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“Do what you can,
where you are,
With what you have.”
Franklin D. Roosvelt
“Faça o que puder,
onde você estiver,
Com os recursos que tiver.”

Introdução
Acreditamos que o ambiente em que
trabalhamos - onde passamos a maior
parte do nosso tempo - possa ser um lugar
agradável e seguro.

O novo cenário geopolítico mundial exige
que as empresas atuem de forma mais
produtiva e responsável, diminuindo os
espaços e aumentando a competitividade
por mercados.

Entendemos também que todo o negócio
possui uma certa exposição ao risco e que
para atingir novos horizontes, é necessário
estar preparado para fazer frente aos
obstáculos encontrados.

A NSA Brasil pode contribuir positivamente
para manter os seus negócios em
crescimento, com estabilidade e confiança.

Com esta visão, colaboramos para que
nossos clientes atinjam seus objetivos
corporativos, dentro de um ambiente
harmonioso e seguro.
Nossos consultores são orientados a
resultados. Isto significa que buscamos a
eficiência de processos, seja na gestão de
contratos de segurança, prevenindo
perdas, investigando fraudes ou atuando
nos processos do supply chain, mitigando
os riscos e criando bases para um
crescimento sustentável e eficiente.
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Apresentação
As soluções mais avançadas e eficazes para tornar o dia-a-dia de
sua empresa mais seguro e mais rentável

A NSA Brasil é uma empresa de consultoria em

reconhecida atuação em seus segmentos.

segurança corporativa.
Temos como principal compromisso buscar as
soluções mais adequadas, com a melhor relação
custo/benefício. Isto só é possível porque somos
uma empresa de consultoria independente,
voltada para resultados.

Se você acredita ‐ assim como nós ‐ que
empresas podem ser mais seguras e mais
rentáveis, venha conhecer o que nós temos a
oferecer!

Nossas soluções inovadoras e de eficácia
comprovada permite colocar nossos clientes em
um patamar diferenciado, ganhando assim
competitividade e aumentando a sua resiliência.
Seja qual for o porte de sua empresa e a sua
necessidade, estamos aptos a atendê‐lo com
rapidez e qualidade.
Somos conhecidos como uma "one‐stop‐shop"
para assuntos relacionados à segurança, ou seja,
agregamos todos os ser viços que uma
organização necessita, atendendo este cliente
de uma forma integrada e completa.
Nossos consultores são oriundos de renomadas
instituições brasileiras, civis e militares, com
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Nossa Missão
A missão da empresa é a sua alma, a declaração máxima de seus
objetivos e reflete de que forma ela irá ajudá-lo a atingir as suas
metas.

“Nossa missão é entender o negócio de nossos clientes e
a ajudá-los a encontrar soluções para os obstáculos
encontrados na área de segurança, e promover o seu
desenvolvimento”.

Em todos os nossos projetos, temos o cuidado de utilizar a metodologia correta para cada
necessidade.
Para cada situação, uma solução diferenciada, e em todas elas, buscamos soluções
criativas e de qualidade. Preferimos sempre que possível um approach low-profile, ou
seja, de baixa visibilidade.
Falta de segurança não é somente um problema para os seus colaboradores e patrimônio,
mas também um sério risco de continuidade de seu negócio. Uma crise mal gerenciada
pode comprometer permanentemente a imagem e a confiabilidade da empresa .
Acreditar em soluções inovadoras e buscar soluções adequadas para cada processo, para
cada situação é nossa especialidade. Entre em contato conosco e veja como viabilizar e
expandir seus negócios com segurança.
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“Men are equal; it is
not birth but virtue
that makes the
difference.”
Voltaire (1694 - 1778)

“O Homem nasce igual; mas não é o
nascimento mas sim a virtude que os
torna diferentes”

Nossos
Diferenciais
Os sete diferenciais que tornam a NSA Brasil diferente de todas as
outras empresas do mercado

1

A indiscutvel qualidade profissional
dos nossos consultores ...

... a consistência do conteúdo
técnico de nossos projetos de
consultoria e treinamentos, e...

3

... o uso das técnicas e
metodologias mais
avançadas no momento,
e...

5

4

... a pesquisa e desenvolvimento
constante das soluções mais
eficazes...

... personalizados
para atender o perfil
de cada um de
nossos clientes...

6
7

2

... sigilo absoluto, de
acordo com a nossa
Política de Privacidade
vigente...

e qualidade total na execução
dos serviços.
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“There is only one
good, knowledge, and
one evil, ignorance.”
Socrates, Greek philosopher
Athens (469 BC - 399 BC)
“Existe somente um bom, o
conhecimento, e um mal, a
ignorância.”

Produtos e
Serviços
Os principais serviços oferecidos pela NSA Brasil estão abaixo discriminados.
Trabalhamos arduamente para entender o negócio de nossos clientes e os
ajudamos a encontrar soluções para os desafios que enfrentam diariamente.

Gestão Colaborativa em Segurança Empresarial
Somos detentores de metodologia própria para gestão colaborativa em Segurança Empresarial,
apoiando o gestor de segurança corporativa da empresa (quando existente), elaboramos
diagnóstico de vulnerabilidades, elaboração de estratégias de curto, médio e longo prazos,
redução de riscos, gerenciamento de contratos com terceiros, auditoria de segurança, entre
outras inúmeras atividades relacionadas ao dia a dia de um Gestor de Segurança.
Este modelo único é regido por um SLA (Service Level Agreement) e uma metodologia que
permite prestar um serviço transparente e financeiramente sustentável.
Através da utilização das mais avançadas técnicas, aliadas à nossa experiência, a sua empresa terá
a segurança adequada para a continuidade de seu negócio.
Segurança Patrimonial
Elaboramos projetos de segurança patrimonial para instalações de qualquer porte, e em qualquer
lugar.
Somos consultores independentes, pois não possuímos vínculos com empresas fornecedoras de
equipamentos e serviços de vigilância e portaria, o que nos dá a isenção necessária para
especificar equipamentos e atividades relacionadas à segurança.
Treinamento especializado
Realizamos treinamentos personalizados para atender às necessidades de nossos clientes e são
ministrados em grupos, variando de 8 a 30 alunos, dependendo da disciplina e da infra‐estrutura
disponível, com duração de 6 a 56 horas.
Oferecemos treinamento em qualquer disciplina da segurança, tais como: Security Awareness,
Safe Driving Experience; Direção Evasiva; Direção Ofensiva; Reportagens em Áreas de Conflito;
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Produtos e
Serviços
Assalto e resgate em Plataformas de Petróleo; Assalto a veículos tubulares
(Trem/ônibus/avião/automóveis); Assalto a embarcações marítimas e fluviais; Extração de
suspeitos em celas; Manuseio de presos com doenças infecto‐contagiosas; Operações Avançadas
com Helicópteros; Operações de Inteligência no crime organizado; Operador de MP‐5;
Policiamento em Mountain Bike (Instrutor, Avançado e Básico); Reconhecer e Anular IEDs; Sniper
Team (Avançado, Básico e Team Leader); Comandante Tático SWAT; Táticas de Negociação
Avançada; Técnicas de Patrulhamento, entre outros.
Segurança Pessoal (ULTRA‐VIPs)
Realizamos todo o planejamento da escolta pessoal, assim como da logística de homens e
equipamentos (veículos blindados e de apoio, comunicação, etc.) em praticamente todos os
países do mundo. Temos experiência em operações internacionais e domésticas de escolta de
executivos e celebridades. A discreção é o ponto mais forte de nosso serviço. Veja mais em
www.nsabr.com.br/Celebridades_e_Autoridades.pdf.
Diagnóstico de Vulnerabilidade e Riscos
O ponto de partida de todos os sistemas e procedimentos de segurança deveria ser uma avaliação
dos riscos que determinado cliente está exposto. Muitas vezes, o gasto com segurança é
inadequado, pela má avaliação (ou ainda inexistente) dos riscos potenciais. É possível, com este
serviço, identificarmos supostos gastos desnecessários, fazendo com que nosso cliente otimize
seus recursos.
Inteligência e Contra‐Inteligência/Fraudes Corporativas
A atividade de espionagem tem crescido assustadoramente nesta última década. Todas técnicas e
equipamentos desenvolvidos durante a Guerra Fria passaram para o mercado civil e muitas das
vezes sendo mal utlilizada prejudicando os seus negócios. Nossa consultoria se vale dos melhores
profissionais desse ramo no mundo para levantar informações sensíveis ou para evitar a saída não
autorizada de informações e equipamentos.
Faça o download do arquivo em www.nsabr.com.br/Fraud_Investigation.pdf.
Aquisição de Veículos Blindados
O comprador de carros blindados em sua maioria não é especializado e muitas vezes, compra um
produto inadequado. Ajudamos nossos clientes para que comprem o serviço de blindagem mais
adequado, em termos de nível de proteção balística, utilização, preço e qualidade.
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Produtos e
Serviços
Testes de Intrusão ‐ “Red Teaming”
Este serviço tem como finalidade principal assegurar nossos clientes que determinados
procedimentos de segurança estão sendo empregados. Muitas vezes os fornecedores de uma
cadeia produtiva devem adotar medidas de segurança para que determinado equipamento ou até
mesmo informação não sejam mal utilizados. Com inspeções in loco e auditoria periódica, estes
problemas são minimizados.
Gerenciamento de Crises
Toda empresa está sucetível a diversas crises como incêndios, assaltos com reféns, terrorismo,
entre outros incidentes. A Pasta de Gerenciamento de Crises concentra todas as informações
sensíveis para que este incidente seja solucionado o mais rápido possível, minimizando dessa
forma os prejuízos financeiros e de imagem.
Security by Design
Muitas vezes, o projeto de uma edificação tem falhas de segurança em sua concepção e que para
que estas sejam corrigidas, gasta‐se tempo e recursos que poderiam ser evitados. O conceito do
Security by Design é atuar diretamente na criação do projeto, para visar o máximo de segurança
possível. Além disso poderá ser adicionado ao projeto de Segurança Perimetral e Procedimentos
Operacionais ‐ POP, maximizando dessa forma a segurança da instalação e adicionando valor
agregado importantíssimo para seus usuários.
Faça o download do arquivo em www.nsabr.com.br/Security_by_Design.pdf.
Segurança em Eventos
Os eventos que atendemos são minuciosamente planejados para garantir a segurança de todos os
seus participantes, sejam eles funcionários, autoridades, palestrantes e visitantes. É muito
importante a integração dos processos de segurança, tais como controles de acesso, traslado de
carro, aeronaves e a pé, coletivas de imprensa, para que minimizar os riscos de um incidente
indesejado.
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Para maiores informações sobre como podemos colaborar com os objetivos de sua empresa, entre em
contato:

NSA Brasil
Rua Girassol, 34 ‐ 10⁰ andar
São Paulo ‐ São Paulo ‐ BRASIL
05433‐000
Tel.: +55 (11) 2626‐1915
E‐mail: contato@nsabr.com.br
Website: www.nsabr.com.br
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