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A Empresa

Segurança na estratégia de negócios
Nesse caso, aumenta o papel da Segurança
Corporativa de promover a aderência das áreas
da organização e romper as tradicionais
barreiras gerenciais, que atribuem à Segurança
uma condição de “despesa” ou um entrave no
atingimento dos objetivos empresariais.

Estamos vivendo um grande avanço no
tratamento de riscos corporativos nos últimos
anos e, com as atualizações normativas, vemos
crescer a necessidade de inserir as
competências de Segurança Corporativa com
mais propriedade no planejamento estratégico
dos negócios.
Segundo Annibal Sartori, Consultor Associado
da Núcleo, assim como exigências formais
levam as organizações a investir em Social,
Meio Ambiente e Governança, também se
seguem referências que padronizam os
métodos e processos de controle de riscos
corporativos. “Ao elaborarmos o Plano Diretor
de Segurança, usamos as melhores práticas
consolidadas para Análise de Riscos, pois
estas direcionam o atendimento àquelas
exigências, tanto quanto à sustentabilidade
dos negócios, com valor agregado às partes
relacionadas”, complementou.

“O planejamento de Segurança Corporativa,
como processo de alta relevância estratégica da
organização, controla o risco da ausência
inesperada e por tempo indeterminado, com
causa intencional ou não, que implicará na
interrupção de atividades e processos críticos,
comprometendo o investimento da organização
e seus resultados por um período ou para a sua
existência”, ressaltou Sartori.
“A gestão de Segurança Corporativa tem
participação e efeito direto na capacidade de
Governança da organização, à partir do
ambiente de risco e seus efeitos positivos ou
negativos, conforme esta gestão seja
devidamente orientada, por exemplo, em linha
com o Plano de Continuidade dos Negócios e o
Comitê de Gestão de Riscos Corporativos,
participando ou liderando de temas, discussões
e conclusões financeiras, e integrados com os
indicadores já validados e assumidos pela alta
gestão”, explicou.
Dessa forma, com indicadores financeiros
alinhados desde a Análise de Riscos, é possível
suportar a condição dos investimentos em
Segurança e a sua capacidade de resultado
financeiro positivo.

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
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Elon Musk - O Verdadeiro Homem de Ferro
Descubra a ascensão de Elon Musk, que está transformando a maneira como
pensamos sobre as viagens de carro elétrico, o Hyperloop e as ideias
revolucionárias sobre como se integrar com a inteligência artificial e a colonização
de Marte. O bilionário dedica seus dias buscando formas de estruturar empresas
que transformam a indústria e nosso planeta com muita polêmica e impacto.
Através da PayPal, Tesla, SpaceX e Neuralink, Musk vai deixando seu legado para a
humanidade. “Não é uma indicação ligada diretamente à área de segurança, mas é
uma inspiração de empreendedorismo. Talvez hoje, Elon Musk, seja um dos
empreendedores com maior potencial de mudar o mundo. Vale a pena assistir!”
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Pensamento
“Se você tem um sonho, pode
passar a vida inteira estudando,
planejando e se preparando
para ele. Mas o que você deve
fazer é começar”.
[Drew Houston]

