PLANO DE CONTINGÊNCIA
E CONTROLE DE AMEAÇAS
As mudanças de cenário da violência e perturbação pública trazem às empresas a necessidade de uma nova
abordagem de segurança e controle das ameaças, capaz de prever cenários de emergência com ações deﬁnidas para
proteger as operações em todo lugar de forma imediata.
Neste cenário dinâmico e de grande complexidade, as soluções tradicionais de gestão de crise e continuidade de
negócios não atendem as demandas com a agilidade necessária.
Faz-se necessário um planejamento inteligente e focado nos processos de segurança e controle que possa ser
rapidamente aplicado nas empresas, mitigando ameaças e riscos.

DIFERENCIAIS
ÁGIL
Desenvolvido em um curto espaço de tempo

DINÂMICO
Se adequa ao seu modelo de negócios

BAIXO CUSTO
Exequível sem grandes investimentos

APLICABILIDADE COMPROVADA
Aplicado em todos os setores de negócio

BENEFÍCIOS
1 Identiﬁcação das principais ameaças e
vulnerabilidades da organização cruzando
informações da analise de risco com a
análise de impacto

3 Capacitação das equipes

2 Construção de processos e controles para
inibição, contenção e resposta às ameaças

4 Auditoria e simulação dos processose controles

METODOLOGIA
CONTROLE DE AMEAÇAS

MELHORIA CONTÍNUA

1 - Resposta ao incidente

Preparação e
Planejamento

2 - Gestão da Crise

Distribuição e
Implementação
Monitoramento
e Auditoria

Incidente

3 - Plano de Retomada
RESPOSTAS ÀS AMEAÇAS

CONCEITO ICTS
Estados de atenção

Rotina

Alerta

• Acontecem no dia-a-dia do site
• Não geram coberturas da
mídia, desde que bem atendidos
• Não trazem riscos a
integridade física dos clientes

Emergência

• Não oferecem risco à estrutura
física ou na operação do site, se o
atendimento for de imediato e
eﬁciente

• Compromete a estrutura física
ou operação do site

• Pode gerar repercussão em mídia

• Compromete a integridade
física de clientes e colaboradores

• Grande repercussão em mídia

• Oferece certo grau de risco à
integridade física de funcionários
e terceiros

• Não oferecem risco à estrutura
e a operação do site

A identiﬁcação correta e em tempo adequado, permite uma passagem organizada do estado de
rotina para o estado de emergência.

Círculos concêntricos
NÍVEIS DE ALERTA

Metodologia utilizada pela ICTS na proteção
de pessoas e negócios onde são desenvolvidos
círculos de proteção para inibição, detecção,
retardo e comunicação de ações adversárias.

NÍVEL 4
ATIVO

Adaptada ao conceito de inteligência para
monitorar informações estratégicas e
classiﬁcar ações em níveis de alerta e
abrangência geográﬁca.

ONDE OCORREM

WWW.ICTSSECURITY.COM.BR
+55 11 3809-2681

contato@icts.com.br

A ICTS Security é uma empresa brasileira, de origem israelense, que oferece consultoria e gestão de serviços de segurança empresarial, pessoal e condominial. Com visão e conhecimento abrangente
de riscos, atua com enfoque preventivo, aporte de inteligência, emprego de metodologia pioneira e tecnologias de ponta. Desenvolve soluções pragmáticas e integradas, com agilidade e
independência, em ambientes complexos e de alta exposição a riscos.

