
Desenvolver Plano Diretor de Segurança Empresarial

Criar Matriz de Riscos Operacionais, Catálogo de Conformidades e de�nição de Plano de Ação 

Treinamentos e auditoria da execução dos procedimentos e funcionamento dos sistemas 

“BETTER SAFE THAN SORRY”

BUSINESS RISKS PREVENTION
EM / BRP

Maior lucratividade e competitividade no mercado

Redução efetiva de perdas e custos operacionais e apólices de seguros

Funcionários conscientizados em prevenção de danos e perdas – Cultura Preventiva

Ambientes protegidos e seguros e preservação de equipamentos e materiais

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

BENEFÍCIOS

O SERVIÇO

011 3360.6969 • contato@eytanmagal.com.br • www.eytanmagal.com.br

Business
Risks Prevention

É um conceito corporativo, suportado por uma metodologia para identi�car Não Conformidades (NCs),
prevenindo ocorrências e situações de risco e vulnerabilidades. Uma das premissas do Business Risks 
Prevention (BRP) é a existência de um Plano Diretor de Segurança Empresarial (PDSE).  

O PDSE prevê uma unidade de gestão e controle de riscos operacionais, prevenindo perdas e danos à vida, 
ativos, materiais, informações e à imagem, contribuindo com a continuidade do negócio e melhorando os 
resultados �nanceiros da organização. Os riscos, ameaças e vulnerabilidades e a grande quantidade de 
obrigações legais e regulatórias exigem rotina e metodologia de monitoramento e identi�cação de não 
conformidades online e off-line das atividades operacionais 24h. Esta operação é realizada por um 
ROC – Risks Operation Center que tem como missão atuar preventiva e reativamente diante das ocorrências.

A existência de um ROC é fundamental para a centralização de informações, análise, avaliação, tratamento e 
controle de pendências para o desenvolvimento de cultura preventiva. Uma vez implantado, os acionistas e 
dirigentes das empresas terão visibilidade e status dos riscos operacionais na empresa.   

Elaborar de projetos de recursos físicos e eletrônicos e implantação de procedimentos operacionais e de emergência 

Implantação do ROC - desenvolver e implantar projeto físico e eletrônico, seleção e capacitação de operadores, 
desenvolvimento das normas e procedimentos, de�nição dos sistemas de monitoramento, controle e registro 
de anormalidades e gestão de pendências 


