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A Empresa

Contrainteligência, instrução para acerto na expectativa
em busca de recursos e meios de inteligência
que estejam atuando contra as informações
que protegemos”, explicou.
Apesar de termos como referência
regulamentos internacionais e legislações
brasileiras com relação a proteção de dados, o
assédio contra as informações privilegiadas
pessoais, comerciais, industriais e
governamentais não cessam e os vazamentos
são constantes.
No âmbito empresarial, os cuidados com as
comunicações devem ser cada vez mais
criteriosos. Assim, medidas de
contrainteligência devem ser objeto de
atenção da alta direção. Annibal Sartori, sócio
da Núcleo Consultoria e especialista em
Segurança Corporativa disse que “medidas de
contrainteligência são meios ativos, que vão
ao encontro de eventuais tentativas não
autorizadas de acessar informações,
portanto, é um tratamento do risco contra as
informações, à partir de uma estratégia
ofensiva aos meios ilegais de inteligência
(espionagem) que buscam acesso indevido a
um conteúdo audível ou visível, físico ou
virtual, ou que sirva como meio para toque,
paladar ou olfato, no caso de amostras em
particular”.
“Contrainteligência ou contramedidas de
inteligência são parte de uma estratégia ativa,

“Seja através das formas mais tradicionais
como a abordagem pessoal e informal, ou
pelas mais sofisticadas através de acessórios
de tecnologia, ou aplicações e softwares em
tecnologia da informação, as violações de
conteúdos continuam sendo a principal e
das mais agressivas ferramentas criminosas,
como objetivo final e como meio para outras
práticas ilícitas e violentas”, ressaltou Sartori.
A Núcleo trabalha com contramedidas de
inteligência que atuam em buscas físicas
minuciosas na estrutura das edificações, na
infraestrutura das instalações, por varredura
eletrônica e análises de spectro nos
ambientes, verificação dos sistemas ICT
(Tecnologia de Informação e Comunicação),
abrangendo os equipamentos celulares,
tablets, notebooks, estações fixas de trabalho
e servidores, além da verificação de pessoas
através de técnicas de investigação social.

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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Alerta Vermelho
Um alerta é emitido e o agente do FBI John Hartley (Dwayne Johnson) assume o
caso. Durante sua busca, ele se vê diante de um assalto ousado e é forçado a se
aliar ao maior ladrão de arte da história, Nolan Booth (Ryan Reynolds), para
capturar a ladra de arte mais procurada atualmente, Sarah Black (Gal Gadot). Esta
grande aventura vai levar o trio ao redor do mundo, desde selvas até pistas de
dança e prisão isolada. “O título da trama é uma referência ao chamado da Interpol
- um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do
mundo. O filme é divertido e entretém por brincar com os clichês, um bom lazer
com gostinho de sessão da tarde”! Marcela Floriano
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Pensamento
“Trabalhar duro por algo que
não acredita chama-se estresse,
trabalhar duro por algo que
ama chama-se paixão!”.
[Simon Sinek]

