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ESTUDO DE CASO: Polícia Militar de São Paulo 

O CLIENTE
A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) é a maior força policial do Brasil e uma das maiores 
do mundo, empregando mais de 138.000 pessoas. A PMSP engloba mais de 28.000 
usuários de rádio no estado. 

SITUAÇÃO 
A PMSP enfrentou um aumento de ocorrências ligadas ao crime organizado, que 
comprometeu a segurança de oficiais e da população no estado. A PMSP é responsável 
pelo policiamento de ruas, e a preservação da ordem pública. Um sistema de 
radiocomunicação realmente seguro foi crítico para oferecer um resultado satisfatório. 

SOLUÇÃO

 A PMSP viu na Tait um parceiro confiável para fornecer terminais digitais P25 que 
poderiam ser usados na sua rede existente.  A Tait forneceu mais de 10.000 terminais com 
encriptação DES de alto nível com rechaveamento pelo ar para maior segurança e 
gerenciamento mais eficiente. 

A tecnologia P25 de padrão aberto foi importante para PMSP pois não a limitou a comprar 
de um único fornecedor. Os terminais P25 da Tait operam tanto em modo analógico como 
digital, o que permitiu a interoperabilidade com rádios analógicos durante a migração. 

“Vimos resultado diretos e 
indiretos, tais como taxas 
reduzidas de roubo 
qualificado e homicídio. A 
população passou a se sentir 
mais segura e mais 
protegida”.

Tenente Coronel Dr Ari Bezerra Dos 
Santos

Policia Militar de São Paulo

em São Paulo, com a ajuda 
dos rádios Tait P25 
altamente seguros.

60% de redução
nos crimes 

R E S U L T A D O
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PERFIL DO CLIENTE

A maior força policial do Brasil.

BENEFÍCIOS
} Comunicações seguras.

} Tecnologia de padrão aberto.

} Interoperabilidade digital / 

analógico.   

} Ampla cobertura

} Qualidade de áudio.

} Terminais robustos e 

amigáveis no uso. 

PRODUTOS UTILIZADOS

} 14 sítios 

} 100 estações base TB9100.

} Sistemas se despacho Zetron 
ACOM com 33 consoles.

} Rádios móveis digitais TM9155 
P25 com encriptação DES.

} Rádios portáteis digitais TP9155 
com encriptação DES.

RESULTADO 

Como parte de um plano de prevenção de crime de longo prazo, o sistema de 
comunicação de radio P25 da PMSP contribuiu para a redução de 60% nas taxas de crime 
no estado entre 2006 e 2011.

O novo sistema proporcionou a interoperabilidade com a Policia Civil e os Bombeiro, e os 
terminais dual mode permitiram a PMSP migrar gradualmente para três redes de 
comunicação no período de cinco anos, reduzindo significativamente os custos da 
transição. 

A PMSP ficou extremamente satisfeita com a qualidade de áudio e a robustez dos rádios 
digitais P25 da Tait e agora está se beneficiando destas vantagens no campo. 

INFORMAÇÕES
Para notícia, especificações do produto, informações técnicas e contatos, visite:  
www.taitradio.com




