
Giga Security se destaca no mercado de segurança eletrônica 

Unidade cresceu mais de 100% nos últimos dois anos 

Considerada uma das principais marcas do mercado brasileiro no segmento de 

segurança eletrônica, a Giga Security cria, desenvolve e fabrica produtos de alta 

tecnologia e qualidade. Criada há cinco anos em uma incubadora, a empresa está 

localizada em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais, conhecida como o Vale da 

Eletrônica, um dos principais polos de desenvolvimento tecnológico do Brasil. 

Atualmente, com mais de 200 funcionários, a empresa possui sua unidade fabril na 

Zona Franca de Manaus, onde produz sua linha completa de produtos.  

Desde julho de 2013 a empresa integra o Grupo SOMFY presente em mais de 65 

países, a qual é líder mundial em motorização e automatização para ambientes 

residenciais e comerciais.  Anualmente a Somfy gera um faturamento de 

aproximadamente 1 bilhão de Euros.  

Os investimentos na fabricação e o foco no desenvolvimento de produtos tecnológicos 

têm garantido bons resultados para a Giga Security, que registrou um crescimento 

superior a 100% nos últimos dois anos. 

A empresa atua com diversas linhas de produtos para CFTV (Circuito fechado de 

televisão) como: câmeras de segurança de alta resolução, gravadores de vídeo digital, 

câmeras IP e outros.  A Giga também oferece serviços gratuitos como o Acesso Remoto 

em Nuvem e o DDNS Giga, que facilitam a instalação e integração dos produtos de 

segurança com a internet, para que seja possível o acesso das imagens de qualquer 

lugar. Para acesso de imagens através de tablets e smartphones a Giga disponibiliza 

gratuitamente o aplicativo Giga Cloud para dispositivos iOS e Android.   

A marca também possui uma linha especial de controle de acesso, apropriado para 

controlar a entrada e saída de ambientes residenciais e corporativos, oferecendo 

software de gerenciamento e controladoras que usam tecnologia biométrica, cartão 

de proximidade e controle remoto para veículos.  

Os serviços de suporte e assistência técnica especializada Giga atuam diretamente na 

diferenciação da empresa.  

Atualmente, a empresa comercializa seus produtos através de distribuidores 

espalhados por todo o território nacional.  

Na busca pelo aperfeiçoamento, a Giga Security conta com grandes parceiros como a 

Sony, líder mundial em semicondutores, que atua na transferência de tecnologia para 

desenvolvimento de novos projetos para câmeras de segurança.  



Outro parceiro é o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), centro de 

excelência nacional em ensino e pesquisa na área de engenharia. A Giga Security 

possui uma equipe de especialistas em hardware e software junto ao projeto ICC 

(Inatel Competence Center) com objetivo exclusivo de pesquisa e desenvolvimento 

para soluções de segurança eletrônica mais inteligentes.  

Hoje, a Giga Security mantém-se como um importante expoente no cenário do 

mercado de segurança eletrônica brasileiro, com mais de 1 milhão de câmeras 

instaladas em todo país. 

Para os próximos anos, a empresa continuará investindo no avanço tecnológico para 

atender as necessidades do mercado de segurança eletrônica. Outro objetivo é 

expandir sua atuação no mercado internacional com o apoio do Grupo SOMFY. 

 

Mais informações: www.gigasecurity.com.br 
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