
SORRIA! :)
O veículo de seu cliente está sendo monitorado.

Rastreador Porto Seguro



“
”

Paixão em entregar a melhor solução tecnológica

para a proteção e tranquilidade do cliente!

Nosso propósito

Aproximadamente 

R$500 milhões em IS 

recuperada

Aproximadamente 

8 mil instalações/mês

Mais de 300 mil 

veículos rastreados

Central de 

Localização 24 horas



Seu cliente conta com o apoio de 

nossa central de localização 24 

horas por dia em caso de roubo ou 

furto. E você ainda pode monitorar, 

acompanhar percursos, horários e a 

velocidade do seu veículo.

Rastreador

Porto Seguro



O rastreador é um dispositivo usado para localizar e

recuperar um veículo em caso de roubo ou furto com o

uso dos tecnologias de GPS e GSM/GPRS (Celular).

Como funciona

✓ São a prova d’água;

✓ Possuem antenas internas;

✓ Bateria interna;

✓ Instalação simples;

✓ Posicionamento do veículo a cada 1 minuto.



Regiões de 

Atendimento

São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Minas 

Gerais e Paraná



Central de Localização 24 horas e alto índice de recuperação;

Assistência técnica permanente (consulte condições);

Imagens meramente ilustrativas. Aceitação para veículos leves, passeios e caminhões (exceto máquinas 

agrícolas e afins) até R$ 200.000,00. Consulte condições e regiões de contratação

Rede de Centros Automotivos Porto Seguro com cobertura nacional. 

Uma oficina sempre perto de você!

Equipe de pronta resposta;

Suporte ao monitoramento do veículo pela internet;

O cliente acompanha seu 

veículo de onde estiver



Acompanhe o posicionamento do veículo;

Seja notificado via SMS ou e-mail quando:

• o veículo ultrapassar a velocidade 

predeterminada;

• o veículo se locomover por regiões ou 

horários não autorizados;

Extraia relatórios de posições de veículos e 

exporte-os em PDF ou Excel.

Acesso WEB



App

RASTREADOR Desenvolvido especialmente para conectar 

nossos clientes de rastreador com seus 

automóveis, sem a necessidade de um 

computador por perto.

Com o app o cliente terá:

• Comodidade na palma da mão; 

• Acesso rápido a informações do veículo;

• Alerta caso algo saia do planejado.



O veículo do meu cliente foi 

roubado ou furtado, e agora?

Cliente entra em 

contato com a 

Central de 

Localização

Central inicia o 

processo de 

localização do 

veículo

Central de Localização 

faz contato com o 

cliente para agendar a 

devolução do veículo



Oferta

R$

69 ,90

mensais

Aceitação para veículos leves, passeios e caminhões (exceto máquinas agrícolas, motos e afins) até R$ 200.000,00. 

Instalação grátis no mês de Julho-2020



Obrigado! :)

Rastreador Porto Seguro


