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Quando se fala em política de segurança empresarial, alguns empresários, presidentes e diretores 
de multinacionais dirão: “Isto não é o foco da empresa e não é relevante para o planejamento da 
nossa instituição - este tipo de assunto eu empurro para algum diretor mais desocupado”. Em 
outros casos, encontraremos um discurso diferente: “Em nossa empresa, eu mandei colocar um 
circuito fechado de TV e coloquei uns policiais da área para fazer companhia aos meus porteiros, 
além de um chefe de segurança que cuida do assunto”.  
 
Infelizmente, isto ocorre em mais de 80% das empresas brasileiras, onde a total falta de 
conhecimento dos executivos sobre o tema deixam um vácuo no poder de atuação da segurança, 
acerca das reais vulnerabilidades da empresa, causando assim problemas muitas vezes 
irreversíveis, tanto para alguns produtos, como para a própria existência no mercado da 
companhia.  
 
Empresas quebram no mercado e tentam descobrir os motivos que culminaram em sua situação 
falimentar. Mas muitas dessa companhias não imaginam que a falta de segurança pode ser um 
dos motivos que ensejaram na instabilidade da mesma, e assim ter sido a responsável por gerar 
um efeito em cadeia.  
 
A experiência da Kroll comprova que quando uma empresa não se preocupa em formar uma 
política de segurança no sentido profissional da palavra, ela denota um sintoma de 
desorganização corporativa, o qual, fatalmente, condenará a mesma ao fracasso corporativo, 
quebrando a credibilidade do seu produto e de sua logomarca.  
 
A construção de uma política de segurança de uma empresa depende da análise de requisitos 
para a sua execução, e também necessita delimitar a abrangência de sua atuação.  
 
Para este difícil trabalho, somente um profissional altamente qualificado na área de gestão 
empresarial e estratégia, sendo um profundo conhecedor da organização estrutural de segurança 
pública e privada no país, será capaz de desenhar a base desta política de segurança de forma 
eficaz, permanente e viável quanto à relação custo/ benefício.  
 
O diagrama a seguir poderá demonstrar de forma mais detalhada quais são os requisitos e a 
abrangência de uma política de segurança empresarial:  
 
REQUISITOS PARA A EXISTÊNCIA DE UMA POLÍTICA DE SEGURANÇA  
 
Atividade da empresa:  
 
A empresa necessita possuir um produto de risco e também um porte financeiro ou físico 
compatível à necessidade de implantação de uma política de segurança.  
 
Riscos Envolvidos  
 
Independente do porte da empresa, deve haver a avaliação dos riscos diversos que podem afetar 
a sua existência. O fato de não haver risco no produto da empresa, não extingue a necessidade 
de uma política de segurança, tendo em vista que qualquer tipo de risco contra seus funcionários, 
sub-contratados, ou processos internos, justificam a implantação de uma política de segurança.  
 
Retorno Financeiro:  
 



Em diversos casos, uma política de segurança pode se tornar o requisito básico para a efetivação 
de negócios com seus clientes. A exigência do cliente geralmente ocorre porque ele vai deixar seu 
produto sob a responsabilidade da empresa.  
 
Retorno Comercial:  
 
A existência de uma política de segurança devidamente disseminada pela empresa, transforma-se 
em uma ferramenta para a área de marketing e para a área comercial. Estes setores incluem a 
presença da política de segurança como atrativo para os seus clientes.  
 
ABRANGÊNCIA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA  
 
Suporte logístico e operacional para todas as áreas da empresa:  
 
Uma política de segurança proporciona tranqüilidade para as outras áreas, na medida em que eles 
não perdem tempo avaliando a segurança nos processos produtivos, também contando com um 
suporte especializado em caráter permanente.  
 
Gerenciamento de recursos humanos e materiais em segurança:  
 
Havendo uma política eficaz de segurança, pessoas especializadas farão a gestão dos homens de 
segurança, bem como a integração dos sistemas de segurança eletrônico e de informações. Nossa 
experiência atesta que uma política de segurança bem instalada poderá manter uma equipe de 
segurança orgânica, integrada aos recursos de segurança eletrônica, aumentando assim, 
consideravelmente, a liberdade para a produção de qualquer produto dentro de uma empresa.  
 
Desenvolvimento de sistemas de segurança para novos produtos:  
 
Em um mercado dinâmico como o atual, uma empresa sempre está criando novos produtos e 
novos métodos para sua implantação. Nesta fase, a segurança deve avaliar o risco e auxiliar na 
viabilidade do produto, incorporando mecanismos de segurança, desde a sua concepção até a 
efetivação da empresa no mercado.  
 
Identificação de riscos nos sistemas e processos:  
 
O princípio da especialidade que caracteriza o profissional de segurança é o responsável por 
detectar riscos onde outras pessoas não percebem. Medidas preventivas proporcionam a 
viabilidade do produto no mercado, uma vez que não haverá sinistros e prejuízos financeiros 
decorrentes de falta de planejamento em segurança empresarial.  
 
Plano de Prevenção de Perdas (Loss Prevention):  
 
Uma empresa que possui uma política de segurança mantém o seu plano de prevenção de perdas, 
o qual pode atuar de várias forma dentro da mesma:  
 
Reduz as perdas por sinistros nos seus produtos, através de uma política preventiva de combate a 
risco, agindo antes que ocorram os sinistros.  
 
Mantém em níveis toleráveis às perdas por sinistros, viabilizando a empresa a manter-se no 
mercado, com um nível mínimo de segurança e retorno financeiro.  
 
Trabalha de maneira preventiva e permanente sobre os diversos tipos de sinistros, tais como 
furtos internos, desvios de pequena monta ou danos do produto, apurando-se a imperícia, 
imprudência ou negligência de funcionários que deram causa ao problema.  
 



Para muitas empresas, a segurança empresarial é um tabu. Muitas pessoas não conseguem 
compreender a real necessidade de uma política, bem como de procedimentos para a segurança 
corporativa da empresa, dos funcionários e do produto. Enfim, de todos os fatores que podem 
ocasionar riscos às corporações.  
 
A segurança empresarial e física, passou a ser de suma importância nas corporações, 
principalmente após os atentados de 11 de setembro. Atualmente, com a guerra entre os Estados 
Unidos e o Iraque, cujas proporções ainda são desconhecidas, as empresas devem se preparar 
para situações de crise.  
 
Nos próximos boletins, falaremos mais sobre o tema, explorando as fases de um processo de 
implantação de uma política de segurança empresarial.  
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