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SERVIÇOS

 
COMO A SECURITY ESTA USANDO NOVAS TECNOLOGIAS PARA 
CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS E DE MOVIMENTAÇÃO DE 

CARGAS USANDO BEACONS E SATÉLITES
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Serviços 

Nosso Universo 

Vigilância Patrimonial

  

Facilities Vigilância Eletrônica Academia de Formação 



Nosso Universo 

 

 

 

 

7.000 profissionais 

500 municípios 

7 estados 
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Desafios da  Segurança 

 

 Segurança é a segunda maior preocupação dos 

brasileiros* 

 

 O Mapa da Violência 2016** apontou recordes de 

homicídios, e diante das dificuldades para manter a 

estabilidade dos negócios, as empresas estão cada 

vez mais preocupadas com formas de proteger seus 

bens materiais e imateriais. 

 

 

 

 

Segurança no Brasil 

Fonte:  

*Instituto Data Folha 

**Atlas da Violência 2016 



Desafios do segmento de segurança 

 Segurança Pública x Segurança Privada 

 Pessoas x Tecnologia x Processos 

 Cadeia Logística 

 Monitoramento de Imagens e Alarmes 

 Controle de Acesso e Movimentação 

 Gestão  por Dispositivos Móveis 
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AMSTEDMAXION – HORTOLÂNDIA (SP) 



• Área ampla para ser monitorada: 1 milhão mt2. 

 

• Utilização das ferramentas tradicionais de ronda da antiga empresa de monitoramento, 

existiam muitas divergências e falta de informações (buscar exemplos) 

 

• Falta de relatórios eletrônicos sobre entradas e saídas de vigilantes em rondas específicas; 

 

• Apesar das câmeras instaladas, não havia controle de localização dos vigilantes, se ocorresse 

um acionamento de pânico, por exemplo. 

 

AmstedMaxion – Indústria Metalúrgica  

Entendimento das Dores 
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• Solução de ronda online, sem uso de bastões com monitoramento, via rastreadores portáteis 

nos seguranças. 

 

• Definição de locais e horários a serem vistoriados nas rondas através de checkpoints virtuais 

e de implantação de beacons em locais estratégicos. 

 

• Estabelecimento de locais de proibição de acesso dos vigilantes com dias e horários pré- 

definidos. 

 

• Geração de alertas de velocidade para ronda em moto e carros, bem como de QSO para 

aviso de proximidade entre vigias em horários que deveriam estar executando uma ronda. 

 

Soluções 



• Visão Online da operação com seus rastros de ronda e dashboard abaixo com status. 

 

Soluções 



• Simples clique no monitoramento já tem informações online e todos os alertas configurados. 

 

Soluções 



• Visualização também pode ser por satélite. 

Soluções 



• Relatórios customizados, com envio automático para gestores e ou clientes dos 

status das rondas 

Soluções 



• Nosso Universo 

• Desafios da Segurança 

• Entendimento das dores – Cliente  AmstedMaxion 

• Soluções 

• Resultados Alcançados 



• Hoje tanto Security como a AmstedMaxion possuem acesso web online da sua operação. 

 

• Conseguimos saber em tempo real onde estão os vigilantes, o status de ronda, alarmes acionados. E, em 
um acionamento de pânico, podemos localizá-lo e saber quem está mais próximo para auxilia-lo. 

 

• A coordenação da AmstedMaxion hoje consegue demonstrar informações mais consistentes da sua 
operação de ronda, inclusive com avaliações de performance por vigilante. 

 

• Definimos locais que não devem ser acessados e através de alarmes conseguimos demonstrar os reais 
percursos dos vigilantes, dirimindo possíveis dúvidas entre nossa operação e cliente. 

 

• Operações da Security consegue de forma virtual efetuar constantes atualizações na análise de risco do 
cliente (estudo de áreas cobertura na ronda). 

 

• Uma melhor Integração de tecnologia (câmeras, GPS e checkpoints e beacons) e pessoas  

 

 

Progresso para a Security e para o cliente 

Resultados Alcançados 



• Operações da Security consegue de forma virtual efetuar constantes atualizações na análise de 
risco do cliente (estudo de áreas cobertura na ronda). 

 

• Uma melhor Integração de tecnologia (câmeras, GPS e checkpoints e beacons) e pessoas. 

 

• Gestão de pessoas: 

  

  Monitoramento da temperatura do ambiente que o vigilante está sendo colocado a trabalho; 

 

  Distância percorrida pelo vigilante em determinado tempo; 

 

  Alertas aos vigilantes quando ficarem próximos de agentes insalubres. 

Progresso para a Security e para o cliente 

 

Resultados Alcançados 



Relato do cliente 

Case AmstedMaxion 
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