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Editorial

A Empresa
A Núcleo Inteligência é uma empresa
de consultoria, composta por gestores
em segurança empresarial, adminis tradores de empresa, advogados e
corpo administrativo com formação
em segurança privada, preparada
para atender os clientes em suas di versas necessidades de segurança.

A Núcleo Inteligência está de Casa Nova!

A

s promessas estão sendo cumpridas e as novidades têm sido uma constância na Núcleo
Inteligência. A nova sede está localizada em um dos melhores pontos de referência da
cidade de São Paulo, além de contar com uma infra-estrutura melhor e mais ampla para
atender os clientes da empresa. Com essa nova estrutura e um portfólio de serviços mais
abrangente, a empresa continua investindo para atender todas as necessidades de seus clientes.

Áreas de Atuação
Diagnósticos

Agende uma visita e venha nos conhecer, estamos de portas abertas
para recebê-los com segurança!

Projetos Técnicos
Políticas, Normas e Procedimentos
Proteção Pessoal

Núcleo Inteligência Consultoria em Segurança
Alameda Santos, nº 1.293 conjunto 84 8º andar Cerqueira César
São Paulo/SP 01419 001 Fone/Fax.: (11) 3266 6468

Investigação
Treinamentos
Informação
Plano Diretor de Segurança
Eventos
Logística
Gerenciamento de Crise

VI FESP

Plano de Continuidade de Negócio
Auditorias
Operações Internacionais

Missão
Proporcionar aos nossos clientes a garantia de sucesso em seus negócios,
através de soluções inteligentes que
visem garantir a continuidade de ne gócio.

Pensamento
“O degrau de uma escada não serve
simplesmente para que alguém
permaneça em cima dele, destina-se a
sustentar o pé de um homem pelo
tempo suficiente para que ele coloque
o outro um pouco mais alto.”

Nos dias em que foi
realizado o VI FESP Fórum Empresarial de
Segurança Privada do
Estado de São Paulo,
Igor Pipolo, Ricardo Amorim e
Caroline Zimmermann
muitos empresários de
segurança privada compareceram ao Vacance Hotel
em Águas de Lindóia/SP para participar das palestras
e trocar suas experiências sobre os desafios e
tendências do setor. Entre os ilustres palestrantes,
estava o economista Ricardo Amorim, que
abrilhantou o evento com a palestra sobre o cenário
econômico para 2009. Mais uma vez o VI FESP
superou as expectativas e foi um sucesso!
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Vamos às Compras

O VI Congresso INFRA, maior encontro de líderes
em gestão de infra-estrutura e serviços para
instalações corporativas, comerciais e industriais,
acontece de 15 a 17 de abril, no Centro Fecomércio
de Eventos, em São Paulo. Na programação: palestra
do consultor Waldez Ludwig, cases bem-sucedidos
em gestão, tendências em segurança e muito mais.
Eventos paralelos: III Fórum de Gestão Hospitalar e
Workshops na Área de Serviços.
Informações: www.temfeirasecongressos.com.br
Fone: (11) 2577 0650

Livro: Consultoria Empresarial, Editora Saraiva, 2005.
Autor: Luciano Crocco & Erik Guttmann
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Aconteceu

Sinopse Comentada: "A consultoria em segurança empresarial é uma atividade
moderna. Neste livro os autores fazem uma análise comparativa e discutem os
mais diferentes aspectos que compõem a profissão do consultor empresarial.
Apesar do livro não ter foco na área de segurança, seu conteúdo tem a intenção
de proporcionar um entendimento sobre o consultor, de forma genérica, como
atua, como é visto por seus clientes, seus relacionamentos profissionais,
princípios, ações éticas dos envolvidos na relação e contrato consultor-cliente."
Tácito Leite

