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A Empresa

Cyber Security Brazil, um encontro oportuno
para um tema em evidência!
producente sobre os principais desafios que
possuem, além de funcionar como uma
plataforma essencial para networking e
geração de negócios.

Dr. Cassio Vecchiatti (FIESP), Dymitr Wasjman (UTC America Latina) e
Tácito Leite (Núcleo Consultoria), durante apresentação da Pesquisa
“Segurança Cibernética nas Empresas de Energia”.

Após sua primeira edição em 2015, sendo
realizado com resultados igualmente
positivos, o Cyber Security Brazil - Energy Utilities - Industry, chega à sua quarta
edição em 2018 como referência no debate
sobre Segurança Cibernética e da
Informação nesse setor.
O evento ocorreu entre os dias 26 e 27 de
março, em São Paulo. É o primeiro e único a
debater o tema com foco nos segmentos de
Energia, Utilities e Indústria, o projeto reitera
em 2018 seu objetivo de reunir os principais
especialistas do setor para um debate

Tácito Leite, sócio da Núcleo, foi um dos
participantes do painel “Desafios e
Oportunidades na Proteção das
Infraestruturas Críticas do Setor Brasileiro”,
apresentando a pesquisa “Segurança
Cibernética nas Empresas de Energia”,
resultado da análise do panorama geral da
proteção das infraestruturas críticas do
Brasil com foco no setor elétrico,
identificando vulnerabilidades e
oportunidades de melhorias.

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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Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança

“O evento foi extremamente rico em
informações que, nesse setor, evoluem
todos os dias! Aproximou ainda mais as
áreas de TI e TO. A preocupação com a
segurança em infraestrutura crítica é uma
realidade no Brasil e deve focar a
convergência da proteção física e
cibernética. A setorização e especialização
do evento também contribuíram para uma
troca de experiência mais rica e
esclarecedora”, comentou Tácito Leite.
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Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
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Dica de Filme

Foto: Divulgação

A Origem
Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb (Leonardo
DiCaprio) está entre os melhores na arte de roubar segredos valiosos do
inconsciente, durante o estado de sono. Além disto ele é um fugitivo, pois está
impedido de retornar aos Estados Unidos devido à morte de Mal (Marion
Cotillard). Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita a ousada missão
proposta por Saito (Ken Watanabe), um empresário japonês: entrar na mente de
Richard Fischer (Cillian Murphy), o herdeiro de um império econômico, e plantar a
ideia de desmembrá-lo. “O filme é marcado por ter um enredo complexo, mas
muito bem desenvolvido. Uma trama fascinante, que lida com o que há de mais
íntimo na mente humana: as lembranças. Vale a pena assistir!” Marcela Floriano
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Pensamento
“Limitações vivem apenas em nossas
mentes. Mas se usarmos nossa
imaginação, nossas possibilidades
tornam-se ilimitadas”.
[Jamie Paolinetti]

