newsletter
Núcleo Consultoria em Segurança

Nº 149 - Ano 14 - Abril de 2021

A Empresa

T-Risk anuncia novo canal de distribuição
“Hoje, com a responsabilidade, o orgulho e o
desafio de termos sido nomeados
Distribuidores para a América Latina, podemos
dizer que encontramos no software t-Risk, a
ferramenta mais adequada e profissional da
região - senão do mundo - para enfrentar
nossos projetos com a mais moderna e
precisa metodologia na identificação, análise,
avaliação e tratamento de riscos patrimoniais”,
disse Daniel Richards, CEO da LatinRisk.

Tácito Leite, Sócio da Núcleo Consultoria e
CEO do t-Risk, anunciou uma importante
aliança estratégica para a América Latina.
O t-Risk - Plataforma de Avaliação de Riscos
contará com a experiência da LatinRisk,
renomada consultoria argentina, para
distribuir seu software em países de língua
espanhola da região.
“Em 2015, éramos um dos três primeiros
softwares de gerenciamento de risco de
segurança do mundo trabalhando
diretamente na nuvem (SaaS). Atualmente
somos os únicos no mundo em 3 idiomas de
forma nativa. Ousadia e pioneirismo são
nossas marcas registradas. Chegou a hora de
continuarmos ousando, queremos nos tornar
o software de gestão de riscos de segurança
mais utilizado na América Latina! Para este
projeto desafiador, escolhemos a LatinRisk
como nossa parceira estratégica”, comentou
Tácito.

Outra novidade é que o t-Risk está sendo
migrado gradativamente para novos servidores
dentro da Amazon Web Services, oferecendo
maior capacidade, segurança e estabilidade,
não apenas para suportar o crescimento, mas
também para oferecer uma plataforma rápida
e eficiente. Além disso, o t-Risk implantou um
sistema de monitoramento de falhas ainda
mais efetivo, para possibilitar um
acompanhamento 24h por dia e agir
proativamente. Para atender a LGPD - Lei
Geral de Proteção de Dados, os dados estão
armazenados em servidores AWS no Brasil.
Quer saber mais sobre as funcionalidades da
plataforma e reduzir o tempo de
desenvolvimento de suas avaliações de risco
na segurança patrimonial? Então, entre em
contato com a Núcleo, a distribuidora oficial do
t-Risk no Brasil.

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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Dica de Filme
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Logan Lucky - Roubo em Família
Após ser demitido, Jimmy Logan (Channing Tatum) procura seu irmão Clyde (Adam
Driver), com a proposta que ele lhe ajude em um elaborado assalto. A ideia é
roubar um cofre localizado bem abaixo do autódromo local, aproveitando que os
sensores sísmicos foram desligados devido às obras no local realizadas justamente pelo antigo trabalho de Jimmy. Para tanto, eles precisam da ajuda de Joe
Bang (Daniel Craig), especialista em explosivos, que está preso. Com isso, os
irmãos Logan elaboram um plano para que Joe deixe a prisão sem ser notado, de
forma que possa realizar o trabalho. “Um longa ao estilo Onze Homens e um
Segredo, a missão improvisada no qual o assalto do filme se torna e as peripécias
dos irmãos, garantem boas risadas. Assistam!”. Marcela Floriano
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Pensamento
“A vida é como andar de
bicicleta. Para ter equilíbrio é
preciso se manter em
movimento”.
[Albert Einstein]

