MÁXIMA PROTEÇÃO PARA
MÁXIMA VULNERABILIDADE
O serviço de transporte de valores e escolta
de pessoas oferece proteção no ponto de
maior vulnerabilidade: em trânsito

TIPOS DE SERVIÇO
COLETA E ENTREGA DE
ITENS VALIOSOS

ESCOLTA DE PESSOAS

Proteção de integridade física com agentes
de segurança:
• a pé
• no veículo
• armados ou não

• Efetivo e cheques
• Produtos eletrônicos
• Obras de arte, joias, metais preciosos
• Objetos de valor no âmbito legal

PRIMEIROS PASSOS
AVALIAÇÃO DO RISCO
• tipo de serviço: transporte ou escolta
• antecedentes da rota
• quantidade de valores

• horário e percurso do serviço
• coordenação de recursos
• controle do trajeto

PRINCIPAIS OBSTÁCULOS NA REGIÃO
NOS VEÍCULOS:

A PÉ:
ÁREAS ISOLADAS

ESTRADAS
INADEQUADAS

RUAS COM MUITO
TRÁFEGO DE PEDESTRES

ASSALTOS

ROUBOS À MÃO
ARMADA

PROBLEMAS DE
TRÂNSITO

CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS
DESFAVORÁVEIS

COMO SUPERAR OS OBSTÁCULOS
PESSOAL ALTAMENTE TREINADO E BEM EQUIPADO:
Comunicações de voz e dados contínuas em qualquer situação
• GPS integrado

• Privacidade
otimizada

• Alarme pelo
botão de
emergência

• Funcionalidade
PTT para maior discrição

RÁDIOS DIGITAIS

MONITORAMENTO
REMOTO

CAPACIDADE DE
RESPOSTA IMEDIATA

IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
O TRANSPORTE DE VALORES E A ESCOLTA DE PESSOAS SÃO OPERAÇÕES DE ALTO RISCO.
As empresas de segurança privada devem estar preparadas para:
• analisar cada situação e oferecer uma solução personalizada
• monitorar o processo da coleta à entrega final
• tomar medidas para proteger agentes de segurança, clientes
e valores
• minimizar as perdas no trajeto
• proporcionar tranquilidade ao cliente
• otimizar a eficiência do custo de transporte

Ninguém conhece melhor os riscos que os agentes de segurança enfrentam no trânsito nem
oferece melhores soluções para combatê-los do que a Motorola. Conheça-as!
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