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Por conta da crise econômica do país, muitas famílias trocaram 
o seu seguro de automóvel pelo rastreamento de veículo, por 
ser uma opção mais em conta – monitorar e bloquear o carro 

furtado é uma tentativa de recuperá-lo, ainda que sem a plena 
segurança de que sua perda será revertida. Então, com o aumento 
da procura, as rastreadoras se viram desafiadas a aprimorar seus 
serviços, chegando às vezes muito perto do que é oferecido pela 
seguradora, incluindo guincho e chaveiro no pacote. 
Mas, claro, como em outros segmentos, há todo tipo de nível de 
qualidade nessa oferta. E o proprietário de veículo precisa saber 
diferenciar entre empresas sólidas e outras que não vão muito além 
da propaganda. 
Dá para ter uma boa ideia sobre quais marcas cumprem o que 
prometem seguindo as dicas do CESVI sobre como escolher uma 
empresa de monitoramento para a segurança do seu patrimônio. 
Confira a seguir.

FAÇA A ESCOLHA CERTA
O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE DECIDIR SOBRE UMA 
SOLUÇÃO DE RASTREAMENTO PARA O SEU NEGÓCIO

Denis Peres

O BARATO PODE SAIR CARO
Escolher só com base no preço é um erro básico. 
Contar com uma infraestrutura consistente para 
fazer monitoramento 24 horas por dia e para 
acompanhar – e superar – a evolução tecnológica 
dos criminosos tem seu preço. Então desconfie de 
soluções muito baratas. 

PESQUISE 
Procure saber se o equipamento que será 
instalado é alvo de reclamações ou se é pouco 
usado no mercado, e o que outros clientes falam 
sobre o produto...

COBERTURA DA OPERADORA
O rastreador GSM utiliza um chip SimCard. 
É muito importante que a empresa que está 
prestando esse serviço de monitoramento 
escolha a operadora de acordo com a região em 
que o veículo fica a maior parte do tempo – só 
assim terá informações em tempo real ou perto 
disso. Caso você viaje constantemente para uma 
determinada região, é importante comunicar isso 
para que a empresa também conte com uma 
operadora que tenha boa cobertura nessa área – 
ou, dependendo do equipamento, um segundo chip 
como redundância.

A FORÇA DOS APPS
Para melhor controle e proteção, certifique-se de que a empresa forneça um 
aplicativo de celular para acompanhamento do próprio cliente – acesso via 
browser também vale. Isso fará com que você tenha uma alta gestão de tudo 
o que acontecer com seu veículo, diminuindo o tempo de busca num possível 
furto. Algumas empresas emitem alertas no app quando o veículo sai de uma 
posição GPS ou ignição pré-determinada. Você fica sabendo imediatamente.

TAMANHO É DOCUMENTO
O porte da empresa pode significar muita coisa, desde seus investimentos 
anuais à sua reputação no mercado. Marcas que não buscam aprimoramento 
constante estão sempre desatualizadas, não têm sucesso na recuperação 
dos bens de seus clientes e, consequentemente, não conseguem crescer. 

TEMPO DE MERCADO
Assim como o tamanho da empresa, sua longevidade diz muito sobre o seu 
nível de atuação e a imagem que tem na área. Além disso, o tempo promove 
uma expertise maior: a empresa já se deparou com falhas que não são mais 
admitidas no mercado, soube superá-las e se aperfeiçoou. 

QUESTÕES-CHAVE
Não feche acordo com os serviços de monitoramento de uma empresa que, 
no momento da contratação, não faz ao cliente as seguintes perguntas:
• Onde o carro roda na maior parte da semana?
• Você viaja muito? Para onde?
• Quando tempo fica na região em que o veículo passa a noite?
Esses questionamentos e informações demonstram que a empresa está 
mesmo preocupada com o cliente, não apenas em conseguir mais uma venda.
Além disso, a empresa deve abordar o tipo de comunicação que será usado. 
Ainda que seja uma escolha do cliente, a rastreadora deve informar qual 
tecnologia é melhor para cada situação. 

A empresa gabaritou nesse checklist do CESVI? 
Ótimo, ela tem tudo para se confirmar como 
uma boa prestadora de serviços para o que 
você procura. Mas vale lembrar: a capacidade 
dos rastreadores tem limite. Nenhuma empresa 
pode garantir completamente a recuperação do 
seu veículo e sua integridade, uma vez que suas 

soluções têm alguns pontos críticos, como a 
extensão da cobertura das operadoras – sem falar 
na habilidade dos criminosos em fazer um veículo 
desaparecer no menor tempo possível. 
Ainda assim, é uma ótima opção de serviço para 
quem busca um recurso para reverter a ação dos 
bandidos, quando o furto já aconteceu.
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