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A Empresa
A Núcleo é uma empresa de consultoria 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.

Produtos
Arquitetura de Segurança
Auditorias
Diagnósticos
Fusão e Aquisição de Empresas
Gerenciamento de Crises
Investigação
Plano de Continuidade de Negócios
Plano Diretor de Segurança
Políticas, Normas e Procedimentos
Proteção Pessoal
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamentos

Enquete do Mês

Aconteceu
Segurança da Informação,
uma variável sob controle?
No dia 10 de fevereiro, a
convite do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação da Câmara Americana de Comércio (AMCHAM Brasil - São Paulo),
Edison Fontes, sócio da Núcleo, foi um dos
palestrantes do evento “Segurança da Informação uma variável sob controle?”. Segundo pesquisas, o
roubo de informações internas representa 42% dos
prejuízos com segurança nas corporações. A constatação de um problema grave de segurança
demora, em média, 14 dias. Cada dia custa, aproximadamente, 18 mil dólares. Os números apontam
que as organizações precisam tratar essa variável,
não apenas como uma questão de tecnologia, mas
de melhores práticas corporativas, abrangendo
pessoas e processos. Mais do que correr atrás do
prejuízo, é necessário realizar ações preventivas na
tentativa de blindar as informações e a saúde
financeira das instituições. “Um dos desafios dessa
nova década, é investir em pessoas. É através das
pessoas que a segurança da informação acontece”,
comentou Fontes.

MARÇO/11
Curso: “Gestão Estratégica da Segurança
das Informações e do Conhecimento”
Local: SESVESP - São Carlos
Informações: www.sesvesp.com.br

05

Curso: “Gestão Estratégica da Segurança
Empresarial”
Local: CIPA - São Paulo
Informações: www.pacin.com.br

26

Curso: “Desenvolvimento de Projetos de
Segurança”
Local: UNICID - São Paulo
Informações: www.unicid.com.br

07

Curso: “Desenvolvimento de Projetos de
Segurança do Diagnóstico à Implantação”
Local: SESVESP - São Paulo
Informações: www.sesvesp.com.br

29

Curso: “Desenvolvimento de Projetos de
Segurança do Diagnóstico à Implantação”
Local: SESVESP - ABC
Informações: www.sesvesp.com.br

“Se você encontrar um caminho sem
obstáculos, ele provavelmente não
leva a lugar nenhum”.

Filme: “Refém”
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Dica de Filme

[Frank Clark]

Contatos
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Clique para responder!

Pensamento

“Policiamento em campo e
testes para avaliação de motoristas sob efeito de álcool
e/ou outras drogas”, evento
realizado na Faculdade de
Medicina da USP no dia 18 de fevereiro, com
participação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia
Militar do Estado de SP e a CCR Via Oeste. Durante o
workshop foram apresentados dados estatísticos
dos resultados da aplicação da “Lei Seca” na cidade
e nas rodovias, apresentação do trabalho realizado
pela FMUSP em conjunto com a PRF, além da
presença de dois representantes dos departamentos de Ciências Forenses das Universidades do
Reino Unido e de Miami, que apresentaram dados
estatísticos e métodos aplicados para identificar os
sintomas da presença de álcool e/ou outras drogas.
“O workshop foi extremamente enriquecedor, demonstrou o trabalho preventivo, com resultados
expressivos, feito por nossas polícias e pela CCR,
assim como, a excelente pesquisa da FMUSP e
ensinamento de técnicas utilizadas pelos policiais
americanos”, declarou Gustavo Pierre, sócio da
Núcleo e que esteve presente no evento.

Agenda de Cursos

Na sua empresa tem muitas fraudes?
a) Sim, mas a diretoria não percebe.
b) Sim, e todos sabem.
c) Sim, mas ninguém sabe.
d) Não que eu saiba.
e) Com certeza não.

II Workshop Internacional

Os cursos serão ministrados por Tácito Augusto
Silva Leite, para obter mais informações e fazer
sua inscrição, acesse os sites em referência.

Direção: Florent Siri

Ação/102 min.

Sinopse Comentada: Após passar por uma tragédia pessoal enquanto trabalhava como
negociador de reféns para o Departamento de Polícia de Los Angeles, Jeff Talley (Bruce
Willis) se demite e aceita o cargo de delegado na cidade monótona de Bristo Camino no
condado de Ventura. Jeff quer paz e a pacata cidade tem tudo para lhe proporcionar isto.
Sua tranquilidade acaba, quando três adolescentes delinquentes vão à casa de uma
família com o objetivo de roubar seu carro e ficam presos dentro da casa. Sem chance de
sair e apavorados, eles tomam a família como reféns. A situação força Jeff a atuar como
negociador dos reféns, fazendo um trabalho que ele preferia nunca mais ter que realizar
em sua vida. “O filme mescla ação, suspense, drama psicológico e emoção, com
reviravoltas imprevistas. Este é o tipo de filme que obriga você a ir adiante, a tentar
entender o que está acontecendo”. Marcela Floriano

