
  

A CEAS-BRASIL&NRM CONSULTORIA oferece uma gama completa de serviços de 

consultoria e assessoramento integral de serviços de segurança com a 

responsabilidade de solucionar de forma criativa e eficiente, as exposições aos riscos 

dos nossos clientes, que incluem desde a realização de avaliações até o 

desenvolvimento de politicas e a realização de auditorias. Graças a nosso conjunto 

integral de serviços, podemos proporcionar a sua organização soluções de politicas de 

segurança adaptadas a seus requisitos e aos riscos concretos que todas as 

organizações estão sujeitas.   Através da consultoria podemos identificar, mapear, 

analisar, mitigar e sugerir estratégias para o tratamento dos riscos corporativos. 

SERVIÇOS 

 Consultoria 

Os serviços são desenvolvidos com base no negocio do cliente, independente de seu ramo de atividade. 
Produtos: 

 Gestão de riscos. 

 Gestão de perdas. 

 Plano do sistema preventivo de segurança. 

 Plano do sistema contingencial de segurança. 

 Elaboração de cenários prospectivos de segurança. 

 Parecer técnico de sistema de segurança. 

 Campanhas de sensibilização de segurança. 

 Manual de normas e procedimentos. 

 Política de segurança. 

  

Auditoria 

A auditoria identifica os processos da empresa com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento 
organizacional, otimizando a qualidade dos processos e melhorando o resultado operacional. Produtos: 

 Risco operacional. 

 Auditoria de perdas. 

 Mapeamento de risco. 

 Verificação de normas e procedimentos. 

 Reavaliação de sistema de segurança. 



  

Outsourcing  

Soluções apropriadas às necessidades dos clientes para a implantação de projetos de terceirização do 
sistema de segurança. Busca implantar um processo de administração e gerenciamento dos diversos 
serviços ligados à segurança empresarial (security).  

Este gerenciamento busca operacionalizar os serviços para que a empresa mantenha foco no seu 
negócio.  

Treinamento  

Busca sempre a inovação, acompanhando as mudanças do ambiente externo e proporcionando 
melhorias para o profissional. 

  

Personalizamos cursos in company com o diferencial da vivência e experiência da consultoria.  

As decisões de segurança que irão determinar a segurança da sua 

organização nos próximos anos, exigindo uma abordagem 

cuidadosa, juntamente com conhecimentos e experiência em 

práticas do setor de segurança, requer uma abordagem muito 

cuidadosa na politica de segurança de sua organização, através de 

uma assessoria especializada e com grande experiência das 

melhores práticas na identificação dos riscos corporativos que a 

sua organização está sujeita a enfrentar. 

 
RELAÇÃO DE CLIENTES 

 
SHOPPING CENTER 
 

 Shopping Iguatemi (Feira de Santana) 

 Shopping Aeroclube Plaza 

 Shopping Iguatemi (Salvador) 

 Salvador Shopping 

 Shopping Paralela 

 Salvador Norte Shopping 
 

CONDOMÍNIO 
 

 Condomínio Vilas do Atlântico 

 Condomínio Pedra do Sal 

 Condomínio Royal Trade 

 Condomínio Salvador Trade Center 

 Condomínio Mansão Le Corbusier 

 Condomínio Mansão Manoel Andrade 

 Condomínio Luis Fernando 

 Condomínio Empresarial Moradas da Lagoa 

 Condomínio Palais Du Versant 
 



 
 
EMPRESA DE SEGURANÇA 

 

 EBF – Escola de Formação de Vigilantes 

 Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado da Bahia 

 Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do 
Pernambuco 

 SEV- Centro de Formação de Vigilantes 

 Grupo Predial (GPS) 

 Máxima Segurança (Para) 

 Grupo MAP 

 Grupo Guardiões (Pernambuco) 

 Max Forte Segurança 

 Prosegur 
 

VAREJO 
 

 ABC Supermercados (Rio de Janeiro) 

 Delicatessen Perini 

 Comercial Santa Fé (Ibirataia/Ba) 

 AmBev 

 Beauty Perfumaria e Cosméticos 

 Grupo Insinuante 
 
 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

 Centro Universitário Jorge Amado 

 Fabac 

 Centro Universitário Estácio da Bahia 
. 

DIVERSAS 
 

 Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 

 Complexo Ford (Porto Ponta de Laje/ Ba) 

 Chesf (Pernambuco) 

 Tecon Operador Logístico 

 Wilport Depot 

 Vivo 

 Grupo Visão 

 TPC Ford 
 
HOTEL 
 

 Complexo Hoteleiro Costa de Sauipe 

 Golden Tulip 

 Tulip In 



 
 
HOSPITAL 
 

 Hospital Santa Isabel 

 Obras Sociais Irmã Dulce 

 

Informações: 

contato@ceasbrasil.com.br 
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