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A Empresa

Congresso de Segurança na Indústria
e “Governança e Compliance em Gestão de
Riscos”. O outro tema tratado foi “Aspectos
Tributários da Segurança Empresarial”.

Igor Pipolo

A FIESP - Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo, com o apoio da ABSEG
- Associação Brasileira de Profissionais de
Segurança, realizou no dia 21 de junho, na
sede da Federação, o Congresso de
Segurança na Indústria. O evento trouxe,
por meio de painéis, o levantamento de
cenários e a proposição de soluções para
que a segurança das indústrias seja
planejada e implementada de forma a não
ser uma fonte de custo, mas uma forma de
maximização dos lucros através da
diminuição das perdas.

Os objetivos do congresso foram promover
discussões sobre os assuntos relevantes para
a segurança da indústria e reunir
informações sobre esses temas, a serem
divulgadas por meio do livro “Segurança na
Indústria”. Ricardo Coelho destacou a
importância desse evento para ampliar o
conhecimento e promover soluções que
contribuam para o trabalho de todos os
profissionais em seus esforços para o
tratamento integrado dos riscos nas
organizações, de forma alinhada com
objetivos de negócio e segundo práticas
internacionais, tanto técnicas quanto de
governança e compliance.

Igor Pipolo, CEO e Ricardo Coelho, Consultor
da Núcleo, ambos também diretores do
DESEG - Departamento de Segurança da
FIESP, foram convidados pela ABSEG para
mediarem, respectivamente, os painéis
“Segurança Privada no Brasil e no Mundo”

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

Ricardo Coelho

Treinamentos

Dica de Filme
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13 Horas - Os Soldados Secretos de Benghazi
Baseado em fatos reais, o longa conta a história de um grupo de seis soldados
privados que trabalham num complexo da CIA em Benghazi, na Líbia, em 2012. Em
um aniversário dos atentados de 11 de setembro, eles precisaram defender um
posto diplomático que recebe a visita de um embaixador americano, e que,
obviamente, será um alvo de terroristas. Com uma enorme demonstração de
coragem e sentido de dever, estes soldados tiveram apenas 13 horas para salvar a
vida de 36 pessoas, evitando uma tragédia de proporções ainda maiores. “Para os
amantes de bons filmes de ação, este é uma boa pedida, apesar de cansativo graças
a longa duração da história, o diretor deixa claro que a guerra é um conflito em que
não há vencedores”. Marcela Floriano
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Pensamento
“90% do sucesso se baseia
simplesmente em insistir”.
[Woody Allen]

