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A Empresa

FECAP promove evento sobre Gestão de Risco e Ética
modismo ou uma tendência de negócios
que veio para ficar. Neste sentido, o Prof.
discutiu o papel das organizações, ética
corporativa versus ética pessoal e como a
gestão de riscos enquadra-se neste
contexto.

No dia 08 de fevereiro, Edison Fontes e
João Jaouiche, sócios da Núcleo
Consultoria, participaram do evento
Gestão de Risco e Ética - Pilares da
Governança, promovido pela Fundação
Álvares Penteado - FECAP. A instituição
realiza mensalmente um programa de
eventos gratuitos, tanto para alunos,
quanto para profissionais da área ou
interessados no tema.
O workshop foi ministrado pelo Prof.
Ricardo Lemos, docente do MBA Gestão
de Riscos e Compliance da FECAP, que
abordou o que o mercado tem
denominado de GRC - Governança, Riscos
e Compliance, e debatendo sobre se é

“O tema Governança, Ética e Riscos são
obrigatórios para todas as organizações.
A grande questão é como tratar os
mesmos de forma estruturada e
coerente com o porte e tipo de negócio
da organização. Neste evento tivemos
oportunidade de debater estas
questões”, comentou Edison Fontes.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria em
gestão de riscos, composta
por gestores em segurança
empresarial, administradores
de empresas, advogados e
engenheiros, preparada para
atender seus clientes nas
diversas necessidades de segurança e proteção.
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“Percebemos a crescente preocupação
das empresas em se manterem e se
apresentarem de forma transparente e
lícita para o mercado, como também
para seus clientes internos e externos. O
tema tem merecido destaque, reforçado
com os acontecimentos em nosso país.
Entendo que a relevância desse assunto
deve manter-se em alta, daí a
participação nesse workshop, visando a
constante atualização”, complementou
João Jaouiche.
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Segurança é estilo de vida

Diógenes Lucca e Roberto Costa

Os autores entendem Segurança como um importante item que agrega mais
Qualidade de Vida. Portanto, como em qualquer aspecto da vivência humana, há
que se educar para a prática de prevenção, tal qual funciona com a preocupação
com a saúde, com as finanças, educação e outros. “Lucca e Roberto discorrem com
clareza e de forma leve sobre conceitos e circunstâncias que contribuem
negativamente para nosso modo de pensar sobre segurança e nos ajudam a corrigir
o rumo. Ao longo de suas páginas, este livro entrega conhecimento, ensina
habilidades e estimula atitudes, tornando-nos mais competentes para conviver em
ambientes que não há como tornar totalmente seguros, por razões que ficam
claras”, Ricardo Coelho.
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Pensamento
“Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina”.
[Cora Coralina]

