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ISDS Serviços
Os nossos serviços incluem as seguintes áreas, entre outras:
AVALIAÇÕES DE RISCOS E AMEAÇAS
Temos conduzido investigações e feito avaliações de ameaças de alto
risco com sensibilidade, habilidade, documentação cuidadosa e absoluta
discrição e confidencialidade.
As avaliações de risco da ISDS têm por objetivo identificar uma grande
variedade de ameaças, incluindo o terrorismo, crimes e prevenção de
sinistros. Os especialistas da ISDS classificam os riscos de acordo com um
sistema

de

níveis,

utilizando

um

processo

exclusivo

de

análise

sistemática. A avaliação inclui:
•

Identificação dos principais ativos

•

Identificação de possíveis alvos

•

Seleção de cenários de ameaça

•

Avaliação de vulnerabilidades e consequências

SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA
A equipe de especialistas da ISDS entende a necessidade de informações
confiáveis, válidas e profissionais para dar suporte a todos os planos e
projetos de segurança. O principal objetivo do Serviço de Inteligência da
ISDS é fornecer informações relevantes no momento certo aos tomadores
de decisão.
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A ISDS projetou o sistema OSINT (Open Source Intelligence) para coletar
informações de várias fontes, analisá-las e desenvolver um relatório de
inteligência. O Relatório OSINT foi utilizado em diversas ocasiões,
incluindo em grandes eventos esportivos, como nos Jogos Olímpicos de
Atenas, em 2004, e de Pequim, em 2008.
O serviço de inteligência da ISDS oferece cobertura global e informações
de inteligência em tempo real. Além disso, a equipe da ISDS oferece
tecnologias avançadas e eficazes para a coleta de informações.

PLANO DE SEGURANÇA E PROJETO GERENCIAL
O design de sistemas integrados da ISDS reúne os três principais
elementos da segurança: Pessoal, Procedimentos e Tecnologia.

Este

serviço é um fator determinante para o sucesso.
A equipe de especialistas da ISDS irá preparar um projeto de segurança e
um conceito sob medida para atender às necessidades dos clientes.
A ISDS oferece serviços de gestão para todas as fases do projeto de
segurança, incluindo a seleção de pessoal, implementação e supervisão
de projetos-chave.
A gestão de projetos de segurança da ISDS oferece ao nosso cliente o
nível mais avançado de preparação
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TREINAMENTO
A ISDS oferece uma gama completa de programas de treinamento, entre
os quais:

 Treinamento de Combate ao Terrorismo
 Programas especiais de Segurança Pública
 Programas de segurança Marítima e da Aviação
 Programas de Inteligência
 Programas de treinamento para proteção de VIP
 Cursos de Gerenciamento de Crises
 Tecnologia de Segurança
 Programas de Treinamento Operacional

TECNOLOGIA
A ISDS enfatiza a importância das tecnologias inovadoras e especializadas
de segurança.

Temos

uma relação sólida com um grande número de

fornecedores de tecnologia e de equipamentos, permitindo que nossos
clientes tenham acesso efetivo a tecnologias de Última Geração voltadas
para a defesa e segurança.
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