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Biometria ajuda no controle de acesso

Segurança
ganha com
tecnologia
Sistemas de alta tecnologia transformam
o que era ficção em realidade no setor
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Tecnologias e serviços de inteligência que antes eram vistos apenas em filmes de ficção científica, agora fazem
parte dos serviços oferecidos
pelas grandes empresas de segurança. A biometria, por
exemplo, é um dispositivo
uti+empresas para restringir
o acesso por meio de impressões digitais.
O sistema pode ser configura-

Mão de obra
adequadamente
qualificada e treinada
é fundamental para
garantir resultados
do para até dez funções diferentes por pessoa, permitindo, inclusive, que determinados comandos não sejam acessados por todos os usuários.
O equipamento permite, entre outras coisas, restringir o
acesso e o travamento de portas de áreas restritas, portas e
portões, acionamento de alarme e de sistema de gravação
interna de imagem em circuito fechado.
Esta tecnologia é uma das
estratégias de segurança oferecidas pela Macor Security,
uma das maiores empresas de
segurança patrimonial do mer-

cado brasileiro, que tem uma
filial instalada em Campinas
há 10 anos. Com 16 anos de
operação, a companhia atua
em diversos segmentos, oferecendo escolta armada, proteção empresarial e patrimonial. Também dispõe de equipe treinada, equipamentos de
ponta para monitoramento e
rastreamento de veículos e de
cargas.
O diretor da empresa, Autair Iuga, comenta que um
dos equipamentos de alta performance que a empresa traz
ao mercado campineiro é um
avançado sistema de monitoramento a distância, com controle de alarme, travas, cadeados eletrônicos e câmeras. A
Macor oferece ainda sistemas
e profissionais que atuam 24
horas por dia na prevenção de
roubos e furtos, tanto em residências como no transporte
de cargas e bens de valores.
Com uma frota de 350 veículos, a empresa é a maior do
País em escolta armada. Faz 6
mil operações por mês no eixo São Paulo-Rio de Janeiro e
tem uma carteira de 1,1 mil
clientes. Emprega 1,8 mil funcionários e investe constantemente em equipamentos e
qualificação de equipe, respondendo por 70% da segurança nos terminais portuários do País, uma das poucas
a ter autorização especial IspsCode — norma técnica estabelecida após os ataques do 11
de setembro, nos Estados Unidos, que norteia as atividades
dos portos em todo o mundo.
Iuga, que é também presi-

Centro de monitoramento a distância via satélite garante maior eficiência - DIVULGAÇÃO

DIFERENCIAIS

= Segurança Vip — Serviço
especializado oferecido por
uma equipe formada em
curso de operações táticas
especiais. Atua em
antissequestro, direção
defensiva e ofensiva, defesa
pessoal, tiro tático, tiro
noturno e tiro em
movimento. Os integrantes
têm, no mínimo, dez anos
de experiência em
segurança pessoal.

O diretor da empresa, Autair Iuga - AUGUSTO DE PAIVA/AAN

= A empresa também é
especializada em segurança
para transportadoras,
armazéns logísticos e
portos. Opera com

VOLUME DE OCORRÊNCIA CRESCE NA REGIÃO
A cada 80 minutos, uma casa
é roubada ou furtada em
Campinas. Estatísticas da
Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo
mostram que, na região de
Campinas, um carro é
roubado ou furtado a cada
meia hora. Os principais
alvos dos ladrões são as áreas

de Barão Geraldo, Taquaral,
Nova Campinas, São
Bernardo, Ponte Preta e
Jardim Proença. Por causa da
insegurança, o volume de
seguros para residências teve
um aumento de 20% na
cidade. Também cresceu, em
15%, o total de pessoas que
precisaram acionar a

seguradora após casos de
furto e roubo. Além disso, 48
veículos são roubados ou
furtados por dia em
Campinas. Só nos primeiros
seis meses deste ano, o
número de ocorrências desse
tipo chegou 8.788, um avanço
de 5% em relação ao mesmo
período do ano passado.

rastreador e bloqueador
personal. Oferece sistema
antifurto e roubo, elabora
relatórios e auditoria e
permite acompanhar, pela
internet, a posição atual dos
veículos. Oferece diversos
tipos de rastreadores.
= São mais de mil
profissionais treinados e
uma frota e 350 veículos
próprios e aeronave com
sistema de rastreamento
via satélite. A frota é
integrada e conta com apoio
de helicópteros para
deslocamento imediato de
equipe de apoio.

dente do Sindicato de Escolta
do Estado de São Paulo (Semeesp), lembra que toda a atividade de segurança privada
é regulada por lei federal e
que as pessoas devem procurar os serviços oficiais que
são autorizados e fiscalizados. “A clandestinidade feita
por vigias de rua e por policiais que fazem bico não dão
a garantia necessária, nem
são reconhecidos pelas seguradoras em casos de apólices”, exemplifica.

