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PROTEÇÃO EXECUTIVA

PROTEÇÃO EXECUTIVA
Os bens mais valiosos de qualquer empresa são suas pessoas-chave. A primeira ordem
de qualquer programa de segurança bem sucedido é assegurar que as pessoas estejam
fora de perigo. Esta não é uma proposta fácil, dada à natureza cada vez mais global dos
negócios e as ameaças presentes no clima geo-político do século 21.
A chave para um bom programa de proteção executiva é planejamento. A PAICA trabalha
de perto com os profissionais de segurança de seus clientes para criar uma metodologia
de proteção que oferece uma forte cobertura de seus executivos e equipes, mantendo
sempre em mente suas atribuições primárias e qualidade de vida.
A PAICA emprega em suas missões de proteção executiva agentes de segurança
armados* e desarmados *, altamente treinados e credenciados. A maioria destes agentes
possui forte histórico atuando em órgãos policiais, militares ou de anti-terrorismo, e são
selecionados com base em seu profissionalismo, especialidade e experiência. Equipes de
proteção podem também incluir indivíduos com treinamento médico ou conhecimentos
específicos de idiomas. Nossos serviços incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escoltas armadas e desarmadas*
Motoristas-seguranças*
Veículos blindados*
Avaliação de segurança de localidades
Treinamentos de contramedida
Pessoal de contato 24 horas em cada escritório regional
Medidas de contra-espionagem eletrônica*
Aconselhamento para viagens corporativas
Avaliações de ameaça e estudos de vulnerabilidade
Workshops sobre Proteção Executiva para executivos

Nosso enfoque na Proteção Executiva consiste em analisar com antecedência os riscos
associados com atividades planejadas, e então integrar protocolos de segurança nãoinvasivos e tecnologia ao estilo de vida do cliente de modo a mitigar estes riscos. Nossa
meta principal é garantir a segurança de nossos clientes sem criar uma
presença de segurança restritiva ou incômoda.

*Oferecidos através de nossos parceiros de negócio.
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