
 

 

GIGA Security desponta como player no segmento de segurança  
 

Adquirida pelo Grupo Multilaser, empresa possui mais de 2 milhões de sistemas de segurança instalados 
em todo país 

 
Abril 2018 - Considerada uma das principais marcas do mercado brasileiro no segmento de 
segurança eletrônica, a Giga Security cria, desenvolve e fabrica produtos de alta tecnologia e 
qualidade voltadas para o monitoramento de residências, comércios, empresas e projetos estatais 
que tenham essa necessidade. 
 
A Giga Security foi criada há mais de 10 anos pelo então estudante de engenharia Bruno Gouvêa, 
fundador empresa e atual Diretor Geral, em uma incubadora, na pequena Santa Rita do Sapucaí - 
localizada no sul de Minas Gerais também conhecida como Vale do Silício brasileiro. 
 
No ano de 2009, a empresa iniciou a parceria de comercialização com o canal de 
distribuidores/atacadista de segurança, em todo o Brasil. No mesmo ano, a Giga Security fez um 
acordo com a Sony, marca líder em sensores de imagem, para usar os sensores de imagem da marca 
em sua linha de câmeras de segurança, além de instalar sua unidade fabril no polo industrial de 
Manaus. 
 
Em julho de 2013 passou a integrar o grupo francês SOMFY presente em mais de 65 países e líder 
mundial em motorização e automatização para ambientes residenciais e comerciais. Com isso, a 
empresa passou a ter gestão empresarial e desenvolvimento de produtos com qualidade do mais 
alto nível mundial. 
 
Em 2016, a “Família Gouvêa” reinvestiu na Giga Security e reassumiu integralmente a empresa. 
Outro grande acordo foi estabelecido entre a Giga Security e a Seagate, marca líder em soluções de 
armazenamento, para fornecer os HDDs de armazenamento das imagens capturadas pelas câmeras 
de segurança e gravadores digitais de vídeos. 
 
Em março de 2017, o Grupo Multilaser, uma das principais fabricantes de produtos eletrônicos do 
Brasil, anunciou a aquisição da Giga Security. Desde então a estratégia das empresas foi manter a 
marca Giga Security para o setor de segurança eletrônica, combinando as linhas de produtos das 
duas companhias e compondo uma oferta variada de produtos para segurança: CFTV, controle de 
acesso, interfonia, alarme, racks organizadores, cabos, baterias, fibra óptica e a linha de redes da 
Multilaser. O objetivo é oferecer uma linha completa de produtos de segurança eletrônica.  
 
Com a compra, a Multilaser já quadriplicou a participação da empresa no segmento. Com isso, a Giga 
Security mantém-se como um importante expoente no cenário do mercado de segurança eletrônica 
brasileiro, com mais de 2 milhões de sistemas de segurança instalados em todo país.  
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Considerada uma das principais marcas do mercado brasileiro no segmento de segurança eletrônica, 
a Giga Security cria, desenvolve e fabrica produtos de alta tecnologia e qualidade. Criada há mais de 



 

 

10 anos, na pequena Santa Rita do Sapucaí, localizada no sul de Minas Gerais, também conhecida 
como Vale do Silício brasileiro, a empresa conta com fábrica própria na Zona Franca de Manaus e 
Extrema, polos de produção de suas linhas. Desde 2017 integra o grupo Multilaser, relevante player 
nacional do segmento de eletrônicos e de suprimentos de informática.  Atualmente, a Giga Security 
mantém-se como um importante expoente no cenário do mercado de segurança eletrônica 
brasileiro, com mais de 2 milhões de sistemas de segurança instalados em todo país.  

 


