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INTRODUÇÃO

O setor de CFTV tem crescido substancialmente nos últimos anos, a segurança tem sido a

maior preocupação tanto no mundo corporativo, governo como também a um cidadão

comum. Todos os dias surgem novos produtos com promessas, muitas vezes

surpreendentes ,porém muitas são evasivas. Por isso a importância de um preparo técnico

com um conhecimento acima da média para saber separar essas tecnologias. Um

planejamento eficiente junto com uma formação técnica eficaz vai garantir a segurança e a

confiança daquele que contrata e usufrui desses serviços e consequentemente manterá a

qualidade e a competitividade no mercado.
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Um bom planejamento é baseado em perguntas,

entendimentos conhecimentos ao planejar

qualquer sistema de segurança é importante que

algumas questões sejam respondidas entre o

cliente com o integrador também através desses

contatos, possam discutir todas as opções

disponíveis.

CAPÍTULO 1 - O Planejamento

Quando surge uma oportunidade de negócio em CFTV como em qualquer área de TI é importante acima de

tudo pensarmos num projeto.

Mas, novamente... antes de pensarmos no

projeto, precisamos planejar e para que tenhamos

sucesso é importante que conheçamos o cliente

compreenda suas necessidades, tenha uma visão

técnica do ambiente, entenda suas limitações e

esteja profundamente familiarizado com marcas,

equipamentos e suas características.
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É sempre bom lembrar que existem desníveis de conhecimento entre nós integradores e os nossos

clientes, portanto mostrar conhecimento proporcionará ao cliente mais segurança nas discussões, mas

quando digo mais conhecimento, quero dizer sem prepotência.

As perguntas podem parecer muito simples , muitas vezes, são ignoradas, inclusive para alguns são

consideradas tolas as vezes preferem correr riscos de comprometer o andamento das negociações

aceitação do projeto podendo até trazer prejuízos a discuti-las.

Então, não ignore essa fase, fazer as perguntas certas sempre ouvir o cliente serão essenciais para o

sucesso do projeto.

CAPÍTULO 1 - O Planejamento
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CAPITULO 2 - O projeto 

Depois de conhecer as dores do cliente é hora de desenhar o projeto, pode ser que ele nem tenha

uma planta do lugar onde quer que instale o sistema de segurança ,você terá que providenciar por

mais simples que seja o local e suas necessidades colocar num papel o escopo, fazer uma planilha

de custos, montar um cronograma será fundamental para o sucesso do projeto.

Em muitos casos, o integrador trabalha em todas ou quase todas as posições, ou seja, ele negocia,

compra o material, faz a instalação e prestar suporte, se você vive numa situação dessas pense

bem na hora de estipular o prazo de entrega do projeto é bom sempre ter uma folga de tempo

pensando em alguma eventualidade, pois por incrível que pareça a parte mais crítica de qualquer

projeto está no planejamento e design final da obra é onde compromete todo o cronograma.
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SUB-CAPÍTULO - Como cobrar

Para muitos, existe uma parte bastante difícil que é a não saber quanto cobrar, o ideal é que seja feito um

levantamento preciso do custo do material que será utilizado relacionando a quantidade que utilizará na obra

lembrando sempre de acrescentar uma margem para não correr o risco de faltar material e ter que fazer

emendas ou mesmo não encontrar no mercado.

Com o custo do material em mãos, precisamos calcular a hora/técnica de cada fase, após calculada essas

horas, já teremos noção da quantidade de técnicos e quantas horas será dispensada.

É importante sempre pesquisarmos na concorrência o custo de mão de obra, já sabemos que não existe um

senso regulador, mas por ai já teremos uma base de como poderemos fazer esse cálculo.

Nunca se esqueça que se você é um técnico especializado, certificado

e entrega um serviço e manutenção de qualidade tem que pautar essas

qualidades, é claro que não vai fazer disso um trunfo para extorquir o

cliente, mas ele tem que dar crédito à suas aptidões profissionais.

Então faça separadamente e/ou na mesma proposta o custo do material,

a quantidade necessária, custo da mão de obra, a quantidade de horas e

o número de técnicos envolvido em cada fase do projeto e no final, deixe

bem resolvida a questão do prazo de entrega.

Ah! É importante mencionar a marca dos produtos.
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SUB-CAPITULO - Como cobrar

Acrescente um breve esboço sendo um resumo, é também interessante montar um cronograma das fases do

projeto para apresentar ao cliente.

Se for chamado somente para o serviço de implantação do sistema de segurança, seja comercial e deixe claro

que também pode suportar um contrato de manutenção, geralmente colocamos essa informação no campo de

observações, mas tem que está muito bem posicionada na apresentação da sua empresa.

Outra parte importante que dá muito o

que falar é a garantia, essa precisa ser

bem discutida senão você vai prestar

suporte o resto da vida para o seu cliente

e sem custo algum.

E por fim, as condições gerais de

pagamentos, é muito comum pedir um

sinal o restante em duas vezes, mas

essa parte depende do grau de

relacionamento que você possui com o

cliente, não esqueça dos impostos é

sempre bom destaca-los, ninguém quer

surpresas com o fisco.

“Se você não tem muita familiaridade com 

propostas saiba que ela é o melhor meio de 

organizar sua empresa de forma séria e 

comprometida e não deixa de ser um documento 

para ambas as partes”
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SUB-CAPITULO - A proposta

O ideal é que sua proposta seja a mais abrangente e clara possível, por isso preparamos um passo-a-

passo de como deverá organizá-la, mas saiba que não é padrão, pois uma empresa pode possuir o seu

formato.

1. Capa: prepare uma capa simples, mas bem elaborada contendo os dados da 

empresa e da pessoa de contato.

2. Índice: aqui você devera listar todos os assuntos tratados na proposta. Obs.

Não esqueça de numerar corretamente para o que o seu cliente não sofra para

encontrar os destaques.
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SUB-CAPITULO - A proposta

3. Introdução: o ideal é que em poucas palavras de forma sutil você introduza o

seu cliente o conteúdo da proposta aqui começa o seu entrosamento com o seu futuro

cliente.

4. Argumento: é importante que você já comece a esboçar os benefícios de ter

esse serviço e deixar claro porque ele deve te contratar, nessa fase de argumentação é

importante que seja verdadeiro e o mais honesto possível.

5. Escopo: Agora é a hora de você detalhar todo o serviço a ser executado,

explicando seus benefícios e apontando suas características.

6. Cronograma: é imprescindível que tenha todos os tempos bem formatado

para que o cliente tenha em mente quando será entregue a obra e possa se planejar.

7. Valores: seja o mais claro possível, pois essa será a primeira parte que ele

vai analisar então seja claro quanto aos preços foram de pagamentos, garantias,

validade da proposta e etc...

8. Resumo das atividades da sua empresa: agora é a hora da propaganda...faça

uma apresentação da sua empresa de forma resumida, coloque referencias como

principais clientes e fornecedores. Cuidado!!! não seja piegas e escreva a verdade.

“Utilize sempre o 

logo da sua 

empresa, seja para 

propostas, cartas, 

assinaturas de 

email, pois será 

sua identidade 

visual mais 

conhecida”.
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CAPITULO - Ferramentas

Existem no mercado de TI muitas soluções de gestão de projetos, algumas

gratuitas e muito bem conceituadas que certamente o ajudará na gestão do

tempo de execução das tarefas. Em CFTV como em qualquer outra área é muito

importante saber gerir o tempo, pois o cliente pode se planejar melhor bem como

você ganha o benefício de poder buscar novos negócios e aumentar a sua

carteira de clientes, logo que hoje em dia é muito dispendioso o tempo em que se

envolve num projeto e isso dificulta a entrada de novos.

Ferramentas confiáveis seja na gestão ou no projeto sempre serão bem-vindas, mas, não é tudo...uma

equipe experiente e comprometida fará a diferença em todos os aspectos, seja na gestão do tempo, na

tecnologia adequada assim como no relacionamento com o cliente final.

O conselho é testar as ferramentas e os

produtos muito antes de aplicá-los para ter

certeza da sua eficiência e adequação, não

é admissível a presunção de achar que é

fácil ou que são parecidas e até mesmo

iguais e deixar para fazer os testes no

último minuto, se subestimar os envolvidos

estará suscetível a erros, perderá tempo e

ficará vulnerável aos olhos do cliente que

certamente vai notar a sua inexperiência e

possivelmente não fará mais negócios com

sua empresa.
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Conclusão

Nenhum projeto terá sucesso sem que, haja um planejamento e

acompanhamento adequado, os processos deverão ser seguidos

com muita maestria pelas pessoas envolvidas essas terão que ter

a ciência das suas responsabilidades do começo ao fim.
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