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A Empresa
A Núcleo é uma empresa de consultoria, composta por gestores em
segurança empresarial, administradores de empresa, advogados e
corpo administrativo com formação
em segurança privada, preparada para
atender seus clientes nas diversas
necessidades de segurança.

Áreas de Atuação
Ambiental Empresarial
Assessoria Técnica
Auditorias
Coaching Executivo
Diagnósticos
Eventos
Fusão e Aquisição de Empresas
Gerenciamento de Crises
Gestão da Segurança
Investigação
Logística
Operações Internacionais
Plano de Continuidade de Negócios
Plano Diretor de Segurança
Políticas, Normas e Procedimentos
Projetos Técnicos
Proteção Pessoal
Segurança da Informação
Treinamentos

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

Pensamento

Editorial

Núcleo anuncia Gustavo Pierre como novo sócio!

C

om o novo ciclo de oportunidades que se abriu nos
últimos meses, a Núcleo Consultoria anuncia novidades em seu quadro societário. Gustavo Pierre, que
até o momento era consultor associado, tornou-se sócio da
empresa, contribuindo para o plano de expansão e excelência
no atendimento aos clientes. “Com a chegada do Pierre, a
Núcleo da um passo importante para seu crescimento e
consolida uma expertise na área de segurança em logística”,
declarou Igor Pipolo, diretor. Pierre possui mais de 13 anos de
experiência na área de Segurança Corporativa e Gestão de Risco na Cadeia Logística. É bacharel
em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações pela INATEL e Direito pela PUCCAMP, pósgraduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FAAP, MBA em Gestão de Segurança
Empresarial pela Universidade Internacional Anhembi-Morumbi, MBA em Gestão de Negócios
pelo Insper/IBMEC. Atuou como gestor de segurança e de risco em empresas multinacionais, e
também realizou trabalhos em cooperação com filiais em outros países. Possui a Certificação ASE Analista de Segurança Empresarial, conferida pela ADESG e ABSEG.

Aconteceu
Turnê de Lançamento do
Livro Segurança de Eventos
No mês de julho, Igor Pipolo
percorreu as cidades de
Fortaleza (08), Natal (09) e
Manaus (22) para ministrar a
palestra de lançamento do livro “Segurança de
Eventos - Novas Perspectivas e Desafios para Produção”. O objetivo da palestra foi divulgar as informações contidas na obra, referencial, não apenas
para quem executa as atividades diretamente
relacionadas à segurança, mas para promotores e
patrocinadores, que dependem do sucesso dos
eventos para a adequada projeção de suas marcas.
Pipolo agradece o apoio da TV Verdes Mares, Diário
do Nordeste, INTERTV RN, Faculdade Estácio FIC,
SINDESP RN, Sistema FIERN, Faculdade de Natal,
SINDESP AM e ESP Segurança na realização dos
eventos.

“O caminho para o desenvolvimento
é a capacitação da empresa
para a inovação”.
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Os dados e as informações
constantes dos projetos de
pesquisa e desenvolvimento,
estratégias, desenhos industriais e marcas, são verdadeiros patrimônios empresariais e, como tal, precisam estar bem protegidos. Para debater o assunto, o Departamento
de Segurança da Fiesp, realizou no dia 28 de julho o
seminário “Segurança da Propriedade Imaterial da
Indústria”, cujo objetivo foi apresentar técnicas,
meios investigatórios e recursos legais de proteção
e garantia. “O evento foi muito elucidativo quanto
as questões de PI no Brasil, passando por aspectos
de segurança da informação, aspectos legais,
incluindo pirataria e processos junto ao INPI, vale a
pena visitar o site www.propintelectual.com.br”,
comentou Gustavo Pierre, que esteve presente no
seminário.

Livro: “Análise de Risco em Gerência de Projetos”, Editora Brasport, 2ª Edição.
Autores: Antonio Juarez Alencar e Eber Assis Schmitz

[Gustavo Pierre]
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Segurança da Propriedade
Imaterial da Indústria

Sinopse Comentada: Neste livro você encontrará amplo ferramental para a identificação,
análise e gerenciamento dos fatores que fazem com que projetos não sejam executados de
acordo com o seu planejamento. Este ferramental, conhecido como análise e gerência de
risco, tem encontrado número crescente de adeptos em todo o mundo e é apresentado ao
longo dos diversos capítulos que compõem o livro de forma progressiva, clara e direta.
Nesta 2ª edição, além de sofrer uma revisão minuciosa de fórmulas e texto, o livro ganha
um novo capítulo sobre correlação, provavelmente um dos tópicos mais importantes de
modelagem quantitativa de riscos. “Muito bom o livro, possui vários casos práticos. Com
base no conhecimento passado no livro é possível criar modelos de análise de riscos
empresariais quantitativos baseado na Função de Distribuição de Probabilidade
Triangular”. Tácito Leite

