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Perfil Empresarial
Quem Somos
plettac electronics é um grupo
empresarial, de capital integralmente
espanhol e implantação multinacional,
líder no desenvolvimento de soluções
integrais de segurança eletrônica,
sistemas de CFTV, telecomunicações
e proteção contra incêndios. A estrutura
do Grupo está projetada para a
instalação de soluções completas para
os seus clientes, aos quais le oferece
soluções personalizadas e uma atenção
integral que vai desde a definição da
solução, projeto e implantação, até o
serviço de pós venda.
plettac electronics esta especializada
em oferecer soluções de alta tecnologia
para setores como portos, aeroportos,
aplicações militares, energia, meio
ambiente, Forças e Corpos de
Segurança do Estado, centros urbanos,
centros comerciais e prédio singulares,
trânsito, transporte público, entre
outros.
A empresa tem como objetivos

Antecedentes

primordiais a satisfação do cliente e a

O Grupo plettac electronics tem ampla experiência, com

excelência no serviço prestado. Busca

mais de três décadas no setor. Iniciou suas atividades na

a inovação constante a través do

Espanha no ano de 1979 no sector de segurança eletrônica

d e s e n v o l v i m e n t o p ró p ri o e a

e sistemas de CFTV. A empresa alemã plettac electronics

incorporação das tecnologias mais

security GmbH, vinculada a Grundig Electronics, adquiriu a

recentes existentes no mercado

empresa em 1998.

europeu e internacional. Tudo isso com
o objetivo de oferecer aos seus clientes

O momento de mudança mais importante na história da

soluções personalizadas que oferecem

empresa ocorre no ano de 2003. Uma mudança de acionistas

um ótimo nível de eficiência e satisfação

da empresa fez com que a empresa passasse a ser de capital

na solução de seus problemas.

exclusivamente espanhol, fazendo com que seja iniciada
uma nova e ambiciosa estratégia empresarial. A partir desse
momento amplia-se a diversidade de atividades nas áreas
de telecomunicações e proteção contra incêndios, através

O Grupo
O Grupo plettac electronics está integrado atualmente por dez
entidades juridicamente independentes e especializadas em função
da sua atividade e do âmbito territorial de atuação. Todas elas
compartem recursos comuns de I+D, logística e administração.
plettac electronics sistemas, S.A. Atua como cabeça do Grupo
e aglutina a maior parte das atividades de engenharia,
desenvolvimento de hardware e software, fabricação e distribuição
de produtos, assim como a instalação dos sistemas de supervisão
que não requeiram qualificação do Ministério do Interior ou Ministério
de Defensa espanhol.
plettac electronics seguridad, S.A. Realiza sua atividade como
empresa de engenharia e de instalação e manutenção de sistemas
de segurança eletrônica e de sistemas de detecção e extinção de
incêndios. Está homologada pelos Ministérios do Interior e Defesa
espanhóis.
plettac electronics soluciones, S.A. Especializada em soluções
integrais de telecomunicações para sistemas de segurança e em
aplicações especiais no âmbito do transporte, tais como sistemas
de informação aos passageiros ou vídeo-vigilância de frotas de
veículos de transporte.

plettac electronics Argentina, S.A., plettac electronics Brasil,
S.A., plettac electronics seguridad S.A. Colombia, plettac
electronics Maghreb, S.A., plettac electronics México, S.A. de
C.V. e plettac electronics Perú, S.A.C. são as empresas que iniciam
o processo de expansão fora das fronteiras espanholas. Sua
constituição é resultado do extraordinário impulso experimentado
da criação de duas novas

desde o ano de 2007 no processo de internacionalização da empresa

empresas especializadas.

aos mercados emergentes. Estas empresas representam os serviços

Uma vez consolidada a sua

do Grupo nos mercados do norte da África, Brasil e Argentina, o

atuação

mercado

resto do continente americano, e sua implantação com sedes próprias

espanhol, o Grupo plettac

é uma resposta ao importante aumento de trabalho da empresa

electronics continua o

nesses países.

no

processo de expansão e
aposta de maneira efetiva na

O grupo plettac electronics também oferece seus serviços em

internacionalização de suas

outros países do mercado internacional, com a execução de trabalhos

atividades, implantando filiais

em toda Europa e Ásia, garantindo em todos eles a mesma eficiência

estáveis nos mercados da

e cobertura dos serviços executados no território

América Latina e norte da

espanhol.

África.

Perfil Empresarial
Estrategia e Mercados
A estratégia empresarial do Grupo plettac

o cliente final, identificando suas necessidades e

electronics está orientada à implantação de

propondo alternativas técnicas que contribuem

soluções integrais de segurança eletrônica, de

para a resolução eficaz de seus requerimentos.

proteção contra incêndios e telecomunicações,
utilizando como suporte as últimas tecnologias e

Esta política é compatível com a colaboração com

produtos de alta qualidade, assim como

outros integradores multifuncionais que possam

desenvolvimentos específicos próprios que

requerer a contribuição de um especialista como

permitam a máxima adaptação às necessidades

plettac electronics na implantação de grandes

do cliente. A companhia impulsiona a inovação

sistemas de supervisão e segurança eletrônica,

constante em busca da satisfação e excelência no

incêndios e telecomunicações.

serviço aos seus clientes.
A estrutura do Grupo, que conta com tecnologia
própria, permite oferecer soluções chave na mão
que respondam às necessidades de engenharia,
desenvolvimento de hardware e software, fabricação
e fornecimento, instalação, start-up, manutenção
e serviço pós-venda. A empresa está qualificada
não apenas para projetos convencionais, mas
também para aqueles que reúnam algum tipo de
homologação ou qualificação especial de
organismos oficiais.
Do ponto de vista tecnológico e como conseqüência
da experiência acumulada nos mercados espanhol
e internacional, plettac electronics oferece
soluções profissionais de alto nível onde integra
subsistemas de CFTV, intrusão e controle de
a c e s s o s , p ro t e ç ã o c o n t r a i n c ê n d i o s e
telecomunicações.
A vocação do Grupo é trabalhar diretamente com

Capital Humano
O êxito da atividade do Grupo plettac electronics
reside em uma equipe técnica altamente
qualificada, adequadamente motivada e
constantemente atualizada. Só assim é possível
oferecer a seus clientes a mais alta qualidade de
serviço com soluções tecnologicamente de alta
complexidade que possam cobrir as suas
necessidades.
A equipe da plettac electronics está composta
por 150 profissionais, especialistas em todas as
disciplinas imprescindíveis para a implantação de
sistemas de segurança eletrônica, supervisão,
proteção contra incêndios e telecomunicações.

I+D
O Grupo, que fomenta uma decidida estratégia de investimento em I+D, conta com uma destacada e
sólida equipe destinada ao desenvolvimento de sistemas de alto valor agregado nas seguintes áreas
tecnológicas:
Desenvolvimento de plataformas software para integração de sistemas de segurança eletrônica,
controle de acessos, PCI e telecomunicações.
Codificação e transmissão digital de vídeo, incluindo vídeo IP.
Gravação digital e vídeo-detecção.
Comutação de vídeo  matrizes analógicas e digitais-.
Sistemas de vídeo IP embarcado para transportes.
Transmissão de alarmes e dados por IP.
Sistemas de leitura de matrículas de veículos fixos ou embarcados.
Sistemas de leitura de códigos de containeres para transporte marítimo.
Redes IP Mesh (WiFi y WiMax) multimídia para processo e transmissão de voz, vídeo e dados.
Planificação e dimensionamento de redes wireless para interiores e exteriores.
Comunicações móveis.
Redes de telecomunicação multitecnologia e multiserviço.

Perfil Empresarial
Projetos Tecnológicos para os Mercados Internacionais
O processo contínuo de expansão em mercados internacionais realizados pelo Grupo plettac nos
últimos anos, resultou na implantação de soluções integradas de segurança eletrônica em numerosos
projetos, nos mais diversos sectores. Todas essas instalações ratificam o alto nível de consolidação
e competitividade alcançado pelo Grupo nos mercados internacionais emergentes.

O resultado dessa estratégia corporativa são as soluções desenvolvidas para melhor proteger
instalações de grande relevância, entre as quais destacamos as seguintes:

Estádios Olímpicos de Tanger e Marrakesh, Marrocos. Estas soluções possibilitam a
gestão dos sistemas de segurança, controle de acesso e emissão de entradas em dois estádios,
com uma capacidade de 45.000 espectadores.

Penitenciária de Itaquitinga, Brasil. O sistema de proteção está composto por rede completa
de comunicação de multisserviços, instalação e integração dos sistema de CFTV, controle de
acessos, detectores de metais, proteção contra incêndio, raios X e proteção perimetral.

Parque eólico de Oaxaca, México. Proteção contra intrusão no maior parque eólico da
América Latina, composto por cerca de 400 turbinas eólicas.

Crescimento e Faturamento
O crescimento empresarial do Grupo plettac

Apesar da redução na economia internacional iniciada

electronics desde 1998 tem sido uma constante,

no ano de 2009, a empresa tem mantido um

seja no ponto de vista de faturamento como em

importante nível de faturamento e tem colocado em

relação ao número de profissionais que integram seu

prática estratégias empresariais para consolidar seu

corpo técnico atualmente formado por

negócio e firmar bases de sua expansão e

aproximadamente 150 funcionários.

competitividade seja no mercado espanhol como
internacional.
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Áreas de Atividade
Aeroportos

A segurança nos aeroportos exige soluções específicas

Aeroporto de A Coruña

visando garantir níveis ótimos de proteção.

Aeroporto de Alicante
Aeroporto de Barcelona

Os sistemas de segurança e CFTV implantados pelo
Grupo plettac electronics são uma ferramenta
imprescindível para a proteção e gestão operativa tanto
dos passageiros como das aeronaves.

Aeroporto de Madrid
Aeroporto de Murcia
Aeroporto de Palma de Mallorca
Aeroporto de Son Bonet

Portos
As instalações portuárias são, sem dúvida, um dos

Porto de Alicante

meios mais exigentes para os sistemas de segurança

Porto de Almería

e supervisão baseados em CFTV, seja pelos
requerimentos operativos como meio-ambientais.

Porto de Huelva
Porto de Valencia
Porto de Vigo

Áreas de Atividade
Centros Penitenciários

Os centros penitenciários atualmente necessitam

plettac electronics está altamente especializada

dos sistemas de segurança mais sofisticados

e conta com uma grande experiência na

existentes no mercado, combinando altos níveis

implantação de sistemas eletrônicos de segurança

de eficiência com funcionalidade operativa.

para instalações penitenciárias - detecção
perimetral, CFTV, controle de acessos, entre outros
- assim como em sistemas técnicos auxiliares
como a interfonia, megafonia, CATV, rede de
multiserviços, detectores de metais, raios X, etc.

Centro Penitenciário Norte I, Álava
Centro Penitenciário Norte II, Pamplona
Unidade de Mães de Palma de Mallorca
Centro de Inclusão Social de Navalcarnero, Madrid
Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga, Pernambuco
Centro de Detenção Preventiva de Jundiaí, Sao Paulo

Centros Urbanos
A necessidade de proteger os

Estes sistemas têm a possilidade

Prefeitura de Boadilla del Monte

centros urbanos é cada dia maior,

de ag regar valor e suporte

Prefeitura de Fuente El Saz del Jarama

seja pela proteção da população,

simultâneo aos serviços oferecidos

Prefeitura de Madrid

como para os equipamentos

aos ciudadãos como redes de

urbanos ou o patrimônio artístico

comunicação social e outros

e cultural.

serviços públicos.

plettac electronics projeta e
instala sistemas de supervisão
baseados em comunicações de
fibra ótica ou wireless (Wifi, Wifi-

Mesh, etc.), que acrescentam um
máximo nível de confiança e o
menor custo de implantação, os
últimos avanços tecnológicos
permitem que sejam compatíveis
com requerimentos de proteção
de dados e da intimidade e honra
dos cidadãos.

Prefeitura de Móstoles
Prefeitura deMonte Alina
Prefeitura de Salamanca
Prefeitura de Pedrezuela

Áreas de Atividade
Prédios e Instalações Singulares
A proteção e controle de acessos a prédios singulares
apresentam uma problemática especial com relação à
integração e gestão dos sistemas implantados.
plettac electronics dispõe da tecnologia e experiência
necessária nos sistemas de CFTV, alarmes, controle de
acessos e proteção contra incêndios assim como na sua
gestão integrada e na interconexão com outros
subsistemas técnicos existentes no prédio.
Grupo Acciona
Banco Central Espanhol
BBVA
Consorcio Transportes da Comunidade Autonômica
de Madrid
Grupo Godó
Ifema
Ministério de Economia
Ministério da Juventude e do Desporto de Marrocos
Mutua Madrileña
Patrimônio Nacional
Telefônica da Espanha

Energia
Os centros de geração de energia, e
especificamente os nucleares, são
instalações sensíveis que requerem
sistemas de proteção específicos e de
total confiança.
plettac electronics desenvolveu e
instalou sistemas de proteção perimetral
baseados em vídeosensorizacão assim
como plataformas integradas de
supervisão centralizada de instalações
remotas que permitam realizar esse
trabalho.
Alstom Power
EMPL/Metragaz
Gás Natural/Unión Fenosa
Iberdrola
La Samir
Nuclenor
Parque Eólico de Oaxaca
Petrodis/Akwa Group

Defensa
Os sistemas eletrônicos de segurança
são uma ajuda imprescindível na
proteção dos modernos recintos militares
tendo em vista o alto custo do pessoal
militar.
plettac electronics desenvolveu e
implantou soluções de CFTV e alarmes
que dão resposta adequada à situação.
Armada Espanhola
Exército
Aeronáutica
Ministério de Defensa

Forças e Corpos de Segurança do Estado
A situação geográfica da Espanha no contexto
europeu faz com que suas fronteiras ao norte
da África estejam em constante tensão.

Também, nos últimos anos os acontecimen
tos internacionais e na Espanha tem provo
cado um aumento significativo nas neces
sidades de auto-proteção das próprias
autoridades responsáveis pela segurança.
plettac electronics realiza a implantação
de sistemas especiais de segurança
eletrônica que controlam as linhas de fron
teira, e dão proteção aos núcleos urbanos
e instalações sensíveis.

Ministério do Interior: Fronteiras de Ceuta e Melilla
Guardia Civil
D.G. de la Policía
Policias Municipais

Áreas de Atividade
Centros Comerciais
Os dispositivos especiais de proteção
patrimonial e CFTV são ferramentas
insubstituíveis no controle da perda
desconhecida dos grandes Centros
Comerciais.
Da mesma maneira se dá especial atenção
às medidas de segurança eletrônica e à
proteção contra incêndios.
plettac electronics possui experiência na
elaboração de projetos e implantação

Grupo de empresas El Corte Inglés
Centro Comercial ABC Serrano

destes sistemas para os clientes mais

Centro Comercial Madrid Xanadú

relevantes do mercado espanhol.

Eroski

Empresas de Logística e Transportes
Este setor apresenta uma problemática

em produtos de alta qualidade. Também

Correos

muito específica relacionada com a

estão integrados os sistemas de controle

DHL

segurança de seus pontos de

de acessos que permitem realizar a

armazenamento e distribuição.

gestão de todas as atividades de entrada

plettac electronics aporta soluções a
medida destas instalações, baseadas

e saída dos recintos, seja pessoal ou
para véiculos e containeres.

Integra 2
Logista
Nacex

Transporte Público
Melhorar a segurança no transporte público é uma
FUENTE: EMT

demanda social assumida pelas diferentes operadoras
de transporte público.
Os sistemas de gravação digital, transmissão wireless

ADIF

de vídeo e dos sistemas de informação ao passageiro,

EMT

seja nas instalações fixas ou embarcadas, contribuem

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

para a segurança e são ferramentas úteis na gestão da
operação.

Metro de Bilbao
Metro de Madrid
RENFE
Transports Metropolitans de Barcelona
Transportes Urbanos de Santander

Trânsito
As modernas redes de
telecomunicações e CFTV
são imprescindíveis para a
instalação das novas
estratégias de gestão de
trânsito viário, tanto a nível
urbano quanto em rodovias,
túneis, etc.
plettac electronics foi pioneira
na instalacao de sistemas de
controle de trânsito no mercado

Abertis (Iberpistas, Acesa)

Ayuntamientos de A Coruña, Bilbao,

espanhol e continua sendo uma

Autopistas País Vasco

Madrid, Málaga e Murcia

Autopistas e Túneles Cataluña

Dirección General de Tráfico

Autostrada Atlántico (Portugal)

Ministerio de Fomento

referência de alto nível nesse
mercado.

Endereço Social e Sede Central
Alcañiz, 23
28042 Madrid
tel. +34 91 530 3702 - fax: +34 91 528 4427
e-mail: info@plettac-electronics.es
www.plettac-electronics.es

Delegações en Espanha
Sul
C/ Cuasimodo, 16 Local B
29006 Málaga
tel. +34 95 232 0805
fax: +34 95 232 5171

Catalunha e Baleares
C/ Independencia, 21-27
08915 Badalona, Barcelona
tel. +34 93 399 2992
fax: +34 93 383 2025

Norte
Polígono Silvota
C/ Peña Beza, nave 11
33192 Llanera, Asturias
tel. +34 98 511 8641
fax: +34 98 511 8642

Leste
Av. Aussias March 1- puerta 5
46120 Alboraya  Valencia
tel. +34 610 25 5311

Filiais Internacionais
plettac electronics Argentina, S.A.
Arroyo 894 - 5º piso - oficina 10
1007 Buenos Aires (Argentina)
tel. + 54 11 4313 2064
fax: + 54 11 4312 2126
e-mail: info@plettac-electronics.com.ar

plettac electronics Brasil, S.A.
Rua Funchal, 538, conj. 55
CEP 04551-060 São Paulo (Brasil)
tel. +55 11 411 50836
fax: + 55 11 2539 0836
e-mail: info@plettac-electronics.com.br

plettac electronics seguridad, S.A. Colombia
Av. 15 No. 106 32 Of 305
Bogotá D. C.
tel.: + 57 (1) 756 0533
fax: + 57 (1) 756 0871
e-mail: info@plettac-electronics.com.co

plettac electronics Maghreb, S.A.
7, Bd. Abdelmoumen
Imm. El Hadi A, 2ème étage, Apt. A6
Casablanca (Maroc)
tel. + 212 (0) 522 47 40 70
fax: +212 (0) 522 47 40 78
e-mail: info@plettac-electronics.ma

plettac electronics México, S.A. de C.V.
Avda. Jesús del Monte 37-2º
Colonia Jesús del Monte
52764 Huixquilucan- Interlomas
Edo. de México (México)
tel. 1: + 52 (55) 5246 0277
fax: + 52 (55) 5246 0250
e-mail: info@plettac-electronics.com.mx

plettac electronics Perú, S.A.C.
CAL. Paramonga, 311
Urba. Centro Comercial Monterri
Santiago de Surco, Lima (Perú)
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