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A SPACE faz parte de uma nova geração de serviços compartilhados com vista na
maximização de melhores resultados e baixo custo.

Com mais de 25 anos de experiência internacional e conhecimento profundo em
gestão de edifícios corporativos e residenciais, nosso objetivo é oferecer um conjunto
de ferramentas que irão contemplar com segurança e eficácia seu edifício/condomínio.

Implementamos técnicas de gestão e mão de obra unindo tecnologia e inteligência
humana tornando seu espaço auto sustentável, reduzindo os custos operacionais.

Nossas unidades estão instaladas em edifícios corporativos, onde se concentram as
nossas redes de Suporte e Atendimento ao Cliente, obedecendo aos mais altos padrões
de segurança CONTRU (AVCB-Decreto nº 56.819 de 2011 / AVS-Decreto nº 48.379,
De 25 De Maio De 2007).

QUEM É
A SPACE

+ R$3 milhões
investidos em condomínios

+ 100 profissionais
buscando satisfação dos clientes

+ 100 condomínios
utilizam nossos serviços

Reduza seus custos e
aumente a sua segurança.



As soluções e serviços prestados são 
ideais para quem deseja estar no controle 
do seu espaço 24 horas, de qualquer lugar 
do mundo.

Para quem quer um atendimento de 
excelência, trazemos sergurança em 
conforto e ainda buscamos reduzir custos 
operacionais humanos.

MAIS DO QUE UMA
SOLUÇÃO, É UMA
NECESSIDADE

Inteligência humana e
artificial alinhadas para

o seu bem estar

Todos os serviços buscam maximizar de forma plena: Qualidade,  Sustentabilidade e Economia, 
através de certificação SPACE.
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Oferecemos um ambiente produtivo, pela otimização dos seus 
sistemas, estrutura, serviços, gerenciamento e manutenção. Todos 
os serviços e soluções estão dentro de um sistema de controle de 
comunicação, tecnologia e segurança, o CCA (Centro de Comando 
e Atendimento).

Eles se comunicam entre si, em tempo real, com as equipes operacionais, 
agilizando a triagem das informações para colocar em ação planos de 
contingência e procedimentos operacionais padronizados.

Essa inovação na gestão de condomínios não beneficia apenas a 
segurança e a otimização dos gastos, mas também a possibilidade 
de oferecer mais serviços aos nossos clientes.

Plataforma Space Intellignet

Centro de Comando e Atendimento



- Nossos profissionais atuam na 
limpeza do ambiente, manutenção 
e zeladoria.

- São profissionais completos, 
prontos e uniformizados para 
realizar todo trabalho no que 
precisar.

- Equipe qualificada, treinada e 
disponível para prontamente 
atender aos clientes.

- Profissionais selecionados, 
treinados constantemente em 
métodos preventivos.

• ZELADORIA

• MANUTENCISTA

• AUXILIAR DE LIMPEZA

FACILITIES



ACESSO
TELEPRESENÇA
__ _ _ _____    __ ______  _

ACESSO
VIRTUAL
__ _ _ _____    __ ______  _

ACESSO
MONITORADO
__ _ _ _____    __ ______  _

Para quem procura modernização tecnológica do edifício, valorizando o atendimento, onde atende 
todas as comunicações e solicita autorização para liberar a visita ao morador, obtendo um monitora-
mento de alarmes, realizado por uma central remota 24 hr.

Para quem procura a melhor produto, implementando a modernização tecnológica do edifício e 
valorizando o atendimento realizado pelo morador e obtendo um monitoramento de alarmes 24 hr.

A verdadeira modernização do serviço de portaria física, mantendo essa prestação de serviço 24hr 
no condomínio (por Telepresença)  e aumentando a segurança e qualidade de atendimento, obten-
do ainda a economia tão desejada e um monitoramento permanente de alarmes e eventos.

• PORTARIAS PREMIUM

FACILITIES



Atendimento via TelepresençaAcesso a câmera da portariaAvisos do condomínio

Monitoramento e controle para casa inteligente, viraram tendência nos últimos anos. 
O Space Home envolve o uso da tecnologia para garantir mais conforto, segurança e 
praticidade aos moradores. 

O Space Home possibilita que você veja nosso operador, avisos e alertas e pode 
também ter acesso as câmeras da portaria para maior segurança. Fácil de usar, com 
apenas um simples toque.

COMUNICAÇÃO E
SEGURANÇA

• SPACE HOME



Em um mundo cada vez mais tecnológico onde 
pessoas estão cada vez mais conectadas, atrair a 
atenção é um grande desafio. Nossa proposta é 
trazer novas propostas para uma comunicação 
mais rápida e eficaz. O SISTEMA SPACE de gestão 
oferece uma forma inteligente de informar o 
expectador, Mídia Digital Indoor Space Mídia.

Comunicação Inteligente:
-   Regulamento Interno;
-   Convocações;
-   Noticias;
-   Avisos;
-   Divulgação das áreas de lazer;
-   Apresentação de novos funcionários;

COMUNICAÇÃO E
SEGURANÇA

• SPACE MIDIA



- Nossa Central é capaz de verificar 
o acionamento do alarme e atuar 
rapidamente, de acordo com a 
ocorrência.

- Os sistemas de alarme cumprem 
com todos os requisitos de 
homologação necessários.

- Qualquer ocorrência é detectada 
pelo Centro de Comando e 
Atendimento.

- Equipe qualificada, treinada e 
disponível para assim tomar as 
devidas precauções.

• SENSORIZAÇÃO E DETECÇÃO DE ALARMES

SENSORIZAÇÃO
E SEGURANÇA (IOT)



- Nosso serviço de iluminação 
inteligente possui plataforma que 
permite facilmente o ligamento / 
desligamento das luzes.

- Monitoramos os espaços para 
uma melhor qualidade de vida 
para as pessoas com iluminação 
mais confiável e segura.

- Fornecemos o nível certo de 
iluminação considerando diversas 
variáveis e, também, inúmeros 
benefícios decorrentes do uso de 
luzes mais eficientes.

• SPACE LIGHTING

SENSORIZAÇÃO
E SEGURANÇA (IOT)



www.spaceintelligent.com.br

 

 

UNIDADES AVANÇADAS

SPACE BRASI L (Matriz)

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 1 7
3ª andar - Amoreiras - Lisboa
Telefone: (+351) 21/8002600
space@spaceintelligent.com.br

SPACE PORTUGAL (Matriz)

SERVIÇOS COMPARTILHADOS

· Serviços Gerais

· Serviços de Recepção

· Sídico Pro�ssional

· Gestão de Condomínios

Rua Maquerobi, nº 106

Saúde - São  Paulo/SP

Telefone: (+55 11) 3742 0224
comercial@spaceintelligent.com.br

@space-intelligent@spaceintelligent@operadoraspaceintelligent

Morumbi - São Paulo/SP 

Telefone: (+55 11) 3742 0224
atendimento@spaceintelligent.com.br

Rua Jandiatuba 143 - Conj. 607 - Vila Andrade 

Santos/SP 

Telefone: (+55 13) 3225 8243
atendimento@spaceintelligent.com.br

Av. Presidente Wilson, 127 - sl. 51 - José Menino

Santana - São Paulo/SP 

Telefone: (+55 11) 3461 5871
comercial.znorte@spaceintelligent.com.br

R. Monsenhor Landim, 26 - Vila Rica


