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A Empresa

Fiesp promove Workshop sobre
Gestão de Riscos na Indústria
Núcleo e diretor do Deseg, Ricardo Franco Coelho,
na abertura do evento.
No total foram ouvidas 453 empresas no estado
e perguntados se a empresa tem atividades de
gestão de risco, em torno de 49,3% não
praticam essa gestão por falta de conhecimento
e 30,1% por falta de recursos, outros 17,1%
delegam as ações na área para um corretor de
seguros.

Fernando Só e Silva, Dagmar Cupaiolo e
Ricardo Franco Coelho.

O Workshop de Gestão de Riscos na Indústria,
promovido no dia 16 de outubro pelo
Departamento de Defesa e Segurança da FIESP,
teve como propósito, conscientizar e informar a
indústria sobre o cenário, os principais pontos
críticos e as melhores práticas em gestão de
riscos corporativos.
A estimativa é de que 28,7% das empresas
adotem práticas de gestão de risco, outras 39,1%
o fazem de modo parcial. Os números são da
pesquisa “Rumos da Indústria Paulista Gestão de
Risco”.
“Queremos estabelecer conexões para que as
informações sobre o tema circulem com mais
eficiência”, disse o consultor associado da

Entre os empreendedores ouvidos, 37,5%
registram ocorrências de danos ao patrimônio.
Questionados se contratam algum tipo de seguro,
75,7% têm proteção contra incêndio, 71,3% contra
danos a veículos e máquinas e 62,9% contra
furtos e roubo.
No item a quem se reporta a área de gestão de
risco, 43% responderam à diretoria executiva e
39,1% à administração geral. Sobre como a
organização dissemina a cultura de gestão de
risco, 47,9% promovem a participação em
treinamentos e palestras e em torno de 60,6%
não usam nenhum sistema de informação
específico para a gestão de risco.
Diante do questionamento a respeito do uso de
algum sistema de medição para demonstrar os
resultados das atividades de gestão de risco e ou
segurança patrimonial, 46,6% não têm nenhuma
ação nessa linha.

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.

Serviços
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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A Grande Aposta
Em 2008, o guru de Wall Street Michael Burry (Christian Bale) percebe que uma série de
empréstimos feitos para o mercado imobiliário está em risco de inadimplência. Ele
decide então apostar contra o mercado investindo mais de um bilhão de dólares dos
seus investidores. Suas ações atraem a atenção do corretor Jared Vennet (Ryan Gosling)
que percebe a oportunidade e passa a oferecê-la a seus clientes. Juntos, esses homens
fazem uma fortuna tirando proveito do colapso econômico americano. “Inspirado na
história real de Michael Burry, o primeiro a prever a crise na vida real, traz lições
importantes sobre negócios, mercado financeiro e economia internacional,
conhecimento que pode mudar a forma como um gestor observa o mundo e aborda
seus negócios. A crise de uns é a oportunidade de outros”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Viver é a arte de persistir
com delicadeza”.
[Fabrício Carpinejar]

