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O 
fim de ano chegou e 
com ele aumenta a so-
licitação e utilização da 
Escolta Armada, porém 

a responsabilidade do contratante 
também aumenta na mesma pro-
porção. Não existe Escolta armada 
à paisana ou de motocicletas. Des-
confie quando este tipo de serviço 
for oferecido, certamente trata-se 
de empresa clandestina e totalmen-
te irregular com a Polícia Federal.

Às vezes o contratante, na ânsia 
de obter segurança por menor pre-
ço, esquece os quesitos necessários 
para efetivamente esta segurança 
ocorra. Não acredite em sites, não 
acredite em panfletos, faça consulta 
oficial ao órgão que normatiza esta 
atividade www.dpf.gov.br, ou entre 
em contato com o SEMEESP, www.
semeesp.com.br.

Se sua carga estiver sendo escol-
tada com empresa inabilitada você 
terá uma grande surpresa quando 
o ressarcimento do sinistro for ne-
gado pela seguradora, dependendo 
do prejuízo sua empresa pode que-
brar literalmente. Além das docu-
mentações e autorizações Federais, 
orientamos que se exijam todas ne-
gativas Federais, Estaduais e Muni-
cipais, a visita técnica comercial na 
sede da empresa a ser contratada, 
que é de suma importância, pois lá 
o contratante poderá avaliar se as 
informações passadas são verídicas. 
Poderá observar também, além da 
estrutura, qual a preocupação que 
a empresa tem com a própria Segu-
rança, pois se a Empresa não tiver 
instalações seguras, como poderá 
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oferecer proteção a terceiros?
É preciso ver também a quantida-

de de viaturas (se o contratante utili-
za dez Escoltas por dia, e a empresa 
tem este número apenas ou menor 
número como irá atendê-lo e aos ou-
tros clientes? E a reserva em caso de 
acidentes e manutenção?).

Outro ponto importante é a infra-
-estrutura de atendimento, rastreado-
res, central de atendimento 24 horas, 
preocupação constante com qualidade, 
além de realmente saber quem são 
os verdadeiros proprietários e qual 
histórico de mercado possuem. Po-
dem realmente direcionar para uma 
contratação eficaz, que aí sim aliado 
a um preço competitivo fará com que 
se concretize uma excelente contrata-
ção nos Serviços de “Escolta Armada”.

A importância da Escolta Armada 
está ligada diretamente à importância 
do Brasil, pois milhares de produtos 
de todas as naturezas chegam ao con-
sumidor final graças à ação das Em-
presas de Escolta Armada, estatística 
do SEMEESP apontam para uma efici-
ência de 97 % de tudo que é Escoltado 
por empresa devidamente autorizada, 
chega protegida ao seu destino final.

A Escolta Armada não vem com-
petir espaço com a Segurança Pública, 
mas se mostra cada vez mais uma das 
linhas que reforçam a malha protetora 
dos interesses da sociedade, sabedo-
res de que as ações devem ser sem-
pre dentro da legalidade e respeito às 
autoridades e leis vigentes do Brasil.

Lembramos que as viaturas de es-
colta Armada devem ter a inscrição 
“Escolta Armada” em suas viaturas de 
quatro portas, providas de sistema de 

rádio comunicação, com no mínimo 
dois Vigilantes, fardados e armados 
com no mínimo três armas, duas cur-
tas e uma longa, e estes homens de-
vem estar devidamente registrados em 
suas CTPS, com todos direitos garan-
tidos pela CLT e Convenção Coletiva 
da Classe, tais como Seguro de vida, 
Assistência médica, Adicional Risco 
de Vida (hoje de 27%, em 01 Janeiro 
de 2.013 passa para 29 %).

Como pode uma Escolta armada 
com todos estes atributos e legalida-
des ser mais barato que um TÁXI? 
Não colha frutos desagradáveis com 
passivos trabalhistas, pois a economia 
pode parecer boa agora, mas à frente 
poderá ser gasto verdadeira fortuna 
de indenização e (o pior) a empresa 
poderá não existir mais. Quanto tempo 
ela tem de mercado? Qual seu ativo?

A preocupação do SEMEESP neste 
momento é orientar os atuais e fu-
turos contratantes. Preocupamo-nos 
também com a moralização do setor 
com prática da legalidade e tornando 
a competitividade sadia e boa para 
todos. 
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