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 Nossa história 

•  Globalstar é uma empresa que oferece    
comunicação através de uma tecnologia 100% 
via satélite em regiões remotas 
 

• Maior cobertura via satélite do mundo 
 

• Multinacional americana que atua em mais 
de 120 países 
 

• Mais de 655 mil usuários ativos no mundo 
 

• A SPOT é uma subsidiária da Globalstar 
 

• Os produtos SPOT permitem aos usuários 
que rastreiem objetos e pessoas, compartilhem 
mensagens e façam ligações além da cobertura 
celular tradicional 
 



 Spot Global Phone 

•  O SPOT Global Phone é um telefone 
móvel satelital moderno, pequeno, leve e 
fácil de usar 
 

• Oferece uma excelente qualidade de voz 
digital 
 

• Bateria de longa duração 
 

•Transferência de dados em 9,6kbps 
 

• Design ergonômico 
 

• Recebe SMS 
 

• Não paga tarifa extra de roaming 
 

• Permite a comunicação com quem quiser, 
mesmo em regiões remotas fora da rede 
celular 
 



 Spot Global Phone 
• Pacotes de serviços Pré e Pós-pago 
 

• Planos econômicos, flexíveis e que se 
adequam às necessidades do cliente R$ 2.599,00 

Preço consumidor final 

NOVOS PLANOS PÓS-PAGOS 

Planos  10 min  40 min  100 min  

Valor mensal R$ 68,14 R$ 109,03 R$ 177,20 

Valor por minuto R$ 6,81 R$ 2,73 R$ 1,77 

Minutos Adicionais R$ 5,43 R$ 2,70 R$ 2,70 

NOVOS PLANOS PRÉ-PAGOS 

Planos  100 min 250 min 600 min  

Bônus R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 900,00 

Valor cliente final R$ 400,00 R$ 700,00 R$ 1.500,00 

Valor por minuto R$ 4,00 R$ 2,80 R$ 2,50 

Validade 1 Mês 6 Meses 12 Meses 



 Spot Gen 3 

•  Compacto e leve, o SPOT Gen 3 fornece uma 
linha de comunicação extrema, que salva vidas 
e com tecnologia 100% via satélite 
 

• Os equipamentos GPS tradicionais 
simplesmente informam ao usuário onde ele 
está,  enquanto o SPOT GEN 3 utiliza a 
comunicação via satélite para informar  aos 
seus contatos onde você está e se está indo 
bem 
 

• Indispensável para aqueles que 
independentemente de estarem em terra, no 
mar ou no ar não dispensam segurança de 
altíssima confiabilidade 
 



 Spot Gen 3 

Chamada de 
SOS 

 
Notifica a 
Central de 
emergência 
possibilitando 
o envio de 
equipes de 
resgate onde 
você estiver 

Chamada 
de Ajuda 

 
Solicita 
ajuda de 
amigos e 
familiares 
informando 
sua 
localização 
por email e 
sms 

Check-In 
 
Avisa onde 
você está e 
que está tudo 
ok por email e 
sms 

Mensagens 
 
Mensagens 
personalizadas 
para amigos e 
parentes, por email 
e sms 

Funções 



 Spot Gen 3 

SIGA-ME 

• Através do Google Maps™, o SPOT GEN 3 forma um mapa do trajeto 
(trilha, viagem, passeio de barco, etc), com um ponto no mapa na 
frequência que usuário preferir!! Seja na função extreme, monitorando a 
cada 2,5 minutos ou a cada (5, 10, 30 ou 60 min) de forma ilimitada !! 
 
 



 Spot Gen 3 

SIGA-ME 

• O usuário pode compartilhar a sua localização com a família e 
amigos nas redes sociais 
 

• Compartilhe sua aventura online através do Aplicativo SPOT! 
 
 



 Spot Gen 3 
Chamada de SOS 

SPOT SALVA VIDAS!!! 
MAIS DE 3000 RESGATES AO REDOR DO MUNDO!!!! 

Trilha Montana-USA 

 

 

Projeto Brasil Total 

 

 

Regata Refeno 
Fernando de Noronha 

 

 

Atleta estava sozinho em 
seu veleiro quando pegou 
uma tempestade, teve seu 
barco virado e ficou a 
deriva. Ele foi salvo depois 
que apertou o S.O.S do seu 
SPOT.  
“ Se não fosse o SPOT, não 
voltaria a correr a REFENO.” 
 
 

Bill e seu amigo saíram para 
fazer uma trilha no meio da 
tarde. Eles se perderam no 
meio do percurso. 
No dia seguinte, pela manhã, 
Bill chamou o S.O.S. com o 
SPOT, equipes de busca 
foram acionadas e logo 
foram encontrados entre as 
árvores de Montana, EUA. 

Augusto BR, famoso por 
rodar mais de 90 mil 
quilômetros por ano em sua 
moto, cruzou todas as 
capitais do Brasil em 70 dias. 
Para áreas não cobertas por 
GPRS ele contou com o 
SPOT para a comunicação 
em ambiente extremo e 
hostil.  
 



 Spot Gen 3 

 Escalada/Rappel 

 Montanhismo 

 Trekking 

 Arvorismo 

 Ciclismo 

 Motocross 

 Rallys 

 Mountain Bike 

 

Aviões e Ultra-Leves 

Embarcações 

Canoagem/ rafting 

Trabalhadores rurais 

Mineradoras 

Linhas de Transmissão 

Setores de Petróleo e Gás 

 

 Onde o SPOT está presente! 
 
 



 Spot Gen 3 
  Plano ADVENTURE  

• Inclui as funções SOS, Ajuda, Check-In, 
Mensagens personalizadas e SIGA-ME 
 

  Plano ADVENTURE ILIMITADO 
• Todas as funções do Plano Adventure com o 
rastreamento ilimitado e na frequencia que 
desejar( 5, 10, 30 ou 60 minutos) 
 

  Plano ADVENTURE EXTREME 
• Todas as funções do Plano Adventure Ilimitado 
com rastreio a cada 2,5 minutos.  

 

Todo o cadastro é feito no site www.FindMeSpot.com.br de 
uma forma  extremamente rápida e simples. 

Preço consumidor final 

R$ 619,00 

Planos SPOT Gen 3 R$/mês R$/ano 

ADVENTURE R$ 33,90 R$ 389,00 

ADVENTURE ILIMITADO R$ 44,80 R$ 508,00 

ADVENTURE EXTREME R$ 67,80 R$ 778,00 

http://www.findmespot.com.br/


MESSAGE ANYWHERE. 

TRACK ANYTHING. 

CALL ANYTIME. 

Lançamento SPOT Trace 



 Chegou o SPOT Trace 

• Dispositivo de rastreamento com tecnologia 
100% via satélite 
 

• Medindo apenas 5,13cm x 6,83cm, o SPOT 
Trace pode rastrear qualquer coisa. 
 

• Rastreamento a cada 2,5 minutos ou a cada 
5, 10, 30 ou 60 minutos com visualização na 
plataforma Google Maps™ 
 

• Receba SMS/Email  com o alerta de 
movimento do seu equipamento ou objeto. 
 

• Receba SMS/Email informando que as pilhas 
precisam ser trocadas ou que o seu SPOT foi 
desligado. 
 

• Atua em frequências diferentes que a de 
Jammers, tornando-o ainda mais indispensável 
como um excelente dispositivo de segurança. 
 

Rastreie qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar!  

Tamanho real 



 

• Oferece três opções de alimentação: Pilhas Lithium , pilhas recarregáveis 
NiMH e externa via cabo USB. 
 

• Estando o dispositivo alimentado pelo cabo USB, caso ocorra algum 
problema com este, o rastreio permanece a cada 2,5 minutos full time 
alimentado pelas pilhas que duram aproximadamente 8 dias.  
 

• Excelente dispositivo anti-furto de veículos, motos, lanchas, bicicletas, 
equipamentos e objetos em geral. 
 

• Com o sensor de movimento, ele envia mensagens e o usuário pode 
observar cada passo do seu SPOT Trace no Google Maps ™ através  do 
seu computador ou Smartphone. 
 
 

 SPOT Trace 



MAPA DE COBERTURA 

 SPOT Trace 



SIGA-ME 

Através do Google Maps™, o SPOT Trace forma um mapa do trajeto, com 
um ponto no mapa na frequência que usuário preferir!! Seja na função 
extreme, monitorando a cada 2,5 minutos ou a cada 5, 10, 30 ou 60 min 
de forma ilimitada! 
 
 

 SPOT Trace 



 SPOT Trace 

SIGA-ME 

O usuário pode acompanhar o rastreio do seu objeto no computador 
ou se preferir no seu smartphone. 
 



A configuração é simples e personalizada, feita na conta pessoal do 
usuário na página FindMeSPOT.com.br. 
 

Na instalação, o usuário pode utilizar o suporte de fixação com parafusos, 
fitas adesivas ou velcro. 
 
 

 SPOT Trace 



   PlanoTracking  
 

Rastreio de 5, 10, 30, ou 60 minutos. Inclui 
também o sensor de movimento, alerta de 
movimento, alerta de bateria e modo estação. 
 

   Plano Tracking Extreme 
 

Todas as funções do Plano Básico com o 
rastreamento a cada 2,5 minutos. 
 
 

   

Ativação feita no site www.FindMeSpot.com.br de uma forma extremamente rápida! 

SPOT Trace consumidor final 

R$ 589,00 

Planos SPOT Trace R$/mês R$/ano 

Plano Tracking R$ 26,90 R$ 299,00 

Plano Tracking Extreme R$ 53,80 R$ 598,00 

 SPOT Trace 

http://www.findmespot.com.br/



