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A Empresa

Segurança no posicionamento estratégico dos negócios
uma destas atividades representa um valor
importante para o alcance dos objetivos de
negócio, observamos então que o seu resultado
esperado é produzido através da interligação
destes valores, por seus processos
interdependentes, o que chamamos de cadeia
de valores.

Um Plano de Segurança deve estar
fundamentado no conhecimento da dinâmica
daquilo que se protege, observando a sua
participação dentro de um processo e
compartilhando dos seus objetivos. Qualquer
mudança no processo, que ocorra em função
de proteção, deve trazer melhorias
comprovadas e assumidas por todos os
envolvidos.
Segundo Annibal Sartori, Consultor Associado
da Núcleo Consultoria, “é comum a impressão
de que as ações e medidas de Segurança são
implementadas com o prejuízo das demais
áreas do negócio, principalmente quando os
seus decisores não são profissionais da área.
Seja por falta de conhecimento, dificuldade em
questionar os outros processos, ou
comodismo, algumas vezes transmitimos a
imagem final de que a Segurança dificultou”.
Uma empresa congrega um conjunto de
atividades em processos individuais, e cada

“Buscando o conhecimento sobre os
processos e necessidades de cada atividade,
tanto praticamos a inclusão da Segurança
nesta cadeia de valores quanto trazemos as
demais atividades aos nossos processos de
proteção, conquistando a nossa participação
nos processos de decisão e mudanças do
negócio”, ressaltou Sartori.
“Quando as nossas ações e medidas são
planejadas e aplicadas em função das
atividades individuais e de interdependência na
cadeia de valores da empresa, estamos
protegendo os diversos processos de negócio
garantindo o exercício das suas funções
conforme planejado, e preparando as
operações para a ação de possíveis ameaças
que provocariam a sua interrupção”, concluiu.
Atuar nos processos de negócio é proteger a
empresa adequando as ações e medidas de
Segurança em função da sua cadeia de valores,
identificando oportunidades nas suas diversas
atividades como medidas subjetivas de
Segurança e, apenas complementando com as
medidas objetivas, provocando somente
mudanças que mantenham ou melhorem os
seus resultados operacionais e financeiros.

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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Cores da Justiça
Um suspense de ação sobre uma policial novata (Naomi Harris) que
inadvertidamente captura o assassinato de um jovem traficante de drogas em sua
câmera corporal. Depois de perceber que o assassinato foi cometido por policiais
corruptos, ela se une à única pessoa de sua comunidade que está disposta a
ajudá-la (Thyere Gibson) enquanto tenta escapar da vingança dos criminosos e da
polícia que está desesperada para destruir as imagens incriminadoras. “A obra
aborda a temática racismo, corrupção e justiça, uma perseguição impiedosa em
que a protagonista luta para descobrir quem ela é e como sua identidade, sua raça
e seu senso de justiça a definem nesse meio policial”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Faça planos. Sonhos todo
mundo tem”.
[Gustavo Cerbasi]

