
“BETTER SAFE THAN SORRY”

Desenvolver plano diretor de Segurança Empresarial e Gerenciamento de Riscos

Mapear e analisar vulnerabilidades que causam perdas nos processos críticos

Elaboração de projetos de proteção, recursos físicos e eletrônicos e implantação de procedimentos operacionais e de 
emergência

Implantação do CIP - desenvolver e implantar projeto físico e eletrônico, seleção e capacitação de operadores, desen-
volvimento das normas e procedimentos, de�nição dos sistemas de monitoramento, controle e registro de anormali-
dades e gestão de pendências

Treinamentos e orientações on the job

Auditoria da execução dos procedimentos e funcionamento dos sistemas

Documentação do processo, memória organizacional e elaboração de relatórios

Maior competividade no mercado e lucratividade 

Redução efetiva de perdas

Funcionários conscientizados em prevenção de perdas e danos - Cultura Preventiva

Gestão e�caz das despesas e investimentos

Preservação de equipamentos e materiais

Controle efetivo de pessoas, veículos, matérias prima e produtos acabados

Gestão e con�abilidade da informação

Ambientes protegidos e seguros

Apoio na prevenção à acidentes do trabalho

Redução de custo das apólices de seguro

BUSINESS PREVENTIVE INTELLIGENCE
EM / BPI

O SERVIÇO

BENEFÍCIOS

Implantar e gerenciar unidade interna de inteligência preventiva nas empresas, para garantir a continuidade do negócio, 
prevenindo perdas e danos de vida, ativos, materiais, informações e a imagem e consequentemente, melhorar os 
resultados �nanceiros da organização. Os riscos, vulnerabilidade e a grande quantidade de obrigações legais, certi�-
cações, normas regulamentadoras, licenças, políticas internas e mais, exige conceito e metodologia de monitoramento 
e identi�cação de não conformidades online e of�ine das atividades operacionais 24h, tais como: entrada de matéria 
prima, produção, descarte, armazenamento e entrega ao cliente. 
A implantação de uma Central de Inteligência Preventiva - CIP, é fundamental para a centralização, análise de 
informações e desenvolvimento de cultura preventiva.
Uma vez implantado, os acionistas e dirigentes das empresas terão controle dos riscos e bem-estar empresarial.
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