
 

HAGANÁ SAI NA FRENTE E ADERE AO SIMULADOR DE TIRO INTERATIVO 
 

A Haganá acaba de adquirir um simulador de tiro interativo para treinamento de seus 
colaboradores. O equipamento prepara e treina o profissional para enfrentar situações 
de alto risco e também com elevado nível de tensão. 

O equipamento é uma novidade no mercado e uma exclusividade da Haganá, e 
está disponível desde maio 

Desenvolvido pela Smart S, o simulador indoor SMS é um sistema inédito e único 
projetado por ex-combatentes das forças especiais israelenses e usado em treinamentos 
militares em vários países do mundo. O programa permite selecionar a situação 
especifica a ser simulada e a criação de cenários de acordo com a necessidade da 
equipe de proteção executiva. Ainda oferece a manipulação de imagens e efeitos 
especiais, definição de tempo, entre outros. 

O simulador, uma novidade no mercado, também registra o histórico das performances 
de cada atirador em acertos e erros disponibilizando essas informações em relatórios 
completos que garantem uma visão analítica sobre cada profissional da Haganá. Isso 
possibilita o monitoramento da evolução do desempenho de cada um, avaliando 
também sua tática e performance na tomada de decisões e reações diante de cada 
situação.Com isso, permite a apuração dos resultados e, consequentemente, a tomada 
de decisão da empresa para uma melhor qualificação de seus colaboradores e, 
respectivos processos de reciclagem periódica. 

Os treinamentos são criados de acordo com os padrões operacionais da Haganá, 
permite vários atiradores simultaneamente controlando as posições de tiro 
individualmente. 

A Haganá espera com esse equipamento aumentar ainda mais o tempo e a qualidade 
dos treinamentos de tiro de sua equipe de vigilantes e VSPP, oferecendo aos nossos 
clientes uma proteção mais eficiente e superior em segurança patrimonial e proteção 
executiva. 

 

Grupo Haganá 
Fundado em 1997 por ex-oficiais do exército e do serviço secreto israelense, o Grupo 
Haganá alia as táticas usadas pela força de segurança desse país ao potencial humano 
e a mais avançada tecnologia. O Grupo é composto pelas empresas Haganá 
Segurança, Haganá Eletrônica e Haganá Serviços Especiais e oferece um pacote 
completo de soluções de terceirização em serviços de segurança pessoal, vigilantes, 
escolta armada, ronda, portaria, recepção, limpeza, bombeiros civil, monitoramento de 
alarmes e imagens, comercialização de equipamentos eletrônicos, controle de acesso e 
antiarrastão. 

 
 


