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PALAVRA DA PRESIDENTEPrefácio

A segurança eletrônica tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil e 
tem na Portaria Remota um de seus segmentos com maior potencial de 
crescimento, podendo chegar a 150% ao ano número que pode aumentar 
com a aplicação de Inteligência Artificial e a Internet das Coisas.

Os condomínios que possuem Portaria Remota estão entre os mais 
procurados do mercado, por sua capacidade de garantir segurança, agre-
gar valor e economizar até 50% na taxa do condomínio. Ainda assim, há 
muito espaço para crescer.

Por acreditar no potencial e para preparar ainda mais as empresas do setor 
para esse crescimento, a ABESE, por meio de seu Comitê de Portaria Remota, 
desenvolveu este guia para alinhar as boas práticas para o mercado. 

A ABESE trabalha constantemente pela evolução do mercado e garante 
a representatividade das empresas do setor, defendendo os direitos da 
categoria e desenvolvendo materiais como este guia. Esperamos que esta 
seja uma leitura que abrirá ainda mais caminhos para o crescimento do 
mercado, com eficiência e qualidade.

Selma Migliori
PRESIDENTE DA ABESE
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2.
Propósito
Este guia de melhores práticas estabelece algumas diretrizes 
de ordem técnica e operacional para as empresas de sistemas 
eletrônicos de segurança que atuam, de alguma forma, com 
sistemas de Portaria Remota. O principal objetivo deste guia é 
alinhar os conceitos técnicos dos equipamentos, projetos e serviços 
com as opiniões, experiência e sugestões que os profissionais 
que atuam com sistemas de Portaria Remota utilizam de forma 
periódica no exercício de suas profissões.

Como consequência deste objetivo principal 
podemos desdobrar em outros como:

 » Consolidar uma visão macro sobre a Solução  
de Portaria Remota;

 » Gerar consciência coletiva das empresas e 
profissionais na busca de critérios mínimos na 
qualidade dos serviços de elaboração da solução, 
implantação e operacionalização do ecosistema de 
portaria remota;

 » Alinhar conceitos e práticas de mercado através 
de uma integração direta com os profissionais e 
empresas que atuam no segmento;

 » Fortalecer o conceito de portaria remota perante o 
mercado consumidor.
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3.
Benefícios

Os benefícios que as informações deste guia podem trazer 
ao mercado de sistemas portaria remota são muitos, porém 
destacamos algumas que são de alta relevância:

 » Eficiência na precificação dos produtos e 
soluções vendidos;

 » Elaboração de Projetos que atendam de forma 
eficaz as necessidades dos condomínios;

 » Aumento significativo da probabilidade da 
satisfação e fidelização dos condomínios;

 » Integração e aprimoramento das equipes 
comerciais, técnicas e operacionais da empresa.
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4.
Aplicabilidade

Este guia de boas práticas é aplicável no contexto 
geral do sistema de portaria remota. Portanto os 
resultados dos assuntos abordados devem ser usados 
para o entendimento dos fundamentos dos sistemas 
de portaria remota, bem como o bom planejamento 
do projeto da solução no condomínio. Também serve 
como referência para o projeto da infraestrutura de 
uma central de atendimento e o desenvolvimento dos 
processos necessários para a boa operação do sistema. 
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Metodologia da pesquisa
As atividades de levantamento das informações para a criação das 
melhores práticas relacionadas com as empresas que atuam com 
sistemas de portaria remota, foram realizadas através de um fórum 
de discussões e conduzidas por um comitê específico mobilizado e 
coordenado pela ABESE.

Nesse comitê específico os integrantes discutiram a respeito de 
tecnologias, equipamentos, sistemas, processos, qualidade, entre 
outros assuntos importantes e que correspondem as experiências 
vivenciadas por eles.

A cada reunião realizada eram apresentadas sugestões divididas 
em núcleos de conhecimento a respeito do assunto, e que eram 
debatidas e votadas para alinhamento em comum acordo dos 
participantes.

Os resultados foram definidos como boas práticas e são descritas 
neste guia.

Esse guia de boas práticas reflete as opiniões e as sugestões de 
empresários e profissionais que trabalham com sistemas de 
portaria remota, porém não será um guia definitivo, já que novas 
tecnologias e novos processos operacionais estão sempre em 
atualização. Será um documento sempre em evolução que permite 
a integração de empresários e profissionais, trazendo para o debate 
os assuntos que permeiam todo o conhecimento em sistemas de 
portaria remota.

5.
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Atualizações
6.

As atualizações serão periódicas e realizadas através das sugestões 
e orientações de todos os profissionais que participarem do comitê 
específico e mobilizado através de prévio agendamento pela ABESE.

A evolução desse guia de boas práticas representará ao longo 
do tempo, a maturidade das empresas no entendimento, 
desenvolvimento e implementação das soluções de portaria remota.

ATUALIZAÇÕES
Práticas Guia

TEMPO

CONHECIMENTO

VERSÃO 1

VERSÃO 2

VERSÃO 3

VERSÃO 4

VERSÃO 5

M
AT

UR
ID

AD
E
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Definições
Neste capitulo serão apresentadas as descrições dos 
conceitos que foram utilizados para fundamentar a 
linha de estudo e do desenvolvimento do formato 
estrutural deste guia.

7.
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Alinhado com o contexto do estudo deste guia podemos definir que “Boas 
práticas” é um conjunto de conceitos, tecnologias e processos que permeiam o 
conhecimento da solução de portaria remota e que foram consolidadas pelas 
empresas através da aplicação prática dessa tecnologia ao longo do tempo e 
que foram identificadas e debatidas por empresários e profissionais do setor de 
segurança eletrônica dentro do comitê mobilizado pela ABESE.

Já a definição de “Fatores de sucesso” pode ser descrito como as condições e 
conceitos gerais que criam o ambiente organizacional para que as boas práticas 
em portaria remota sejam aplicadas e atendidas com eficiência.

Exemplos de fatores de 
sucesso dentro de um 
ambiente organizacional:

 » Capacitação profissional;

 » Acervo de informações;

 » Manuais técnicos;

 » Diagrama de instalação;

 » Processos de qualidade;

 » Processos de 
Gerenciamento de 
Projeto;

 » Contabilidade;

 » Financeiro;

 » Jurídico;

 » etc.

Boas práticas  
e Fatores de sucesso

7.1.
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Diante das tendências das inovações tecnológicas que vem 
influenciando mudanças nos comportamentos sociais, o mercado 
imobiliário e da construção cível vem passando por mudanças para 
atender a essas novas demandas que são cada vez mais comuns, 
buscando por tecnologias e serviços que proporcionam mais conforto, 
segurança, redução de custos e melhorias na gestão condomínial.

Os condomínios residenciais inteligentes não são mais apenas 
argumentos de marketing que exploram essas caracteristicas 
como um status de poder econômico para valorizar o imóvel como 
um empreendimento de luxo e direcionando as suas vendas a 
um público restrito. Com a evolução tecnológica cada vez mais 
inovadora e com um foco mais social, os custos dessas soluções já 
são acessíveis a qualquer tipo e porte de empreendimento, pois 
essas inovações focam no atendimento das necessidades reais de 
convivência dentro de um condomínio.

Essas soluções tecnológicas de automatização inteligente em 
condomínios, não são direcionados somente a empreendimentos 
novos, mas também para qualquer condomínio já existente, 
bastando para isso que o condomínio passe por uma analise 
competente que alinhem as tecnologias disponíveis com as 
necessidades dos seus moradores.

Portaria remota
7.2.
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Nesse contexto a Portaria Remota se encaixa como um conceito de 
solução de engenharia e prestação de serviços de forma direta, 
pois com muita tecnologia aplicada, a inovação se dá na prestação 
de serviços com muitos benefícios aos moradores como:

 » Gestão eficaz dos acessos ao condomínio;

 » Redução de custos da folha de pagamento;

 » Aumento significativo da segurança do condomínio;

 » Entre outros.

O conceito do serviço da solução de Portaria Remota, basicamente 
é transferir o atendimento direto entre a portaria e o visitante 
para um lugar geograficamente fora do condomínio. Ou seja, fazer 
o atendimento de forma remota sem um porteiro fisicamente 
estabelecido no condomínio.

Para que esse serviço funcione é necessário todo um aparato 
tecnológico local, além de links de comunicação e uma estrutura 
de atendimento remoto muito bem planejado e organizado para a 
efetividade da prestação de serviços.

Todo esse aparato tecnológico local serve para fazer a gestão do 
controle de acesso no condomínio, portando em muitas situações 
não se faz necessário o acionamento dos atendentes remoto, pois 
localmente já existe toda uma automatização do controle que 
permite o acesso ou o bloqueio do fluxo de pessoas. Porém em 
outras situações de acesso, como festas com visitantes, prestadores 
de serviços, visitantes não cadastrados, condôminos sem o 
elemento de leitura (tags rfid, cartões, crachás, etc), poderá haver o 
acionamento dos atendentes remoto. 
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Mas, independentemente da natureza do fluxo de acesso, todas 
as informações coletadas, como imagens das câmeras, data e 
hora do acesso, nomes, etc, devem ser armazenados para garantir 
a gestão e o controle das pessoas que circulam nas portarias e 
garagens do condomínio. Claro que todas essas caracteristicas e 
funcionalidades dependem da solução de cada fornecedor.

Existem diversas denominações para esse serviço como portaria 
virtual, portaria inteligente, portaria autonoma, etc, porém são 
denominações comerciais do conceito da Portaria Remota, portanto 
essa definição é livre e cabe a empresa prestadora de serviços 
definir dentro das suas estratégias de marketing.

Outras soluções de gestão de portaria que são totalmente 
autônomas, onde não existe o papel da central de atendimento 
remoto, não são objeto de estudo deste guia de boas práticas, 
porém podem existir caracteristicas e funcionalidades similares.
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Ao planejar e executar qualquer projeto de sistemas de portaria 
remota algumas normas técnicas devem ser observadas. Servirão 
de orientação no estudo e desenvolvimento dos núcleos de 
conhecimento que compõe este guia.

Algumas normas aqui apresentadas não necessariamente foram 
debatidas no comitê, porém diante da natureza do estudo deste 
guia podem servir de consulta para aprimoramento das práticas 
levantadas pelo comitê. 

 » NBR-5410: Instalações elétricas de BAIXA TENSÃO

 » NBR-17240: Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, 
instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção 
e alarme de incêndio

 » NBR-9077: Saídas de emergência em edifícios

Para o projeto da infraestrutura da sala de operações é recomendável a 
observância das seguintes normas:

 » NR-7: Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO)

 » NBR-10152: Níveis de ruído para conforto acústico

 » NBR-5413: Iluminância de interiores

 » NBR 15786: Móveis para escritório - Móveis para teleatendimento, 
call center e telemarketing - Requisitos e métodos de ensaio

 » NBR 13967: Móveis para escritório - Sistemas de estação de trabalho 
- Classificação e métodos de ensaio

Normas referenciais em 
sistemas de portaria remota

7.3.
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ABESE: é a sigla para “Associação Brasileira das empresas de 
Sistemas Eletrônicos de Segurança”

SES: é a sigla para “Sistemas Eletrônicos de Segurança”

Sistema: Um conjunto de equipamentos e dispositivos que 
funcionam de forma simultânea e sincronizados para gerar 
uma função específica.

Processo: Um conjunto de recursos e atividades que são 
executadas para se criar um produto ou serviço de forma 
continua.

CFTV: é a sigla para “Circuito Fechado de Televisão”

Video Monitoramento: é um termo que substitui o conceito de 
“CFTV”.

Comissionamento: segundo o CONFEA – Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia: “Atividade técnica 
que consiste em conferir, testar e avaliar o funcionamento 
de máquinas, equipamentos ou instalações, nos seus 
componentes ou no conjunto, de forma a permitir ou 
autorizar o seu uso em condições normais de operação.”

Glossário
7.4.

15

Guia de Boas Práticas em Portaria Remota

Início



Aqui serão apresentadas as sugestões e opiniões já compiladas em 
recomendações de boas práticas. Elas aqui descritas foram agrupadas e 
nomeadas como núcleos de conhecimento em portaria remota e estão divididos 
da seguinte forma:

 » Componentes do Sistema;

 » Estudo de Viabilidade  
de Implantação;

 » Arquitetura do Sistema;

 » Processos

Boas práticas
8.
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Descreve os equipamentos e dispositivos instalados no condomínio, o link de 
comunicação e a infraestrutura e sistemas da central de atendimento.

FATORES DE SUCESSO BOAS PRÁTICAS

Capacitação Técnica;

Certificação Técnica;

Certificação de produto;

Manuais e diagramas técnicos dos 
equipamentos;

Ferramentas de instalação.

Portões em configuração de clausura para acesso físico 
controlado

Dispositivos eletrônicos de leitura de dados de acesso

Sistema eletrônico de gerenciamento dos dispositivos  
de leitura

Fechaduras eletromagnéticas para liberação e bloqueio 
de portões

Sistema Anti-esmagamento nos portões

Detectores de abertura nos portões para controle  
e segurança

Câmeras de video monitoramento com o objetivo de 
imagem em identificação e reconhecimento de cena

Sistema de interfonia IP (VOIP) para c 
omunicação remota

Sistema de destravamento dos portões para operação 
manual em situações de evacuação de emergência no 
condomínio 

Botões de emergência/pânico nos elevadores

Componentes do sistema

8.1.1. Dispositivos Locais

8.1
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FATORES DE SUCESSO BOAS PRÁTICAS

Qualidade de serviços 
da operadora de 
telecomunicações;

Contrato com a operadora de 
telecomunicação

Links de telecomunicações para conexões de rede IP

Tráfego de voz sobre estrutura VOIP

Tráfego de dados e imagens sobre rede IP

8.1.2 Sistema de comunicação por rede IP

8.1.3 Central de atendimento remoto

FATORES DE SUCESSO BOAS PRÁTICAS

Arquitetura e layout da sala 
de atendimento;

Contigência técnica.

Software específico e dedicado ao atendimento, 
operação e gestão do sistema de portaria remota

Servidores locais e/ou serviços de armazenamento de 
dados e imagens com garantias de niveis de segurança 
da informação.

Nobreaks dimensionados para suportar a carga de 
consumo do sistema de forma segura até o acionamento 
do gerador de energia permanente.

Gerador de energia permanente

Sala de operações exclusiva para as atividades de 
atendimento de Portaria Remota

Para o projeto da sala de operações é recomendável a 
observância das normas NR-7, NBR-10152, NBR-5413, NBR 
15786 e NBR 13967
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Basicamente descreve uma lista de itens que devem ser analisados 
para identificar os requisitos técnicos e operacionais necessários para 
desenvolver o projeto da portaria remota no condomínio.

8.2 Estudo da viabilidade de implantação

FATORES DE SUCESSO BOAS PRÁTICAS

Lista de verificação;

Analise de Risco;

Competência técnica;

Visão sistêmica;

Analisar as condições técnicas do Portões já existentes

Analisar as condições técnicas do sistema de Interfonia 
já existente

Analisar as condições técnicas dos Automatizadores já 
existentes

Analisar as condições técnicas da Infraestrutura eletrica 
já existentes

Analisar as condições técnicas, a disponibilidade e a 
capacidade de links de comunicação no condomínio e na 
região

Analisar as condições do layout arquitetônico dos 
portões e portarias já existentes

Determinar quais recursos técnicos identificados tem 
condições de serem usados, ou adaptados, para o 
sistema de portaria remota

Identificar a quantidade de apartamentos do 
condomínio

Identificar a quantidade de condôminos

Identificar as necessidades do condomínio

Identificar os requisitos funcionais do sistema 

Sugerir um processo demonstrando todas as 
possibilidades e limites da operação do sistema 
conforme os requisitos identificados

19
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São as recomendações utilizada para mapear e integrar de forma sistêmica 
todos os equipamentos, dispositivos, interfaces, processos e outros aspectos 
importantes que suportam a estrutura dos serviços de portaria remota, levando 
em consideração os requisitos de usabilidade pretendida pelo condomínio que 
foram levantadas nos estudos de viabilidade de implantação.

8.3 Arquitetura do sistema

FATORES DE SUCESSO BOAS PRÁTICAS

Visão sistêmica;

Analise de Risco;

Conhecimento técnico;

Conhecimento de normas;

Conhecimento em 
adminstração de condomínios;

Habilidade em técnicas de 
negociação

É indicado que a configuração de instalação dos portões 
seja em formato de clausura com destravamento 
automático no acesso de pedestres e acesso de veículos, 
caso o condomínio não disponha desse recurso

Deve-se instalar um dispositivo de comunicação por voz 
no elevador do condomínio para contatos de emergência 
com a central de portaria remota.

Dentro dos elevadores devem ser instaladas câmeras 
com a visualização monitorada na central de 
atendimento da portaria remota e acionada quando 
o dispositivo de comunicação por voz for usado, ou 
quando existir alguma necessidade de supervisão, porém 
essa regra deve ser definida em acordo com a convenção 
e o regimento interno de cada condomínio.

Os áudios, vídeos e dados de acesso da operação 
relacionados a portaria remota, devem ser armazenados 
por um período mínimo de 7 dias.

Recomenda-se que o projeto da Portaria Remota não 
seja o único artefato de segurança física do condomínio. 
É importante que outros ítens como proteção perímetral 
e sistemas de video monitoramento façam parte do 
projeto global de segurança do condomínio. 

Na arquitetura do sistema deverá constar um sistema de 
redundância de energia que mantenha todo o sistema 
local da portaria remota em plena condição operacional 
com a central de atendimento. 
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FATORES DE SUCESSO BOAS PRÁTICAS

Visão sistêmica;

Analise de Risco;

Conhecimento técnico;

Conhecimento de normas;

Conhecimento em 
adminstração de condomínios;

Habilidade em técnicas de 
negociação

Para garantir a operação em situações de falhas técnicas 
de comunicação é indicado a instalação de, no mínimo, 
uma segunda via de comunicação.

Deverão ser considerados os requisitos pertinentes da 
norma de incêndio (NBR 17240) no desenvolvimento da 
solução de portaria remota. 

Devem ser considerados os requisitos da norma ABNT-
NBR9077 (Saídas de emergência em edifícios) que 
impactam diretamente no desenvolvimento da solução 
e instalação da portaria remota. 

Devem ser consideradas as regras e legislações 
municipais, estaduais e federais que regulam sobre o 
assunto “Saídas de emergência em edifício”. 

Identificar os requisitos funcionais do sistema 

Sugerir um processo demonstrando todas as 
possibilidades e limites da operação do sistema 
conforme os requisitos identificados

8.3 Arquitetura do sistema (cont.)
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A identificação e o mapeamento dos processos dos serviços de portaria 
remota permitem um planejamento adequado das atividades, a definição de 
responsabilidades e o uso adequado dos recursos disponíveis nas diversas 
soluções de portaria remota.

Diante desse contexto, os resultados dos debates realizados identificaram 
algumas recomendações para a construção desses processos. 

8.4 Processos

FATORES DE SUCESSO BOAS PRÁTICAS

Gestão de Processos;

Indicadores de desempenho;

Visão sistemica;

SLA-Acordo de Nível de 
Serviço;

Software de gestão;

Software de atendimento.

Em situação de falhas técnicas graves deve-se garantir 
o controle de acesso do condomínio através de um 
processo de contingência técnico e operacional até o 
reestabelecimento pleno do sistema.

Para uma adequada operação recomenda-se o 
firmamento de um Acordo de Nível de Serviço (SLA) com 
o condomínio para que as responsabilidades das partes 
e os limites operacionais do sistema de Portaria Remota 
estejam alinhadas com as expectativas do projeto.

As rotinas de atendimento operacional devem ser 
padronizadas e documentadas formalizando o processo 
da Central de atendimento 

A central de atendimento deve ser organizada através de 
um sistema de gestão adequada que possibilite eficiência 
e melhoria continua nos processos operacionais e 
administrativos da central de atendimento

A empresa fornecedora da solução de portaria, deve 
entregar um manual de procedimentos de uso do sistema, 
contemplando as regras de segurança estabelecidas em 
conjunto com o corpo diretivo do condomínio.
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