Treinamentos 2018
www.illix.com.br :: (11) 3323-1996

Treinamentos
EAD
&
Presencial

Nossos Contatos
ILLIX Inteligência e Segurança
Av. Paulista, 777 – 15 Andar – São Paulo – SP
Cerqueira Cesar, São Paulo – SP
CEP 01311-100

Website: www.illix.com.br
E-mail: falecom@illix.com.br
Telefone: (11) 3323-1996

Os treinamentos ocorrem
normalmente na região da Av.
Paulista, em São Paulo.
Início as 09h00 e término previsto
para as17h30.
Apostila Digital.
Certificado Digital e Impresso (para
treinamentos presenciais somente)
QR Code para confirmar a
autenticidade do certificado.
Coffee Break
Dúvidas após os treinamentos

Março 2018

Canal de Denúncias: Implantação e Gerenciamento
24 de Março 2018

Sábado,24 de Março

Conteúdo Programático

Preço: R$ 1.050,00

.Introdução
.O que é ética? .Ética nas empresas
.O que é comitê de ética? .Para que serve o comitê de ética?
.Minha empresa precisa de um comitê de ética?
.Como montar um comitê de ética
.O que é código de conduta?
.Minha empresa precisa de um canal de denúncias?
.Implementação de canal de denúncias
.Investigação de atitudes anti éticas
.Leis vigentes no Brasil e Exterior (SOX / UK Bribery Act)

8 Horas.
Público Alvo
Auditores, advogados, gerentes de compliance,
investigadores e profissionais de segurança publica e
privada.
Descrição
Palestra e exemplos fazem parte deste curso.
Objetivos
Habilitar os participantes aos métodos e conceitos
profissionais de um Canal de Denuncias, desde sua
implantação e necessidade até o gerenciamento do mesmo.

Instrutor:
Fabio Luís da Cunha, formado em Tecnologia da Informação, pós graduado em Gestão de
Segurança da Informação, pós graduado em Inteligência Estratégica. Ampla experiência em
implantação de departamento de Prevenção a Perdas e Disque-Ética em grandes com
grandes companhias. Atualmente é gestor do Departamento de Prevenção a Perdas e
principal responsável pelo canal de denúncias em uma empresa de renome. O objetivo como
instrutor é trazer aos participantes sua experiência em implantação de canal de denúncias a
partir do "zero", sanando muitas dúvidas que os participantes possam ter e não sabem a
quem recorrer.

Fontes Abertas e Ciência de Dados
27 e 28 de Março 2018

Carga Horária: 16 Horas / Aula.
Preço: R$ 1.800,00

Público Alvo
Profissionais da área de Inteligência
Objetivo
Um treinamento único para profissionais de
Inteligência que precisam de coleta de informação
em Fontes Abertas, como redes sociais ou dados
abertos. Ideal para profissionais que já tiveram
acesso a cursos de inteligência e investigação.
Combinação de conceitos, ferramentas e exercícios
que levam a conhecer as Redes sociais e saber
interpretar a informação que é extraída desse rico
universo.
Participante deverá levar seu laptop. Caso não
consiga converse conosco antes do treinamento.

Conteúdo Programático
Conceito técnicos de HTML, JSON, Excel, CVS, SQL para banco de dados
Conceito de fontes abertas
Classificação de Informação
Classificação de Fontes
Redes Sociais e suas técnicas
Ferramentas de Dados (Open Refine, MySQL, Maltego, Gephi, outros)
Coleta e Limpeza de Dados
Interpretação e análise dos dados
Gráficos Estatísticos
Ferramentas de Visualização

Adriana Gobbo, atual diretora da ILLIX Inteligência e Segurança, especialista
forense digital, análise e produção de informação, especialista técnica em
Varredura Ambiental e Telefônica. Em suas atividades, Analista de dados em
fontes abertas. Desenvolvedora de software, especialização em banco de
dados. Atua em condução de investigações digitais tanto em dispositivos
eletrônicos, como em análise de fontes abertas.

Abril 2018

Contraespionagem Empresarial
11 e 12 de Abril 2018

Carga Horária: 16 Horas / Aula.
Preço: R$ 1.800,00

Público Alvo
Profissionais da área de Inteligência
Objetivo
Um treinamento único para profissionais de
Inteligência que precisam de coleta de informação
em Fontes Abertas, como redes sociais ou dados
abertos. Ideal para profissionais que já tiveram
acesso a cursos de inteligência e investigação.
Combinação de conceitos, ferramentas e exercícios
que levam a conhecer as Redes sociais e saber
interpretar a informação que é extraída desse rico
universo.
Participante poderá ou não levar seu laptop.

Conteúdo Programático
Conceito técnicos de HTML, JSON, Excel, CVS, SQL para banco de dados
Conceito de fontes abertas
Classificação de Informação
Classificação de Fontes
Redes Sociais e suas técnicas
Ferramentas de Dados (Open Refine, MySQL, Maltego, Gephi, outros)
Coleta de Dados
Limpeza de Dados
Interpretação e análise dos dados
Gráficos Estatísticos
Ferramentas de Visualização

Adriana Gobbo, atual diretora da ILLIX Inteligência e Segurança, especialista
forense digital, análise e produção de informação, especialista técnica em
Varredura Ambiental e Telefônica. Em suas atividades, Analista de dados em
fontes abertas. Desenvolvedora de software, especialização em banco de
dados. Atua em condução de investigações digitais tanto em dispositivos
eletrônicos, como em análise de fontes abertas.

Investigação Digital e Fontes Abertas
25 e 26 de Abril 2018

Carga Horária: 16 Horas / Aula.
Preço: R$ 1.800,00

Público Alvo
Profissionais da área de Inteligência
Objetivo
Um treinamento único para profissionais de
Inteligência que precisam de coleta de informação
em Fontes Abertas, como redes sociais ou dados
abertos. Ideal para profissionais que já tiveram
acesso a cursos de inteligência e investigação.
Combinação de conceitos, ferramentas e exercícios
que levam a conhecer as Redes sociais e saber
interpretar a informação que é extraída desse rico
universo.
Participante deverá levar seu laptop.

Conteúdo Programático
Conceito técnicos de HTML, JSON, Excel, CVS, SQL para banco de dados
Conceito de fontes abertas
Classificação de Informação
Classificação de Fontes
Redes Sociais e suas técnicas
Ferramentas de Dados (Open Refine, MySQL, Maltego, Gephi, outros)
Coleta e Limpeza de Dados
Interpretação e análise dos dados
Gráficos Estatísticos
Ferramentas de Visualização

Adriana Gobbo, atual diretora da ILLIX Inteligência e Segurança, especialista
forense digital, análise e produção de informação, especialista técnica em
Varredura Ambiental e Telefônica. Em suas atividades, Analista de dados em
fontes abertas. Desenvolvedora de software, especialização em banco de
dados. Atua em condução de investigações digitais tanto em dispositivos
eletrônicos, como em análise de fontes abertas.

Maio & Junho 2018

Proteção de Negócios e Segurança da Informação para Executivos
16 de Maio de 2018

Carga Horária: 5 Horas / Aula.

Conteúdo Programático

Preço: R$ 650,00

Relações Comerciais e Processo de Negociação
Relações Internacionais
Inteligência Competitiva
Código de Conduta e Denuncias
Espionagem Comercial
Cyber Ameaças
Redes Sociais e Tecnologia da informação: Você é 90% Aberto ao Mundo
Espionagem Eletrônica e Escutas Telefônicas
Engenharia Social
HeadHunters
Transferência de Tecnologia
Funcionários x Terceirizados
Postura profissional em Ambiente Público e Intimo
Envolvimento Emocional e Sexual
Chantagem e Sabotagem
Vazamento de informação (voluntário / involuntário)
Viagens Internacionais
Melhores Práticas para Proteção pessoal e empresarial

Público Alvo
Vendedores, Secretárias executivas, secretárias,
Financeiro, CFO, Accounting, Auditores, Diretores,
Presidentes, Vice-Presidentes, Gerentes, Recursos
Humanos

Objetivo
Conscientizar executivos da importância da postura
profissional segura nas atividades do dia-a-dia, bem
como nas relações comerciais, concorrências
prevenindo a espionagem empresarial. Criar
consciência que a espionagem está nas situações
simples e cotidianas. Levar o profissional a prestar
mais atenção ao ambiente.

Atualização sobre Tecnologias
13 de Junho 2018

Preço: R$ 800,00

Fontes Abertas

Apresentar em formato palestra como é possível ao
profissional de segurança adequar suas atividades com as
principais tecnologias do mercado. Como ele irá incorporar
isso ao trabalho de modo prático e simples, apresentando a
realidade através de exemplos de experiências de trabalhos
realizados pela ILLIX. Um seminário para profissionais que
tem pouco contato com os tópicos apresentados.
Carga Horária: 6 a 8 Horas
* Atenção: O conteúdo poderá ser alterado sem aviso

O que são Fontes Abertas
Como podem auxiliar no trabalho de
segurança?
Redes Sociais
Ferramentas Essenciais
Relacionamentos entre fontes
Linha de Tempo
Machine Learning e Data Science
Segurança da Informação
Open Source software
Open Source Hardware
Software Definition Radio (SDR)
IoT (Internet of Things)

Público Alvo: Livre
Conteúdo Programático
Varredura Ambiental
Estatísticas
Demonstração
Análise Termal
Varredura Telefônica
Criptografia de Voz
Interceptação Voip
Softwares Maliciosos em Celulares

As Ferramentas
Google Maps
Google Street View e Google Earth
Descobrindo senhas
Ferramentas de captura de dados
Geolocalização
Redes Sociais
Relacionamentos
Recuperação Forense de Dados
Auxilio a Investigações
Pesquisas refinadas e avançadas

Cyber Ativismo e Cyber
Ataques
Recebimento de e-mails
Como localizar o IP no e-mail
Identificando a origem do IP
Providências legais
Logs de Acesso
Análise de E-mails

Invasão de Computadores
Como funciona
Demonstração Real
Obtendo Senhas
Acessando
Obtendo Trafego de Redes
Whatsapp... Será possível?
Podemos evitar

Julho 2018

Análise e Produção da Informação
23 e 24 de Julho de 2018

Preço: R$ 1.950,00. Desconto para quem fechar
também Inteligência para Gestores de Segurança.

Habilitar profissionais de nível superior, com
interesse no universo da competição e dos negócios
transnacionais, a identificar ameaças corporativas e
a adotar medidas de proteção de suas organizações
e dos conhecimentos sensíveis do interesse destas.
Carga Horária: 16 Horas
Público Alvo
Profissionais de nível superior, integrados a
processos de assessoria de planejamento e de
decisão, em organizações públicas e privadas, que
tenham interesse em conhecer a metodologia de
análise de Inteligência.

Objetivos
Desenvolver habilidades essenciais em profissionais que necessitam empreender
análises de Inteligência, como suporte aos processos decisório e de planejamento das
organizações.
Aplicar Técnicas de Análise de Informações.
Produzir Conhecimentos de Inteligência.
Reconhecer a necessidade de medidas de contrainteligência.
O analista de Inteligência e seu papel nas organizações.
A Inteligência como suporte do planejamento e da decisão.
A definição das necessidades de Inteligência.
O problema. Lógica. Ciclo de Produção de Inteligência.
Métodos de Análise de Inteligência.
Pensamento criador. Produtos da Análise de Inteligência. Prática.
Palestrante:
O Prof. Dr. Marco Antonio dos Santos, especialista em Inteligência, ex-analista e
operador de Inteligência Institucional, com várias passagens por órgãos de Inteligência
e por operações CIE/EB (Centro de Inteligência do Exército). Esse curso já foi
ministrado para operadores de segurança e Inteligência do BB, CEF, PF, BACEN,
SEBRAE, PMDF, Detran / DF, Correios, Petrobrás, Senado e Câmara Federal, entre
outros clientes privados. Atualmente dirige a Prospect Intelligence.

Inteligência para Gestores de Segurança
25 e 26 de Julho de 2018

Preço: R$ 1.950,00. Desconto especial para quem
fechar também Análise e Produção de Informação.
Objetivos
Prover, por meio de embasamento conceitual,
técnico e prático, a instrumentalização de
operadores e gestores de segurança em
metodologias de Inteligência – identificação de
conhecimentos necessários, análise de dados,
produção de informações,
proteção de organizações e operação de Central de
Inteligência.
Público Alvo
Profissionais de Segurança Pública e Privada que
atuam em ambiente corporativo e empresarial.

Conteúdo Programático
• Gestão de segurança e Inteligência
• Inteligência. Conceitos. Aplicações em Planejamentos e Gestão de
Segurança. Uso de tecnologias em Inteligência e segurança
• Identificação de Necessidades de Informações para Gestão de
Segurança. Fontes de dados e de informações.
• Avaliação de fontes. Validação de Informações. Avaliação de Ameaças.
• Informações Operacionais, Táticas e Estratégicas. Estruturação e
Operação de Central de Inteligência.
• Contra Inteligência e Contra Espionagem. Inteligência contra sequestros.
Palestrante
O Prof. Dr. Marco Antonio dos Santos, especialista em Inteligência, exanalista e operador de Inteligência Institucional, com várias passagens por
órgãos de Inteligência e por operações CIE/EB (Centro de Inteligência do
Exército). Esse curso já foi ministrado para operadores de segurança e
Inteligência do BB, CEF, PF, BACEN, SEBRAE, PMDF, Detran / DF, , Correios,
Petrobrás, Senado e Câmara Federal, entre outros clientes privados.
Atualmente dirige a Prospect Intelligence.

