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A Empresa

Jaouiche participa de curso sobre análise de riscos
metodológico nas avaliações de riscos seguindo
a Norma ISO 31000, oferecendo enormes
benefícios de produtividade aos avaliadores de
riscos de segurança. A Plataforma t-Risk
proporciona diversas formas de ajudar a
organização, uma delas é fornecer uma visão
rápida e aprofundada da situação da empresa
em relação à gestão dos riscos de segurança de
seus ativos, por meio de gráficos e relatórios
para apoiar a tomada de decisão.

O Grupo GPS em parceria com a plataforma tRisk promoveu um curso sobre Análise de
Riscos com base na ISO 31000, o evento foi
gratuito e contou com a participação de
profissionais tanto presencial quanto online,
através da transmissão ao vivo.
Mais de 1200 profissionais participaram do
curso que aconteceu nas manhãs dos dias 22 e
23 de março. Ministrado por Tácito Leite, CEO
da plataforma t-Risk, o curso contou com
instruções teóricas e exemplos práticos sobre
os processos de gestão de riscos e avaliação de
riscos em compliance. Leite destacou as
principais etapas de implantação do processo
de gestão de riscos: Comunicação e controle;
Estabelecimento de contexto; Identificação de
riscos; Análise de riscos; Avaliação de riscos;
Tratamento de riscos e Monitoramento e
análise crítica.
O t-Risk é um sistema criptografado e
altamente colaborativo que garante rigor

Durante o curso, Leite apresentou as
funcionalidades dos módulos GRC - Gestão de
Riscos Corporativos, APR - Análise Preliminar de
Riscos e OEA - Operador Econômico
Autorizado. Ao final do treinamento, o Gerente
de Segurança do Prysmian Group, Emerson
Barbosa, apresentou um Case de Sucesso na
utilização da plataforma t-Risk em unidades da
empresa no México.
“As atualizações apresentadas nesse curso,
reforça a necessidade dessa ferramenta no
dia a dia de quem trabalha com análise de
riscos. A possibilidade de cruzar e comparar
os dados ampliam a capacidade de criar
cenários apoiando a decisão da alta direção.
Contamos também com a versão mais
simplificada que agiliza o estudo para
projetos de menor porte. Outro ponto
positivo foi o alinhamento não somente com
as normas ISO, mas também junto a outros
órgãos, tornando o t-Risk bastante
contemporâneo. Realmente, a participação
nesse curso foi muito proveitosa e
esclarecedora”, ressaltou Jaouiche.

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
Análise de Risco
Auditoria
Continuidade de Negócios
Gerenciamento de Crise
Gestão da Segurança
Corporativa
Investigação
Política, Normas e
Procedimentos
Produtos e Serviços
Projetos de Segurança
Eletrônica
Segurança Condominial
Segurança de Eventos
Segurança Pessoal
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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King Richard: Criando Campeãs
Richard Williams (Will Smith) está determinado a escrever suas duas filhas, Venus
(Saniyya Sidney) e Serena (Demi Singleton), nos livros da história. Treinando em
quadras de tênis em Compton, Richard usa métodos próprios e nada
convencionais, seguindo a visão clara de futuro que construiu para as meninas. “A
biografia fala sobre o plano: um projeto que Richard Williams traçou para fazer
com que suas filhas, se tornassem os maiores nomes do tênis mundial, um
planejamento que começou antes mesmo delas nascerem. Um filme inspirador,
com uma história de superação, que aborda questões sociais e raciais
importantes e atuais. Vale a pena assistir!” Marcela Floriano
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Pensamento
“Qualquer que seja o medo que eu
tenho dentro de mim, meu desejo
de vencer é sempre mais forte”.
[Serena Williams]

