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GUIA PRÁTICO DE SEGURANÇA NAS RUAS
VIVA com liberdade e sem medo!

vivatecs.com
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Nesse eBook você vai encontrar o guia prático
de medidas preventivas e defensivas para
saber agir ou escapar de uma situação de risco.
Nosso guia é focado em perigos urbanos.
Aqueles que corremos quando estamos fora de
casa. É recomendado para todas as pessoas
que transitam pelas ruas da cidade pelo menos
uma vez ao dia.
Nossas soluções são aplicáveis para jovens,
idosos e crianças.
Quer saber como evitar e fugir de situações
perigosas na cidade? Fique com a gente até o
final!
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G U I A

P R Á T I C O

Sabemos que existem vários tipos de perigos ao sairmos de casa. Por isso, veja um breve resumo
do que ensinaremos neste eBook para que você tenha segurança ao sair de casa.
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M E D I D A S
P R E V E N T I V A S

TECNOLOGIAS A NOSSO FAVOR

Utilize a tecnologia ao seu favor
providenciando
dispositivos
de
monitoramento pessoal e aplicativos de
segurança pessoal.

ESTEJA SEMPRE ATENTO

Adquira o costume de observar ao
redor, caso haja alguma atividade
suspeita espere em um estabelecimento
até a situação normalizar.

POSTURA FIRME

Acredite, existe um estudo que mostra
que pessoas que andam com uma
postura mais confiante tendem a não
serem assaltadas.

M E D I D A S
D E F E N S I V A S

HAJA COM CALMA, MESMO QUE NA
APARÊNCIA

Mesmo que não consiga manter a calma, é melhor
aparentar que você está calmo para que a situação
não fuja do controle.

NÃO TENTE NEGOCIAR
OBJETOS

Especialistas acreditam que ir contra o
planejamento
do
assaltante
pode
resultar em sérias complicações.

ARMAS DE DEFESA PESSOAL

É indicado que caso você não tenha
conhecimento prévio ou não saiba usar
uma arma de defesa pessoal, não a
mostre. O bandido pode usa-la contra
você.
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A

C R I M I N A L I D A D E

N O

B R A S I L

Se você está lendo este eBook então já sabe que a realidade é preocupante. Não só no Brasil,
mas no mundo todo, estamos sujeitos a diversos riscos envolvendo a criminalidade.
Ouvimos as notícias nos jornais, vemos matérias nas mídias, ouvimos casos de pessoas próximas
e a verdade é: estamos cada vez mais inseguros.
De acordo com o Atlas da Violência 2016, os maiores índices de homicídios ocorrem com pessoas
de 15 a 29 anos.

“Em 2014, pelo menos 59.627 pessoas
sofreram homicídio no Brasil, o que elevou
nossa taxa para 29,1 mortes por 100 mil
habitantes. Trata-se de uma situação
gravíssima, ainda mais quando notamos
que mais de 10% dos homicídios do mundo
acontecem em solo nacional.”
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Segundo o delitômetro projetado pelo Instituto Avante Brasil, caso haja o mesmo crescimento
contínuo da taxa de homicídios é possível que em 2050 o Brasil chegue ao número de 100.749
mortes anuais. Isso representa 276 por dia e 12 mortes por hora.
Os roubos também são um reflexo da criminalidade. No Brasil, é um dos crimes que mais vem
crescendo nos últimos anos.
Foram registrados:

São Paulo, por exemplo, tem taxas de roubos quase dez vezes maiores que Nova York em termos
absolutos. Considerando a taxa por 100 mil habitantes, São Paulo tem sete vezes mais incidências
de roubo que NY.
Mas além dos roubos e casos de homicídio, os estupros e a violência doméstica são uma triste
realidade que representam um quadro assustador.
Levantamento do Ipea mostra que 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e
adolescentes. Além disso, são notificados casos de estupros a cada 11 minutos.
Bom, a criminalidade é uma realidade inegável. É claro que existem diversas medidas que devem
ser tomadas para mudar o quadro em algum aspecto.
Mas o que viemos trazer aqui são formas de evitar e driblar essa realidade para nos proteger
como indivíduos. E é claro, compartilhar essas informações para ajudar mais pessoas a saberem
como se proteger!
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Medidas preventivas são as primeira práticas que devem ser adotadas para a segurança pessoal.
O fato de você procurar pelo assunto já é um posicionamento preventivo. Mas, logo mais vamos
trazer algumas técnicas defensivas também!
Hoje a tecnologia portátil nos coloca em certos riscos. São roubos de celulares, relógios, câmeras
e outros.
Porém, atualmente já existem tecnologias portáteis que nos protegem contra riscos, sabia?
Entenda melhor:
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TECNOLOGIAS PREVENTIVAS

O VIVA é um exemplo de tecnologias preventivas contra os riscos urbanos. Essa tecnologia é
totalmente focada em segurança pessoal na rua.
E funciona de forma simples:
Um aparelho portátil + uma central de monitoramento = sua segurança em um clique
Você carrega um dispositivo portátil onde for, caso haja uma situação de risco, basta acionar o
botão de pânico. Feito isso, o dispositivo envia sua localização à Central de Monitoramento via
GPS, que toma as medidas necessárias.
Existem outras tecnologias que podem ser providenciadas como medidas preventivas. Dentre
essas destaca-se os aplicativos de segurança pessoal através dos quais você pode enviar a
localização a um contato de segurança. Assim, caso haja uma suspeita de perigo, é possível
acionar ajuda e enviar a localização.
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PRÁTICAS PREVENTIVAS

Essas práticas preventivas devem ser adotadas como uma rotina. Por mais que saibamos que é
importante informar nossos trajetos e percursos diários, nem sempre pensamos nisso como uma
prática de segurança. Por esse motivo, iremos ensinar algumas medidas que podem ser adotadas,
segundo um estudo realizado por um grupo de psicologos em Nova York.

ESTEJA SEMPRE ATENTO

Caso você tenha uma rotina, informe um membro
da família seus trajetos. Assim como: mudanças na
rotina, um novo percurso ou até mesmo
imprevistos ao longo do caminho.
Essas práticas são importantes para nos manter
ligados aos riscos que corremos.
As práticas são formas de estarmos atentos o
tempo todo! Com certeza você já ouviu falar de
dicas comuns como: “cuidado com celular”, “não
vá a lugares desertos”, “olhe para todos os
lados”.

POSTURA FIRME

Existe uma prática recomendada que é no
mínimo curiosa. Ela diz respeito à nossa forma de
andar nas ruas. Veja o que dizem a respeito.
A BBC divulgou em uma matéria
Universidade de Canterbury, da
Esse estudo tomou como base
aprofundada em movimentos
corporal.

um estudo da
Nova Zelândia.
uma pesquisa
e linguagem

Através dele, pesquisadores apontaram que o
jeito de andar é um grande fator que influencia
as chances de assalto.
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"ESTUDIOSOS MOSTRARAM A 53 PRESIDIÁRIOS VÍDEOS DE

PESSOAS COMUNS ANDANDO NA RUA. DEPOIS ELES PEDIRAM

PARA QUE OS PRESOS APONTASSEM QUAIS PESSOAS SERIAM

ALVOS FÁCEIS DE ASSALTO."

FALTA DE GESTICULAR OS BRAÇOS

O estudo aponta que pessoas que não
movimentam os braço em sincronia com o
movimento das pernas aparentam ser mais
vulneráveis. Assim, o indicado para uma postura
firme é movimentar os braços junto com as
pernas.

PASSOS CURTOS

Pessoas que andam com passos curtos e sem
movimentação de rotação entre o tronco e o
quadril aparentam ser mais indefesas do que
aquelas que andam com passos mais largos e
com rotação de tronco.

MOVIMENTAÇÃO DO TORNOZELO

Outro movimento que foi apontado como uma
postura forte é quando as pessoas andam com
uma gesticulação do tornozelo mais visível. Já
aquelas que movimentam o tornozelo de forma
mais limitada e mais dura aparentam ser mais
vulneráveis.

VELOCIDADE

A velocidade da caminhada também foi
levantada como um fator importante para
determinar a segurança versus a fragilidade. O
andar mais rápido foi descrito como mais seguro
enquanto o mais devagar como mais frágil.
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MEDIDAS DEFENSIVAS
As medidas defensivas são aquelas que usamos quando a situação de risco está em curso. Essas
já são um pouco mais conhecidas e abrangem atitudes de alerta e autodefesa.
A autodefesa que traremos aqui não diz respeito à técnicas ou artes marciais.
Adotar posturas defensivas é saber como manter a calma em um assalto e também evitar que a
situação saia do controle.
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COMO AGIR EM UM ASSALTO

Quando você já está refém de um assalto há algumas medias recomendadas para evitar maiores
complicações.

“O bandido cria um roteiro de "trabalho" que tem que

ser rápido e bastante eficiente pra ele. Você não pode

se indispor a interromper esse roteiro, porque você vai

criar

um

desconforto

adrenalina.

Você

vai

para

ele.

tornar

Isso

essa

significa

situação

mais

mais

perigosa do que está”, explica José Vicente da Silva

Filho, consultor em segurança."
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HAJA COM CALMA

Sim, sabemos que é difícil. Só de repetir ao assaltante que
você está calmo e que tudo ocorrerá bem já traz a situação
para um encaminhamento mais pacífico. Esse simples gesto já
irá contribuir para que a situação seja tranquilizada.
Qualquer movimento falso pode engatilhar o nervosismo do
ladrão e resultar em um tragédia.

EVITE NEGOCIAR
Algumas pessoas tentam negociar itens que racionalmente não
fariam diferença ao ladrão. Porém, ao tentar negociar você
pode estar rompendo um comportamento que o bandido não
espera ser rompido.
Nesses momentos é importante desapegar de bens materiais
em benefício à própria vida. O psiquiatra Eduardo Ferreira
Santos explica:
“Uma forma de se preparar para uma situação de risco é ser
mais tranquilo no dia-a-dia e se apegar menos aos bens
materiais”

OUTRAS DICAS

Coopere
Ao ficar em dúvida, peça esclarecimento da maneira certa.
Fale diretamente e apenas se for perguntado.
Não entre em luta corporal com o ladrão ou resista
Lembre-se da maior parte dos detalhes que for possível.
Assim que o ladrão for embora, chame a polícia.
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CONCLUSÃO

Medidas preventivas e
defensivas podem reduzir
em grande escala os
perigos
urbanos.
O
próximo passo é começar
a aplicá-las no nosso
cotidiano.
Usar a tecnologia ao
nosso
favor
vem
se
mostrando um solução
poderosa de segurança
pessoal.
Receba um contato sem
compromisso de um dos
nossos consultores para
conhecer nossas soluções.
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SOBRE

O

VIVA
A LifeLink foi a primeira empresa brasileira a pensar em soluções para pessoas que desejam
segurança e tranquilidade seja onde estiverem. Com esse intuito o serviço VIVA foi criado,
proporcionando ao usuário tecnologia e um serviço personalizado para que todos tenham
segurança e liberdade para viver.
Nosso objetivo é garantir total segurança aos nossos clientes e, em caso de emergência,
assegura o atendimento mais adequado para cada situação.
Fale com um de nossos consultores para conhecer nossas soluções de segurança pessoal:

QUERO RECEBER CONTATO DE UM

CONSULTOR

Ao falar com um consultor você não está assumindo
nenhuum compromisso com o VIVA.
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VIVA uma vida com liberdade e segurança

