2 CURSO AVANÇADO DE CONTRAINTELIGÊNCIA
(Com Ênfase em Contraespionagem industrial)
Modalidade Online
Início: 03/10/2017

Justificativa
Depois desse curso você nunca olhará a segurança como antes, perceberá
que não é só cuidar da segurança patrimonial de sua empresa, ou se
preocupar com as fraudes. O principal ativo a ser protegido em uma empresa é
seu conhecimento, o capital intelectual de sua empresa.
O número de casos de espionagem no mundo são alarmantes, só no Brasil,
estima-se que se perde cerca de 8 bilhões em capital intelectual por ano. Hoje
o mercado de espionagem no Brasil movimenta cerca de 2 bilhões de reais por
ano, e esse número vem crescendo.
No mundo os prejuízos da espionagem chegam a 445 bilhões de dólares, só
nos Estados Unidos as empresas gastam 52,6 bilhões de dólares para
espionar as outras empresas.

Sua empresa está sendo espionada?
Quais são as técnicas usadas por eles?
Como se proteger desse agente altamente treinado?
Este curso proporcionará o entendimento das técnicas da espionagem,
aprofundará na Contra Inteligência dando um foco especial na Contra
Espionagem industrial.
Apresentando os meios de ataque e defesa contra o maior agente
adverso que uma empresa pode ter. O curso é perfeito para aqueles
profissionais que querem conhecer o mundo da espionagem e principalmente
aprender a proteger o capital intelectual de sua empresa de ataques
especializados dos espiões.
No final do curso o aluno estará preparado para avaliar as
vulnerabilidades de sua empresa e preparar um Programa de Proteção do
Conhecimento completo, abordando todas as áreas da Segurança Orgânica
(SO). O aluno sairá também, como modelos de check-list para análise de
vulnerabilidades, bem como exemplos de políticas de segurança para todas as
áreas da SO. Além disso, será ensinado e exemplificado, como deve ser
confeccionado e implementado uma campanha de conscientização para os
funcionários da empresa, abordando o que deve ser treinado e como fazer isso
de maneira mais efetiva.
Um enfoque totalmente novo será apresentado no curso, que é como trabalhar
com a espionagem ou sabotagem dos funcionários da empresa. O curso
prepara o aluno para entender como escolher um funcionário para trabalhar
nas áreas sensíveis da empresa e como detectar a atuação desta ameaça
interna.

O CURSO É IDEAL PARA:
Gestores de segurança;
Empresários;
Profissionais das áreas de auditoria;
Profissionais da área de Segurança da Informação;
Diretores e Gerentes de empresas;
Para funcionários que trabalham nas áreas de Inteligência de uma empresa;

Para profissionais das áreas públicas que manuseiam documentos sigilosos,
principalmente para aqueles que são responsáveis pela proteção desse
conhecimento;

ROTEIRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Historia da inteligência
Espionagem Industrial no Mundo e no Brasil
Dados estatísticos dos ataques
Definições conceituais
Análise da Espionagem
Noções das Técnicas Operacionais de Espionagem
Contramedidas:
a. Contramedidas passivas:
i. Segurança das Áreas e Instalações;
ii. Segurança da Documentação;
iii. Segurança da Comunicação;
iv. Segurança da Informática;
v. Segurança do Pessoal;
8. Desenvolvimento de um Programa de contra espionagem:
a. Análise de vulnerabilidades;
b. Análise de risco;
c. Política de Segurança para todas as áreas da Segurança Orgânica;
d. Técnicas para identificação, detecção, obstrução e neutralização das
ameaças;
9. Planejamento e confecção de um programa anti-engenharia social;
10. Preparação de um plano de proteção contra a espionagem e contra a
sabotagem feita por funcionários;
11. Treinamentos ao efetivo:
a. Montagem de campanhas de conscientização;
b. Riscos a serem abordados;
c. Exemplos práticos;

INFORMAÇÕES GERAIS
1. Curso 100% a distância:
Desenvolve-se ao longo de 6 semanas, sendo os conteúdos disponibilizados
por semana.
Carga Horária: 70 horas
2. Requisitos Técnicos:
- Conexão com a internet.

- Um computador de mesa, notebook, smartphone ou tablet, com acesso a
internet.
3. INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTOS E DA
INSCRIÇÃO
1ª opção. Pagamento de uma só vez ao realizar a Matricula.
R$ 750,00
2ª opção. Pagamento em duas vezes, Primeira Parcela ao realizar a Matricula
R$ 375,00 e segundo pagamento para 30 dias após a data da matrícula
através boleto bancário. A data do vencimento do primeiro boleto (matrícula)
será para 2 (dois) dias úteis após a data da emissão do mesmo.
.
3ª opção. Pagamento Bonificado com desconto de 10% para inscrição de 3 ou
mais colaboradores de uma mesma empresa e Associações Profissionais ou
Profissionais da Segurança Pública. Nesse caso especifico pagamento em uma
só vez.
4ª opção. Pagamento em até 12 vezes através cartão de crédito pelo site
PayU/BCASH. Para essa opção os pagamentos de inscrição podem ser
realizados acessando o link de nossa loja virtual:
http://ceasbrasil.com.br/COMPRAR-CURSOS--PayU-BCASH.php “Copiar link”,
código 1109.
NÃO há disponível,
financiamento.

nenhuma

outra

modalidade

de

pagamento

ou

Solicite sua ficha de inscrição pelo e-mail contato@ceasbrasil.com.br. Envie
esta ficha juntamente com o seu comprovante de pagamento para o e-mail
informado anteriormente.
IMPORTANTE:
***Em caso de desistência do curso, CEAS-BRASIL reserva o direito de
retornar o valor de pagamento à vista, com desconto de 20% (vinte por cento)
do montante pago pelo aluno.
*** Pagamentos parcelados, não serão reembolsados.
*** Após 7 dias do início do curso, havendo desistência por parte do aluno,
CEAS-BRASIL Não devolve o valor pago.
Reservamos o direito de cancelar, adiar ou prorrogar a data do curso caso não
haja o número mínimo de inscritos. Em caso de cancelamento o valor pago da
matrícula será devolvido integralmente.
4. COORDENAÇÃO: Daltro Feil
É palestrante, consultor e coach certificado pela International Association of Coaching
e membro da Sociedade Latino Americana de Coaching. Possui formação em

Psicanálise e Filosofia, com especialização em Psicopedagogia e Filosofia Clínica. É,
também, Hipnoterapeuta certificado pela International Hypnosis Association - IHA e
criador da metodologia CODE MIND. É Bacharel em Ciências Militares pela Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN) e Mestre em Operações Militares. Professor em
cursos de pós-graduação e empresário. Possui experiência profissional de quase 30
anos na condução de equipes. Nos últimos anos tem se dedicado ao estudo da
estrutura do pensamento humano, particularmente no campo das relações, liderança e
na área do ensino integral.

5. INSTRUTOR: Klaus Peterson Doneda






























Instrutor do Instituto de Tecnologia de Aeronáutica (ITA) em
diversas matérias de inteligência
Coordenador e Instrutor do Curso de Cinotecnia, Estágio de Polícia da
Aeronáutica, Curso de Operações Especiais
Comandante de Batalhão de infantaria
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Estratégica
Curso de Pós-Graduação Latu Sensu MBA em Gestão Pública e
Emprego da Força Aérea
Pós-Graduação Latu Sensu em Direito Penal e Processo Penal
Bacharel de Direito
Curso Superior de Ciências Militares com habilitação em Infantaria da
Aeronáutica.
Técnico em Informática Industrial.
Curso de Noções de Inteligência
Curso de Identificação e salvaguarda de informações Pessoais
Curso de Conscientização em Contra Inteligência
Curso de Ameaças Internas
Curso de Conscientização em Operações de Segurança
Curso de Integração do Programa de Contra Inteligência ao Programa de
Segurança Patrimonial
Estabelecendo o Programa contra ameaças internas em sua Organização
Curso de Conscientização de Contra Inteligência e Segurança
Curso de Extensão em Análise de Riscos da Segurança Empresarial
Curso de Técnicas de Entrevista na investigação Empresarial
Investigação em Fraudes Empresariais
Curso de Inteligência Competitiva
Curso de Investigação na lavagem de dinheiro
Curso Avançado de Inteligência
Curso de Análise de Riscos e Mapeamento de Vulnerabilidades
Curso de Análise de Inteligência
Curso de Segurança Digital
Curso de Segurança Eletrônica
Curso Especial de Segurança e Proteção de Dignitários
Curso de Gerenciamento de Crises e Negociação de Reféns

“A vida está cheia de boas oportunidades, e
esta sem dúvida alguma, é uma delas”

Se deseja informação adicional: contato@ceasbrasil.com.br

Não deixe passar uma oportunidade de estudo,
de melhora pessoal e profissional.

Depoimentos de ex-alunos
"Excelente curso. Conteúdo atual, didática Boa, professor experiente e dedicado.
Plataforma de ensino de fácil navegação. Recomendo!"
Leonardo Gracina
“O curso foi excelente, pelo processo empregado, pelos exemplos mostrados após as
aulas. A didática androgógica (aulas curtas e objetivas) foi muito bem aplicada. Estão de
parabéns”
Gil de Melo
“Com relação ao curso achei excelente. Durante todo o tempo com didática simples e bem
clara onde pude tirar minhas duvidas e aprender técnicas de contra inteligência a serem
usadas nas empresas no seu dia a dia e com alto grau técnico e operacional. Aconselho a
todos que querem aprender a se defender de predadores em suas instituições”.
Grande abraço aos professores Klaus e Daltro que em todo tempo estiveram prontos para
esclarecer nossas dúvidas.
Omar Dias
“Ao concluir o Curso Avançado de Contrainteligência, gostaria de deixar registrado a
minha satisfação e gratidão pela forma com que o curso foi desenvolvido, pelo tratamento
cordial a mim dedicado e pelos conhecimentos transmitidos, particularmente pela postura
do coordenador Daltro Feil e do professor Klaus Doneda e da utilização de inúmeros
filmetes, exemplificando os riscos e as medidas e técnicas passivas e ativas para prevenir,
detectar, obstruir e neutralizar as ameaças aos ativos das empresas”.
Registro aqui minha gratidão e meus sinceros cumprimentos pelo curso que ora concluo.
Antônio Aníbal Rocha Pontes
“Ótimo curso, aulas excelentes , ministrado por Professor de Altíssimo Nível na área de
Inteligência e Contrainteligência e que conhece a fundo o assunto em questão, superou
as expectativas, curso excelente, recomendo a todos”.
Jefferson Andrey

