo profissional responsável pela área de 
segurança.

• Comunicar: a partir da detecção de algo 
indesejado, os equipamentos eletrônicos de 
segurança avisam a ocorrência deste evento via 
sistemas de telecomunicações. Essa comunicação 
pode se dar de forma sonora, luminosa ou silenciosa, 
quando acionada por meio de uma ação de pânico, 
que enviará dados a pessoas autorizadas que 
entrarão em contato com a polícia imediatamente.

• Inibir: o objetivo desta ação está em afastar o 
perigo, inibindo ou criando barreiras de proteção 
contra uma possível ação de invasão, um furto, 
roubo ou qualquer outra atividade criminosa.

As 3 Principais Funções 
de um Sistema de 
Segurança Eletrônica
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Por que um Sistema de Segurança Eletrônica 
se faz necessário em todo tipo de residência?

A maior parte das residências tem algumas 
áreas que se tornam especialmente vulneráveis 
a roubos e furtos, devido a natureza dos seus 
locais de acesso.

Por concentrarem suas tarefas diárias na 
movimentação de seus funcionários, como babás, 
cuidadores de idosos, e também, nas atividades 
de seus filhos e visitantes, exigem precauções 
especiais para ajudar a conter possíveis crimes.

Acompanhada da evolução tecnológica, hoje 
pode prever e atuar com mais precisão e 
velocidade contra todas as formas de perdas, 
desvios, fraudes e outros delitos que possam 
prejudicar as atividades rotineiras de sua 
residência.

Tudo isso torna a Segurança Eletrônica 
indispensável para qualquer tipo de residência, 
independentemente de seu porte.

O que é quase que uma obrigatoriedade, 
levadas em conta as distintas necessidades de 
segurança que uma residência apresenta. Para 
cada perfil de residência haverá uma solução 
mais indicada.

Os furtos não ocorrem de forma repentina, os 
hábitos diários de um morador são estudados 
por vizinhos, funcionários destes vizinhos e até 
mesmo pessoas mal intencionadas que buscam 
acompanhar a rotina da família para em um 
momento oportuno cometer algum delito.

Se as pessoas mencionadas acima não cometem 
este delito elas passam essas informações 
adiante.

Além de evitar roubos e furtos nas residências, 
o sistema de segurança também auxiliam no 
acompanhamento das atividades diárias de 
babás, cuidadores de idosos, e dos filhos.
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No mercado existem inúmeras soluções em segurança 
eletrônica, mas nesse e-book nós vamos te apresentar 
o que chamamos de KIT Essencial. 
O KIT Essencial é composto por 2 a 4 itens. 
Cada item é inserido no plano de segurança de acordo 
com a necessidade.
A necessidade é definida basicamente de acordo com 
a os locais a serem monitorados.
As necessidades básicas de segurança de uma 
residência são:
• Coibir a invasão. Para solucionar esse problema 

usamos itens de segurança perimetral.
• Identificar e monitorar acontecimentos fora 

da normalidade. Para solucionar esse problema 
usamos câmeras de segurança.

• Identificar e sinalizar invasões. Para solucionar 
esse problema usamos um sistema de alarme.

• Criar barreiras e controlar o acesso. Para 
solucionar esse problema usamos mecanismos de 
controle de acesso.

Existem inúmeras soluções de segurança eletrônica, 
mas neste material vamos nos concentrar nesses 4 
itens básicos que toda residência deveria ter para 
garantir a segurança de seu patrimônio e seus 
familiares.

8



SISTEMA DE ALARME
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Através de sensores instalados no local (Portas / 
Janelas), após a detecção de movimento é disparada 
uma sirene, no intuito de afastar o invasor, e ocorre 
a comunicação com os responsáveis pelo imóvel, 
através de ligações, envios de mensagens e alertas 
nos aplicativos mobile.

Os sistemas de alarmes modernos permitem que 
você, usando o seu celular, arme e desarme seu 
sistema. 

Também é possível verificar de qualquer lugar do 
mundo, através da internet, se seu alarme está 
acionado.

Por exemplo, imagine que você precisou sair de 
casa. Após chegar ao local de destino, você pode 
verificar pelo aplicativo de celular se o seu sistema 
de alarme foi corretamente armado. Em caso 
negativo, você poderá ativá-lo com apenas um toque.



É um dos recursos mais utilizados. São sistemas de 
monitoramento que filmam e gravam a Residência 
como um todo, de acordo com as necessidades do 
ambiente. 
Monitoramento de Áreas sensíveis como fachadas, 
entradas e saídas, e áreas internas, etc.

Durante a elaboração de projetos de CFTV - Circuito 
Fechado de Televisão, é preciso ter em mente os 
seguintes aspectos:

1. IDENTIFICAÇÃO OU MONITORAMENTO
Durante a avaliação dos locais que serão 
monitorados por câmeras, é necessário estabelecer 
se iremos identificar algo, ou alguém, ou 
simplesmente controlar o ambiente.
Pode parecer simples, mas existe uma grande 
diferença nestes conceitos e esta decisão é muito 
importante, uma vez que implica a definição dos 
tipos de câmera que serão utilizadas, as lentes, a 
quantidade e posição das câmeras, e a iluminação do 
local.

SISTEMA DE 
MONITORAMENTO

O QUE VOCÊ PRECISA DEFINIR
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2. CAIXAS DE PROTEÇÃO E SUPORTES
De acordo com o local, recomenda-se usar uma caixa 
de proteção. A maioria dos casos exige a utilização 
de suportes. É preciso proteger as câmeras das 
intempéries e/ou materiais e gases que podem estar 
suspensos no ar, dependendo do local de instalação. 
Um técnico habilitado fará a devida avaliação do lugar 
para determinar se há necessidade desta proteção.

A escolha do tipo do suporte deve ser feita de 
modo a fixar a câmera de forma adequada e, 
consequentemente, evitar quedas, facilitar a 
manutenção e proteger as pessoas.

3. ALIMENTAÇÃO DAS CÂMERAS E DA 
SALA DE CONTROLE
Existem, no mercado, sistemas que constantemente 
saem do ar devido às falhas no projeto de 
alimentação das câmeras. Há, ainda, locais onde 
foi previsto um sistema ininterrupto de energia – no 
break – somente para a central de controle e não 
para as câmeras, isto é, os monitores e gravadores 
funcionam, mas sem imagens no monitor.

Deve-se avaliar cada local para determinar se uma 
fonte única será utilizada para todas as câmeras 

ou se haverá fontes individuais. Esta decisão é 
de extrema importância e envolve cálculos para a 
correta escolha da bitola do cabo a ser empregado.

4. CENTRAL DE CONTROLE
Como será o sistema? Passivo ou ativo? Passivo 
é o sistema utilizado apenas para resgatar as 
imagens gravadas que serão utilizadas como prova, 
ou avaliação de fatos, e para evitar a ocorrência 
de novos eventos. Já no sistema ativo há pessoas 
envolvidas no monitoramento, tentando impedir o 
acontecimento de sinistros através da análise de 
imagens ao vivo. Esta decisão é importante, pois 
implica a utilização ou não durante a elaboração 
de projetos de Circuito Fechado de Televisão. É 
preciso ter em mente os seguintes aspectos:

A escolha da localização da central é extremamente 
relevante, uma vez que lá serão instalados todos os 
equipamentos de gravação e monitoramento.

Eles deverão estar acondicionados em racks para 
maior proteção e ergonomia, sob temperatura e 
umidade relativa do ar adequadas e, principalmente, 
com acesso seguro.
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5. SISTEMAS DE GRAVAÇÃO

A qualidade das imagens gravadas e o tempo de 
gravação, sem interrupção ou troca de mídia, são 
fundamentais na escolha do sistema. 

Muitos sistemas em operação não permitem uma 
identificação correta de fatos e/ou pessoas durante 
análise por causa da qualidade, da velocidade de 
gravação e até mesmo, devido à escolha de câmeras 
inadequadas.

Durante a escolha, é preciso observar alguns 
pontos: qualidade, taxas de atualização no modo de 
visualização ao vivo e na gravação, período máximo 
de gravação sem interrupções, facilidade no resgate 
das imagens, capacidades de exportação de imagens 
para outras mídias, integração com outros sistemas e 
até mesmo as possibilidades de acesso remoto.

Perguntas importantes que devem ser analisadas em 
seu projeto de CFTV:

Qual é o tipo e tamanho do ambiente que será 
monitorado? Externo ou interno? Trata-se de 
área grande, pequena, larga ou estreita? Qual é a 
rotina? Como é a circulação de pessoas, animais, 
vento, ar condicionado? 12



São soluções em barreiras físicas, projetadas 
para serem colocadas sobre muros, grades ou 
portões. As opções são inúmeras para cada tipo 
de aplicação.

De fácil instalação e grande durabilidade, 
as barreiras perimetrais podem atuar com 
dispositivos eletrônicos (como sensores 
de infravermelho), ou com barreiras de 
eletrochoque (cercas elétricas ou físicas, como 
as concertinas).

Você também pode integrar sua cerca elétrica 
com o seu sistema de alarme. 

Essa é a solução de segurança que exige o 
menor investimento e excelente custo benefício 
por praticamente dispensar manutenção.

BARREIRAS 
PERIMETRAIS
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O serviço de Controle de Acesso é composto pela 
gestão dos processos, sistemas e equipamentos 
de barreiras físicas e de imagens, que permitem 
o controle de circulação de pessoas e veículos 
autorizados a acessarem um determinado ambiente.

Entre as tecnologias utilizadas estão: fechaduras 
eletrônicas, interfone e vídeo porteiro.

FECHADURAS ELETRÔNICAS: Permite que 
você conceda autorização prévia a uma pessoa para 
ela acessar determinadas áreas de sua Residência. 
E ao mesmo tempo, permite que você tenha um 
relatório completo, por exemplo, de quem acessou o 
aquele local por último, em que dia e horário. 

Principais Tipos de Controle de Acesso:
• Com registro
• Sem registro

Principais Tipos de Acesso:
• Cartão
• Biometria
• Chaveiro de Proximidade
• Senha

CONTROLE DE ACESSO



É de extrema importância a comunicação para 
autorização de entradas e saídas nos locais de 
acesso. Imagine só, uma pessoa não identificada 
ter acesso a empresas, residências ou até mesmo 
condomínios?
Para isto se faz necessário uma comunicação de 
ponta a ponta para entender quem está solicitando 
permissão ao local e ao mesmo tempo aprovar 
esta entrada.

APARELHOS DE COMUNICAÇÃO: Permite 
que você conceda autorização prévia a uma 
pessoa para acessar determinadas áreas de sua 
residência.  Essa comunicação pode se dar de 
duas formas: somente através de áudio ou áudio 
e vídeo. Os mais recentes aparelhos também 
permitem automações para abertura de portas e 
portões de forma remota, ou seja, fora do local 
instalado. 

Principais Tipos de Comunicação:
• Interfones digitais
• Vídeos porteiros

COMUNICAÇÃO
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O que você precisa saber antes de contratar o serviço de instalação
de um Sistema de Segurança Eletrônica para sua Residência.

Equipamentos eletrônicos de segurança, por mais 
sofisticados que sejam, não garantem, de maneira 
isolada ou mal dimensionada, a total segurança de 
uma residência e certamente não cumprirão com 
eficiência a finalidade para a qual foram projetados.

Por conta disso, na hora de contratar uma empresa 
de segurança eletrônica, atente para alguns 
pontos que revelam a idoneidade, estrutura e boas 
referências.

Evite empresas que trabalham
com Técnicos Terceirizados. 

Tenho certeza que você não deseja que alguém não 
autorizado fique com a senha de acesso de um de 
seus sistemas. Infelizmente, quando uma empresa 
de segurança trabalha com técnicos terceirizados  
isso pode acontecer.

Se uma empresa trabalha com técnicos 
terceirizados, ela faz isso em razão da diminuição 
de custos, não por causa de sua segurança.

Como você quer que seu sistema 
seja instalado?

A QUALIDADE DE SEU SISTEMA ESTÁ 
NAS MÃOS DE QUEM VOCÊ CONTRATA 

PARA INSTALAR.

Assim?
ou você 
prefere 
assim? 
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https://www.yescftv.com.br/programa-aquisicao/
https://www.yescftv.com.br/programa-locacao/
https://www.yescftv.com.br/programa-manutencao/


Veja no vídeo ao lado o que a nossa 
cliente Edna Maria Adão tem a dizer sobre 

os serviços prestados pela 

YES CFTV,
em sua RESIDÊNCIA.

Agora você pode se preocupar apenas com a sua Família e com seu Lazer,
enquanto a YES CFTV se Preocupa em Garantir a sua Segurança

https://www.youtube.com/watch?v=zfQlPVIzqPg&feature=emb_logo

