Curso

Gestão de Prevenção e Controle de Perdas-PCP
Em empresas e grandes corporações
Dias 14 e 15 de Outubro 2017
Em Recife/PE
Objetivo
Este novo curso da CEAS-BRASIL é sobre a especialidade da Prevenção e Controle de Perdas
– PCP e tem como finalidade dar a conhecer aos gerentes, analistas, coordenadores e
operadores das áreas de PCP, um método utilizado pelas empresas para incrementar a
probabilidade de prevenção e controle de perdas, e assim minimizar as ameaças e ocorrências
contra as organizações.

Público Alvo
Pessoal de Prevenção e Controle de Perdas interessados em obter o conhecimento e
ferramentas aplicáveis às tendências de prevenção e controle de perdas para detectar e
identificar os riscos dentro das empresas. Em vista que o conceito segurança e proteção
tiveram uma importância crescente nos últimos anos em nosso país, muitas empresas
demonstraram a necessidade de ter dentro de suas equipes pessoal técnico de PCP,
altamente capacitados para confrontar uma variedade de desafios que constantemente
refletem ameaças contra os ativos das empresas.

Programa do Curso
Histórico. Definições. Estatísticas. Tipos. Programa de prevenção. Gestão de Perdas. Varejo.
Empresas de Segurança. Indústria. Fraude. Furto. Desperdício. Perdas legais. Engenharia
Social. Análise Financeira.

Professor
Nino Ricardo de Menezes Meireles
Professor e Coordenador do curso MBA em Gestão Estratégica da Segurança Corporativa na FACEI/
Bahia; Autor de vários livros no segmento da Segurança; Coordenador Acadêmico da CEAS-BRASIL;
Certificado Profesional en Seguridad Internacional (CPSI); Doctor en Ciencias de la Seguridad (Espanha).

Informações Gerais
Data: 14 e 15 de Outubro/2017 Local: UFPE – Av. Professor Morais Rêgo Nº 1235 – Cidade
Universitária-Recife-PE Horário: 08:00 às 18:00hs Carga Horária: 20 horas Incluso: Material Didático e
Certificado Investimento: R$ 300,00 Formas de pagamento: à vista ou em até 12X através cartão de
crédito. Acesse o link: http://ceasbrasil.com.br/COMPRAR-CURSOS--PayU-BCASH.php - código 1125
Desconto: 3 ou mais inscrições de uma mesma empresa 10% de desconto Inscrições e informações:
contato@ceasbrasil.com.br / George Francis (81) 8922-0812/ Vinicius Moraes (81) 8789-4192.
O curso poderá ser cancelado por ausência de quórum, os candidatos inscritos serão avisados com
antecedência e terão o seu pagamento devolvido.

