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A Empresa

Congresso Brasileiro de Segurança
responsabilidade de ser o agente da
mudança”, comentou o coordenador do
Congresso e consultor da Núcleo, Ricardo
Coelho.

Edison Fontes durante sua apresentação no
Congresso Brasileiro de Segurança.

A ABSEG - Associação Brasileira de
Profissionais de Segurança realizou, entre os
dias 24 e 26 de novembro, a primeira edição
do Congresso Brasileiro de Segurança, na
capital paulista. O evento contou com três
dias de palestras e exposições dos mais
variados assuntos de interesse dos gestores,
tomadores, estudantes e profissionais de
segurança de todo o país.
A grade de palestras surpreendeu pela
amplitude e alto nível de discussão envolvida,
abordando as necessidades,
vulnerabilidades, novidades e soluções aos
principais desafios do setor. “O Congresso
representa um esforço conjunto de muita
gente, inclusive de nossos patrocinadores,
organizadores e apoiadores. A integração do
setor é uma realidade e temos a

“Proteção do conhecimento empresarial” foi
o tema da palestra apresentada pelo
consultor Edison Fontes, sócio da Núcleo
Consultoria, uma das empresas apoiadoras
do evento. Fontes enfatizou que “O
conhecimento empresarial está suportado
pelas informações da empresa ou sob
responsabilidade da empresa. Portanto, se
a organização deseja proteger o
conhecimento empresarial, precisa
desenvolver e implantar o Processo
Corporativo de Segurança da Informação”.
Conforme explanou durante sua
apresentação, a grande dificuldade que as
organizações enfrentam é: como
desenvolver e como implantar um processo
efetivo de segurança? Fontes apresentou a
abordagem da Gestão de Riscos e vários
exemplos baseados em casos reais
desenvolvidos pela Núcleo.
O congresso aconteceu juntamente com o I
Lasec - Latin American Security Expo, que
reuniu empresas da América Latina que
expuseram tecnologias e soluções dos
setores de segurança física, patrimonial,
empresarial e privada.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria 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.

Serviços e Produtos
Arquitetura de Segurança
Assessoria
CheckSeg
Continuidade de Negócios
Diagnóstico
Engenharia de Segurança
Gerenciamento de Crises
Investigação
Plano Diretor de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Segurança Pessoal VIP
Treinamentos

Dica de Filme
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November Man, Um Espião Nunca Morre
Peter Devereaux (Pierce Brosnan) é um espião da CIA que é responsável pelo
treinamento do novato David Mason (Luke Bracey). Os dois estão envolvidos em uma
missão que não dá certo, já que uma garota é atingida em um tiroteio. Desde então
Peter se afasta do ramo da espionagem, mas é trazido de volta cinco anos depois pelo
velho amigo Hanley (Bill Smitrovich), que o chama para resgatar uma velha conhecida
de Peter, Lucy (Tara Jevrosimovic). Ela é uma agente que trabalha infiltrada na Rússia,
espionando o general Arkady Federov (Lazar Ristovski), que Hanley quer resgatar já que
corre risco de morte. “A trama repete alguns dos bons elementos dos filmes de
espionagem recentes, mas com cenas de ação empolgantes e intenso clima de
suspense”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Não ache um culpado,
ache uma solução”.
[Henry Ford]

