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BRIEFINGS DE VIAGENSA
Ao vermos o mercado global encolher e empresas expandirem-se globalmente é essencial para qualquer
organização estar precavida contra potenciais ameaças, que lhes possibilite sobreviver e prosperar em meio
a ameaças globais contra o seu pessoal, suas instalações e os ativos da sua cadeia de suprimentos. A PAICA
oferece uma gama de soluções voltadas à resiliência nos negócios e gerenciamento de riscos para enfrentar
as ameaças que as organizações enfrentam nas suas operações diárias.
Através da sua parceria com a iJET, a PAICA fornece aos seus clientes acesso ao Centro de Controle Global
do Worldcue® (GCC).
Essa aplicação segura, baseada em web, reduz os custos e riscos globais dos seus clientes ao automatizar
e centralizar as ferramentas, informação e processos necessários para resiliência eficiente nos negócios.
O Worldcue® é gerenciado por uma equipe de analistas de inteligência de nível mundial com ampla
experiência, que fornecem informação minuto a minuto sobre potenciais problemas e ameaças iminentes
em centenas de países ao redor do mundo.
Nossos serviços de segurança em viagens e resiliência nos negócios incluem:
• Centro de Controle Global do Worldcue®: Fornece acesso online a a uma base de dados global de
inteligência para localidades específicas, incluindo alertas ativos e arquivados; inteligência sobre cidades
e países; recomendações; e mapas interativos.
• Gerenciamento de Risco para Viagens Worldcue®: Relaciona ameaças globais a itinerários de viajantes,
possibilitando a gerentes corporativos monitorar, localizar e contatar funcionários em viagens.
• WORLDCUETRACKER®: Fornece acesso online a viajantes globais e informação de ameaças através de
mapas interativos, relatórios de localização de funcionários, e perfis de viajantes e viagens.
• Viajante Worldcue®: Fornece aos funcionários acesso a sites Travel Intelligence® personalizados, feitos
sob medida para o itinerário e o perfil de cada viajante.
• Monitor de Linhas Aéreas Worldcue®: Relaciona informação de segurança de vôo a itinerários de
viajantes, notificando usuários habilitados sobre viagens agendadas em linhas aéreas que não atendem a
critérios de segurança mínimos.
• Contato Crítico Worldcue®: Disponível para clientes do Gerenciamento de Risco de Viagens Worldcue®
e Gerenciamento de Risco para Expatriados, o Contato Crítico do Worldcue® permite que usuários
habilitados mandem notificações simultâneas de voz e texto (por e-mail, telefone ou SMS) da plataforma
do WorldCue para qualquer número de funcionários com perfis no Worldcue.
• Worldcue® Planejamento: Fornece acesso à biblioteca de inteligência global do iJET através de um
link na intranet da empresa. O Worldcue® Planejamento inclui alertas ativos, inteligência específica de
acordo com a localização para mais de 180 países e mais de 200 cidades, e também recomendações de
segurança em geral.
• Gerenciamento de Riscos para Expatriados Worldcue®: Relaciona ameaças globais a informações
relativas ao trabalho de expatriados no exterior, permitindo que gerentes corporativos monitorem,
localizem e contatem expatriados e membros da família.
• Worldcue24: Serviço de hotline de emergência, fornecendo a organizações um número de telefone
único, 24x7, para toda as emergências ao redor do mundo.
• Resposta de Crise: A PAICA tem pessoal experiente em campo em mais de 350 cidades
ao redor do mundo que estão disponíveis 24x7 para responder imediatamente a
qualquer tipo de crise, ameaça, ou questões relacionadas a viagens.
• Resposta Médica: A PAICA fornece suporte médico de emergência e serviços de
evacuação 24x7 em centenas de localidades ao redor do mundo.
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