O Grupo Takaoka consolida-se como uma alternativa única na busca de
soluções nas áreas da segurança privada, segurança eletrônica, consultoria
em segurança, serviços gerais especializados e assessoria em segurança.
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A marca Takaoka é sinônimo de confiança, qualidade e excelência em todos
os mercados que atua.
Temos como meta fornecer serviços com alto nível de qualidade e oferecer
soluções personalizadas para as mais diversas situações. Os colaboradores
do Grupo Takaoka possuem profundos conhecimentos e habilidades para
definir e solucionar as necessidades de nossos clientes.
Conheça os nossos serviços e seja bem-vindo ao Grupo Takaoka!

Empresa

Os acionistas do Grupo Takaoka valorizam a transparência, flexibilidade e
agilidade nos negócios. Devido aos investimentos em capacitação
profissional e uma cultura de constante renovação, tem permitido a
empresa atuar em diversos segmentos: residencial, comercial, varejo,
industrial, hospitalar, escolas, shoppings, hotéis, entre outros.
Historicamente, temos visto o desaparecimento de inúmeras empresas
desse setor, devido a ineficiência da gestão administrativa e operacional.
Acreditamos no compromisso de honrar as obrigações financeiras, jurídicas
e administrativas.
No mundo da segurança, nada pode passar desapercebido. Tudo deve ser
analisado, detalhadamente estudado e estar em perfeita sintonia com o
cliente para prestarmos nossos serviços com máxima qualidade e eficácia.
A fidelização dos nossos clientes, as práticas envolvidas na manutenção
dessa política, e a atuação no segmento Premium é prioridade na agenda do
Grupo Takaoka.

Serviços

Entendemos que são necessários três elementos básicos para formar um
sistema de segurança. O fator humano, o fator tecnológico e a inteligência.
Os três devem trabalhar em sintonia para o sistema funcionar de uma
forma competente. O homem deve ser auxiliado pelo equipamento
disponível, sendo diariamente treinado, motivado, testado e avaliado
através de procedimentos relevantes. O fundamento da segurança está
nesse tripé, e em caso de uma das bases falhar, todo o sistema falhará.
Serviços Premium: Atuamos no segmento Premium, onde elevamos o nível
dos nossos profissionais por meio de reciclagem e treinamento contínuo,
experiência

comprovada,

remuneração

diferenciada,

atendimento

personalizado, constante supervisão e regime de contratação especializada.
Utilizamos equipes mais qualificadas e apoiadas pela tecnologia de ponta,
resultando numa maior produtividade.
Entendemos que a eficiência se consegue por meio do investimento em
inovação. O Grupo Takaoka detém uma política de Qualidade onde busca a
excelência e eficiência em todos os ramos da empresa. Confira nossa
política de qualidade.
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Segurança Patrimonial
& Empresarial

O Grupo Takaoka fornece os seguintes serviços de segurança empresarial:
- Segurança Patrimonial (Vigilância): o agente de segurança passa por um
rigoroso processo seletivo técnico e comportamental, então é encaminado
para o posto que mais se encaixa à sua formação, perfil e filosofia do cliente.
Nosso departamento operacional supervisiona continuamente os postos de
trabalho, bem como desenvolve uma completa análise de risco, manual de
normas e procedimentos e planos de contingências que se adequam à
realidade do cliente.
- Segurança Pessoal e Privada (VSPP): serviço de segurança pessoal voltado
aos empresarios, executivos, artistas ou familiares que desejam ter suas
rotinas protegidas. Esse serviço inicia-se com um planejamento e avaliação
do perfil de cada cliente, fundamentado em uma análise de risco onde
avaliamos a vulnerabilidade e grau de atratividade. Após levantados essas
informações, desenvolvemos e aplicamos os métodos de segurança.
Obs.: Nossos colaboradores são treinados em técnicas de defesa pessoal,
ações anti-sequestro, tiro defensivo, análise de risco, direção defensiva,
ofensiva e evasiva, primeiros socorros, combate a incêndio, normas e
procedimentos, fundamentos de direito penal e cível, conduta ética, regras
sociais e relações interpessoais.

Segurança Eletrônica e
Tecnologia

A segurança eletrônica serve para auxiliar a proteção da vida e do
patrimônio. Nossos profissionais desenvolvem solucões completas, desde o
projeto até a instalação, oferecendo também planos de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos. O equipamento atinge seu
melhor funcionamento e longevidade quando os projetos complexos de
infraestrutura, cabeamento e fibra óptica são seguidos de acordo com as
mais rigorosas normas técnicas.
O Grupo Takaoka busca e fornece o que há de mais moderno em segurança
eletrônica:
- CFTV: câmeras tecnologia IP, DVR (sistema de gravação digital), câmeras
móveis, detecção de intrusão, reconhecimento facial.
- Alarmes: sensores de presença, proteções periféricas, botões de pânico,
sensores infravermelho, detecção de incêndios.
- Controle de Acesso: leitores biométricos, catracas, cancelas, leitores
digitais, crachás, eclusas, sistemas anti-intrusão.
-Monitoramento Remoto de Imagens e Alarmes: análise comportamental,
relatório diário de ocorrências pré-estabelecidas, apoio tático, aviso SMS.
- Rastreamento de Veículos: monitoramento 24 horas em todo território
nacional, relatórios diários de utilização do veículo, envio de alertas via
email, bloqueio e desbloqueio de veículos, etc.
Obs.: Para todo sistema de segurança eletrônico, existem procedimentos
previamente estabelecidos que vão desde o acionamento remoto de
sirenes, portas e luzes, envio de viaturas, acionamento da polícia, etc.
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Consultoria em
Segurança

O objetivo da consultoria é integrar os meios humanos, técnicos e
organizacionais com o intuito de controlar e minimizar os riscos.
Os nossos projetos são elaborados conforme a necessidade do cliente, e são
totalmente aplicáveis uma vez que usamos técnicas diferenciadas e
metodologia

adquirida

em

diversos

países

do

mundo.

O resultado dos projetos é imediato, envolvemos os colaboradores e o
cliente, podendo assim obter uma visão dos riscos patrimonias e da
prevenção de perdas.
Alguns Produtos da Consultoria:
• Plano Mestre de Segurança;
• Análise do Investimento x Benefício da Segurança;
• Auditoria de Segurança (Estudo detalhado das condições técnicas e
operacionais atuais);
• Normas e Procedimentos de Segurança;
• Treinamentos para Gerenciar Programas de Segurança;
• Parecer Técnico do Sistema de Segurança Eletrônico;
• Investigação Social e Processo Seletivo;
• Investigação Empresarial (Fraude, Roubo, Furto, Desvio de Valores);
• Cursos de Tiro, Direção Defensiva, Ofensiva e Evasiva.

Serviços Gerais
Especializados

O Grupo Takaoka desenvolve estudos das instalações, analisando fatores
como

o

número

de

funcionários,

zonas

de

acessos,

horários,

credenciamento, orientação ao público e equipamentos instalados, com o
objetivo de determinar a solução mais viável às necessidades dos nossos
clientes.
Dessa maneira, fornecemos profissionais altamente treinados e habilitados,
que passaram por um rigoroso processo seletivo técnico e comportamental
para exercerem as funções de:
- Controladoria de Acesso (Portaria);
- Recepção e Zeladoria;
- Limpeza e Manutenção;
- Monitoramento de Imagens e Alarmes;
- Proteção e Combate à Incêndios (Bombeiro);
- Rastreamento de Veículos.
Obs.: Nosso departamento operacional supervisiona diariamente os postos
de trabalho, bem como desenvolve uma completa análise de risco, manual
de normas e procedimentos e planos de contingências que se adequam à
realidade do cliente.
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Assessoria BLACK
Mais um diferencial que o Grupo Takaoka oferece aos seus clientes no
mercado premium da segurança patrimonial. Trata-se de um sistema de
serviços de assessoria em segurança, personalizados ao usuário ou
empreendimento, dando-lhes cobertura total 24 horas por dia ou por
evento.
Clientes que contratam a Assessoria BLACK têm à sua disposição uma gama
de serviços com cobertura em toda região da Grande São Paulo, nos
seguintes casos:
• Serviço de Escolta Pessoal e VIP / Gerenciamento de Escolta de Carga;
• Rondas Preventivas e Supervisão Operacional em Locais Pré-Estabelecidos;
• Acidente de Trânsito;
• Gerenciamento de Grupos de Segurança;
• Furto ou Roubo de Veículo;
• Investigação Social de Empregado Efetivo ou a ser Contratado;
• Apoio Jurídico Emergencial para Consultas Cíveis, Criminais e Trabalhistas;
• Análise de Risco, Reciclagem, Cursos Práticos, e Planejamento Emergencial
em Condomínios e nos Deslocamentos;

Tecnologia 2.0

Oferecemos também, o que há mais de avançado em tecnologia auxiliando
na proteção do patrímonio.
Serviços esses:
•

Portaria Virtual: uso de determinados equipamentos, aliados a

tecnologia, para realizar a segurança de determinado condomínio ou local.
- Lembrando que é necessário uma infraestrutura mínima que colabore
com esse tipo de serviço
•

Drones: monitoramento de perímetro e ronda privada. Benefícios –

aumento da qualidade da segurança e redução de custo da operação.
- Gereciamento através de uma plataforma de drones inteligentes.
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Qualidade
Na circunstância atual do nosso país, o cliente que deseja contratar uma
empresa de segurança, deve-se fazer duas perguntas essenciais:
1) Como posso obter e extrair um maior desempenho do colaborador e do
sistema de segurança que preciso contratar?
2) A empresa que irei contratar é idônea legalmente e financeiramente?
Quais as consequências caso não seja?

O Grupo Takaoka tem adotado e inserido diversas práticas que tem se
mostrado eficaz no combate à falta de qualidade dos recursos humanos, da
gestão operacional e do atendimento ao cliente.
O constante aperfeiçoamento dos nossos profissionais, a busca por novas
tecnologias em outros países e a obediência legal e fiscal ante os órgãos
competentes, simboliza o compromisso da empresa perante os clientes.

Proteger vidas e bens através da implantação do mais adequado sistema de

Missão

segurança para cada cliente, considerando as melhores relações de
investimeto x benefício e conforto x proteção, cooperando para o seu
sucesso e bem-estar.
Contribuir com a preservação e sustentabilidade do meio ambiente, bem
como adotar e desenvolver práticas que reduzem a pobreza social e
econômica.
Manter

os

nossos

colaboradores

constantemente

motivados

e

entusiasmados, inserindo políticas e benefícios que promovem o
crescimento profissional e o desenvolvimento pessoal.
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Visão
Ser reconhecida como referência nacional e internacional, como a empresa
provedora de serviços e soluções nas áreas da segurança privada e
prestação de serviços terceirizados. Tornar-se a empresa brasileira com as
mais avançadas soluções tecnológicas e o mais eficiente nível de serviço.

Toda a filosofia e cultura da empresa, nossa metodologia de trabalho, a

Valores

maneira na qual nos relacionamos, gira em torno desses valores e
princípios:
• Motivação
• Disciplina
• Perseverança
• Pontualidade
• Inovação
• Honestidade
• Responsabilidade
• Humildade
• Respeito
O Grupo Takaoka acredita nas pessoas. Aplicamos esses valores à toda
nossa empresa o que tem resultado em pessoas determinadas à superar
qualquer obstáculo, maior empenho profissional e pessoal em atingir as
metas, e uma melhora na qualidade de vida devido ao permanente
investimento em formação e treinamento.
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Segurança Integrada

Ao ser contratado, o Grupo Takaoka, através do Planejamento e Análise da Segurança, prepara um levantamento técnico e
operacional personalizado, identificando as vulnerabilidades de impacto no patrimônio, confecção do manual de normas e
procedimentos, e política de adaptação da nova empresa de segurança.
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Clientes
Relação de alguns dos nossos clientes:
• Yakult Indústria e Alimentos

• Condomínio Tamboré 7

• Construtora São Jose

• Escola Pioneiro Mitie Akama

• Prefeitura Municipal de Barueri

• Espaço Buffet Rosa Rosarum

• Y. Takaoka Empreendimentos

• Grupo Ornatus – Lojas Morana / Jin Jin

• Condomínio Villa Monteverde

• Shanes Indústria e Confecções

• KTK Produtos Médicos

• Centro Médico Aroeiras

• KM Administração de Bens

• Condomínio Vitalle Home Club

• Condomínio Diamond Tower

• Igreja Presbiteriana Unida

• Newmed Health Solutions

• Mimaki do Brasil

• Condomínio Maria Falcone

• Construtora Lineks Engenharia

• Unique Chic Confecções

• Condomínio Hall Paulistano

• Condomínio Giardino Imperiale

• Condomínio Base das Canoas

• Tivoli Empreendimentos Imobiliários

• Escola Discovery Tip Toe

*INDICADORES DE QUALIDADE: 96% dos nossos clientes qualificaram o Grupo TAKAOKA como satisfeitos com os serviços
prestados de segurança patrimonial e serviços terceirizados.
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