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Quem Somos 

BBS Security, nascida em outubro de 2016 pela vontade empreendedora de Mauro 

Brunato e Paolo Lorenzo Brignoli, os Inspetores Chefe da Polícia de Estado a serviço 

desde 1982 junto ao Grupo da Polícia, Agência de Investigações e Segurança 

certificada conforme a norma UNI 10891:2000 (Institutos de Vigilância D.M. 

269/2010) e de posse das licenças: 

 n. 14717/12B15B Área OSP I Ter emitida, na data de 20 de julho de 2017, da 

Prefeitura de Milão ao Inspetor Chefe i.q. Mauro Brunato, para o 

desenvolvimento dos serviços de controlo de entretenimento e espetáculo 

(D.M. 6 de outubro de 2009) e assistência nas manifestações desportivas 

(D.M. 8 de agosto de 2007); 

 n. 14742/12B15E Área OSP 1 Ter, emitida na data de 30 de abril de 2018, pela 

Prefeitura de Milão ao Primeiro Dirigente da Polícia de Estado i.q. Dr. Carlo 

Iacovelli, para o desenvolvimento das atividades investigativas previstas 

pelo D.M. 269/2010 e, em particular, as investigações defensivas previstas 

pelo art. 327 bis do C.P.P. 

Experiência, reserva, confiabilidade 

O nosso Time de trabalho é formado por pessoal altamente especializado, 

já pertencente a prestigiosos serviços investigativos da Polícia de Estado 

(Criminalpol Lombardia, Equipa Móvel de Milão - Seção de Criminalidade 

Organizada e Seção de Captura, Direção Investigativa Antimáfia de Milão) e 

responde de modo reservado, transparente e eficaz a cada pedido de informações, 

investigações, controlo e proteção. 

Todos os operadores BBS Security estão na posse dos atestados 

formadores previstos pela normativa vigente no tema de “Segurança e Proteção” e 

são encaminhados, anualmente, para frequência de cursos de atualização 

profissional junto a entes creditados pelo sistema de formação da Região da 

Lombardia e são destinados à execução dos relativos serviços com base em 

características pessoais precisas, deontológicas e profissionais que determinam a 

sua capacidade e confiabilidade.  

Podem operar quer em equipa sob a direção dos nossos Coordenadores, 

quer participar com rendimento, das atividades de segurança ao lado de pessoal de 

qualquer empresa. 
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O método de trabalho 

O estudo aprofundado de cada caso em particular, a análise de risco e o 

desenvolvimento de novas políticas ou planos de segurança preventivos, que 

permitem mitigar eventos de natureza dolosa ou culposa (derivados de danos aos 

recursos materiais, imateriais, organizativos e humanos na disponibilidade de 

empresas e/ou privados), nos permite enfrentar com meticulosidade, todas as 

atividade investigativas e de segurança necessárias para a resolução do problema 

e de propor ao cliente novas estratégias de segurança úteis para a sua tranquilidade. 

 

Referências  

BBS Security S.R.L. opera, para todas as exigências de segurança privada com 

clientes de destaque do sistema de moda da Itália como: 

Condé Nast Group – Vogue – Vanity Fair – GQ – Heineken – Diesel - 
BluMarine – Pielle Events & Promotions – MadHouse Eventi – Teatro 
Vetra – Big Air 2018 – Arexpo Parco Experience – Red Bull – Milan 
Fashion Week – Camera Nazionale della Moda Italiana (The National 
Chamber for Italian Fashion) – Ripley Group - Riad Yacout – Le 
Biciclette – Adidas – Stroili Oro – FIPAV Lombardia – FIP Lombardia – 
Power Volley Milano – FIP Pallacanestro – Colorado Film – Fondazione 
Stelline – Gruppo Una Hotel - Telelombardia 

Entre os clientes de maior prestígio, deve ser sinalizada a colaboração om AFOL da 

Região Lombardia para o controlo dos acessos para a gestão da estrutura de Via 

Soderini n. 24 e o Campus Internazionale di Ricerca sui Tumori IFOM-IEO para a 

gestão dos acessos e recepção e o controlo interno da estrutura.  

 

Serviços de Investigação para privados, empresas e profissionais 

Todas as atividades investigativas são garantidas pela presença, mesmo imediata e 

em todo o território nacional, de especialistas investigadores, especializados na 

análise dos dados, seguimentos, vigilâncias, controlo eletrónico, 

entrevistas/interrogatórios e consistem: 

 na recolha de elementos de prova utilizáveis na área legal, mesmo por 

meio de atos depositados e consultáveis provenientes de bancos de 

dados públicos;   
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 no controlo do território, por meio de atividades operativas dedicadas 

(vigilâncias e seguimentos), finalizadas para a documentação dos 

movimentos das pessoas objeto de investigação também com a 

utilização de instrumentos tecnológicos autorizados (filmagens de vídeo, 

controlo GPS). 

 

Serviços de Segurança 

Com a introdução dos D.M. 8 de agosto 2007 (cd decreto de assistência) e 

D.M. 6 de outubro de 2009 (cd. decreto ex Buttafuori), começa a era do profissional 

da Segurança, uma nova figura profissional reconhecida em todo o território 

nacional que desenvolve a sua atividade ao serviço do público e em correlação com 

os titulares das atividades de entretenimento e espetáculo. 

A experiência e a capacidade organizacional do pessoal da BBS Security 

derivadas há mais de trinta anos de pertinência da Polícia de Estado juntamente 

com a direta e contínua atividade de formação e atualização profissional permite a 

todos os nossos operadores de desenvolver as suas tarefas na máxima 

tranquilidade e com amplas margens de segurança, sempre no interesse da 

coletividade. 

 

Cyber Security 

Cyber Security é o valor adicional à prevenção e defesa dos ataques de  

cyber crime, medidas e contramedidas no âmbito informático, além da verificação 

do nível de segurança da infraestrutura por meio do penetration test. O setor 

compreende também a recuperação dos dados de qualquer suporte.  

 

Serviços de Assistência 

Os eventos desportivos ligados ao mundo do futebol representam, do ponto 

de vista da segurança física, um empenho muito importante no tema de organização 

e gestão de pessoal. Delegado da Segurança, Responsável de Função, 

Coordenador, Chefe de Unidade e Assistente (no número previsto pela norma), 

formam um grupo de trabalho homogéneo altamente qualificado e funcional para 

as exigências de cada empresa desportiva que organiza eventos no âmbito das 

categorias profissionais (Série A e B e Liga Pro).  

 

 



 
 

Sede Legal e Operativa: Corso San Gottardo 1 - 20136 Milão – p.i. 09666450961 
Tel. 0233293642 - Mail: segreteria@bbssecurity.it - direzionebbssecurity@pec.it  
Web Site: www.bbssecurity.it 
Aut. 14717/12B15B Area O.S.P. I Ter emitida pela Prefeitura de Milão na data de 20 de julho de 2017 
Aut. 14742/12B15E Área O.S.P. I Ter emitida pela Prefeitura de Milão na data de 30 de abril de 2018 

 

UNI 10891: 2000 
Certificato n. ISP V/160 

Este sistema pode ser utilizado também para os desportes de equipa onde é 

prevista a afluência de um notável número de pessoas (pavilhões desportivos em 

geral) incluídos grupos de torcidas organizadas por vezes voltadas para grupos 

Ultras (em prevalência basquetebol ou hóquei sobre gelo).  

 

Security nos locais de público espetáculo e eventos em geral 

Acolhimento, assistência e a gestão das situações críticas são as obrigações 

primárias que cada Encarregado deve garantir no curso de suas atividades.  

Conhecimentos dos locais, capacidade de se relacionar com o público e 

clareza das relações com a força policial e as autoridades competentes pelo 

território (aos quais são atribuídas as obrigações de controlo) são as atribuições que 

garantem o bom êxito de cada serviço de Security. 

 

Controlo de acessos e gestão das recepções 

Protocolos de segurança, comportamentos codificados no tempo e experiência 

permitem aos nossos operadores tornar as áreas seguras de outro modo como canteiros, 

depósitos, lojas, grandes centros comerciais, empresas públicas e privadas com a 

verificação da identidade das pessoas que acedem às áreas interessadas, ao controlo da 

correspondência e ao controlo das mercadorias. 

 


