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O que há de novo na ISO 22301:2019 x ISO 22301:2012 
NOVÍSSIMO 
 

A revisão da ISO 22301:2019 Security and resilience — 
Business continuity management systems — Requirements 
tem muitas diferenças em relação à versão anterior ISO 
22301:2012 Societal security — Business continuity 
management systems — Requirements.   Venha conhecer as 
principais diferenças e seus impactos na sua Política e 
Programa de Continuidade de Negócios neste nosso novo 
curso.   Carga horária: 8 horas/sala. 
 

LOCAL: São Paulo/SP, próximo ao Aeroporto de Congonhas 
 

Data: 25/03 – VAGAS LIMITADAS 
 

Mais informações clique aqui 

 
BCM 101 - INTRODUÇÃO À GESTÃO DA CONTINUIDADE 
DE NEGÓCIOS 
 

Este curso é GRATUITO e oferecido no canal da STROHL Brasil 
no YouTube (em breve) ou em turmas fechadas pagas nas 
instalações do cliente e objetiva a capacitação dos 
participantes nas componentes do programa corporativo de 
gestão da continuidade de negócios – SGCN, em 
conformidade com as normas ISO 22301/22313 e outras e ao 
Manual de Boas Práticas – do BCI.   Carga horária: 4 horas. 
 

Mais informações clique aqui 

 
IMERSÃO NA GESTÃO DA CONTINUIDADE DE 
NEGÓCIOS – IGCN 
 

Um curso abrangente que objetiva aprofundar intensamente 
os conhecimentos no sistema de gestão da continuidade de 
negócios – SGCN - dos responsáveis e participantes do 
programa corporativo de continuidade de negócios.   Carga 
horária: 24 horas. 
 

LOCAL: São Paulo/SP, na região da Av. Paulista 
 

Data: 27 – 29/04 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais informações clique aqui 

 
RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E GESTÃO DE CRISES 
 

Objetiva implantar ou aperfeiçoar a estrutura corporativa de 
resposta a incidentes e emergências de qualquer natureza e 
gerir adequadamente a crise decorrente.   Carga horária: 24 
horas. 
 

Local: São Paulo/SP, na região da Av. Paulista 
 

Data: 25 a 27/05 
 

Mais informações clique aqui 

 
PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
EXERCÍCIOS E TESTES 
 

Objetiva desenvolver e implantar um programa evolutivo de 
exercícios e testes do sistema de gestão continuidade de 
negócios – SGCN.  
 

Local: São Paulo/SP, na região da Av. Paulista 
 

Data: 22 a 23/06 
 

Mais informações clique aqui 

“Curso de alto nível com excelente conteúdo.   A didática 
do mestre Sidney é, sem dúvida, envolvente com 
extremo grau de conhecimento do tema, que sempre 
associa o conteúdo com ações e exemplos práticos.   
Recomendo o curso aos demais companheiros e 
profissionais de Continuidade e Gestores de crises”. 
Alaor Marcelo de Oliveira – Business continuity risk & 
Crisis manager, HSBC 

 

“O Curso atingiu minhas expectativas, esclarecendo 
diversos pontos obscuros em GCN.   Durante o curso 
obtive sólidos alicerces em GCN, a fim de atualizar a 
empresa que trabalho na condução da implementação do 
programa”.  Valter Souza de Araújo – VIVO 

 

Conteúdo programático dos cursos, datas e locais sempre sujeitos à alteração. 
Todos os cursos são ministrados por Sidney Modenesi, profissional altamente capacitado e reconhecido pelo seu conhecimento e  

experiência em Continuidade de Negócios, Recuperação de Desastres, Resposta a Incidentes e Gestão de Crises. 

https://strohlbrasil.com.br/bcm-101-introducao-a-gestao-da-continuidade-de-negocios/
https://strohlbrasil.com.br/o-que-ha-de-novo-na-iso-223012019/
http://strohlbrasil.com.br/bcm-101-introducao-a-gestao-da-continuidade-de-negocios/
http://strohlbrasil.com.br/imersao-na-gestao-da-continuidade-de-negocios/
http://strohlbrasil.com.br/resposta-a-emergencias-e-gestao-de-crises/
http://strohlbrasil.com.br/planejamento-execucao-e-avaliacao-de-exercicios/

