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 Ser referência no mercado de segurança eletrônica é o nosso maior 
objetivo, valorizamos o relacionamento entre pessoas aliando tecnolo-
gia de ponta em nossos projetos e instalações. Parcerias sólidas com os 
maiores fabricantes mundiais de soluções nos proporcionam esse status 
e esse prêmio mostra que estamos no caminho certo. 

 Ricardo Lopes , Diretor comercial da Ground Security Systems

Ground Security Systems - Protegemos seu 
patrimônio com sistemas de segurança eletrônica
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Fundada em 1993, a Ground Se-
curity Systems oferece soluções de 
segurança eletrônica voltadas para 
edifícios comerciais, condomínios 
residenciais e centros logísticos, 
consolidadas pelo desenvolvimen-
to de grandes projetos de circuito 
fechado de televisão (CFTV), con-
trole de acesso e sistemas de de-
tecção e combate a incêndios.

Parceira das maiores empresas 
de software e hardware de contro-
le de acesso do mundo, a Ground 
Security tornou-se integradora das 
soluções Tyco Products, além de 
trabalhar também com outras gran-
des marcas de soluções para CFTV 
e ampliar largamente a assistência 
na área de detecção de combate 
a incêndios, atendendo a grandes 
clientes, como Serasa Experian, 
Hinode e Instituto do Câncer de 
São Paulo, entre outros.

Em 2016 a Ground Security ini-
ciou suas operações na área aeropor-
tuária com atendimento ao GRU Air-
port - Aeroporto Internacional de São 
Paulo, o maior da América Latina, e 
atualmente promove forte atuação 
no mercado de data centers, firman-
do grandes parcerias nessa área.

A característica diferencial da 
Ground Security Systems se revela 
no investimento contínuo na mo-
dernização do atendimento, nos 
serviços personalizados e na alta 
tecnologia para a proteção de pes-
soas, empresas e condomínios. Nes-
se sentido, conta com uma equipe www.groundsecurity.com.br

especializada em métodos informa-
tizados, sistema de processamento 
eletrônico de dados, infraestrutura 
de treinamento e equipamentos mo-
dernos, o que a levou à indicação no 
universo do Facility Management.

Eng. Fabio Cruz –  
diretor operacional


