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A Empresa

A importância de se adotar um conceito sistêmico
O mercado de segurança eletrônica no Brasil
faturou R$ 7,17 bilhões em 2019. O setor
cresce em média 8% ao ano e as câmeras são
os produtos mais comercializados,
representando 66% das vendas.

João Jaouiche, sócio da Núcleo Consultoria e
especialista em Segurança Patrimonial, disse
que constantemente tem se deparado com
iniciativas baseadas apenas na crença
simplista de que uma câmera irá afastar ou
inibir uma ação delituosa. “Seja em projetos
em que trabalho ou na participação de
grupos voluntários e comunitários, esse
tema invariavelmente é objeto de grande
atenção, sendo um dos principais itens de
investimento na elaboração de um projeto
de segurança que visa assegurar a proteção
de um espaço público ou privado. Sempre
defendi que a câmera instalada e
funcionando, gera uma informação visual
e, como tal, deve receber algum tipo de
tratamento (priorização, análise, resposta,
interação com o ambiente, gerar
estatísticas, entre outros)”.

“Me causa espanto, quando moradores de
determinada rua ou condomínio, decidem
por instalar câmeras de forma conjunta e
todos os envolvidos na iniciativa alegam que
irão monitorar as imagens pelos seus
celulares ou computadores. A intenção é
válida pelo simples fato de compreenderem a
necessidade de tal cautela, mas falta a
aplicação de um processo sistêmico à essa
tarefa”, ressaltou Jaouiche.
O conceito de um processo sistêmico
consiste na possiblidade de realizar
medições, aplicar inteligência artificial,
analisar cenas, dar resposta diante de um
alerta e ter um dashboard para
acompanhamento e gestão. “Com a
utilização de tais recursos é possível
evidenciar o fato delituoso de forma
preventiva e então, desencadear uma série
sistêmica de providências e não,
passivamente, utilizar-se de todo este
aparato, para simplesmente usar as imagens
no âmbito da investigação, ou seja, após a
ocorrência da ação do marginal”, reforçou.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria em
gestão de riscos, composta
por gestores em segurança
empresarial, administradores
de empresas, advogados e
engenheiros, preparada para
atender seus clientes nas
diversas necessidades de segurança e proteção.

Serviços
Análise de Risco
Auditoria
Continuidade de Negócios
Gerenciamento de Crise
Gestão da Segurança
Corporativa
Investigação
Política, Normas e
Procedimentos
Produtos e Serviços
Projetos de Segurança
Eletrônica
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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O Dilema das Redes
O filme fala sobre os perigos que a massiva coleta de dados pelas redes sociais e
aplicativos podem causar aos usuários individualmente e enquanto sociedade. A
ideia de todos sermos produtos é baseada no fato de que nossos dados são o que
há de mais valioso no modelo de negócios das empresas de tecnologia. “Esse
documentário da Netflix tem sido o mais comentado das últimas semanas. Na
minha opinião, ele até cumpre o papel de conscientizar sobre como as
plataformas manipulam e induzem o comportamento das pessoas, mas oferecem
poucas respostas de como corrigir os efeitos colaterais, sem acabar com elas.
Também não podemos esquecer, que essas ferramentas criaram coisas
maravilhosas para o mundo. Assista e tire as suas conclusões!”. Marcela Floriano
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Pensamento
“O grande segredo é lidar bem
com o fracasso. Fracassar não
significa ser um fracassado”.
[Thiago Nigro]

