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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.
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Editorial

Novidades para 2010!

D

esafios! Pensar nos acontecimentos antes que eles aconteçam, faz valer um dos
princípios mais importantes da segurança. A prevenção.
Esse importante ano nos convida à ações que visem a proteção dos grandes eventos
que estão para acontecer em nosso país. Será um ano de eleições, Copa do Mundo de Futebol na
África, muito planejamento e preparação para as Olímpiadas Militares em 2011, Copa do Mundo
de Futebol no Brasil em 2014 e Jogos Olimpícos no Rio em 2016. Como se não bastassem todos
esses preparativos que já começaram, teremos nossas atividades que se repetem no calendário
anual de cada Estado e Município pelo país afora.
Descobrir a forma adequada para enfrentar desafios é uma constante para a equipe Núcleo que
está sempre empenhada em aprimorar seus serviços e oferecer aos seus clientes a tranquilidade
que eles desejam. Durante todo o ano estaremos anunciando uma série de acontecimentos
inovadores que ocorrerão na Núcleo. Acreditamos que este será um grande ano para o Brasil e
consequentemente para todos nós. Um feliz 2010 em verde e amarelo!

Gerenciamento de Crise

Igor Pipolo, ADS, ASE
Diretor Núcleo Consultoria
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Plano de Continuidade de Negócios
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Missão
Proporcionar aos nossos clientes a
garantia de sucesso em seus negócios,
através de soluções inteligentes que
visem garantir a continuidade de
negócio.

Pensamento
"O fator decisivo para vencer o maior
obstáculo é, invariavelmente,
ultrapassar o obstáculo anterior.”

No dia 05 de dezembro, a Diretoria da Núcleo esteve presente no Forte dos Andradas,
no Guarujá/SP, para a confraternização dos Departamen tos de Segurança e de Defesa da FIESP. Presenças
ilustres abrilhantaram o evento, entre elas, Paulo
Skaf, presidente da FIESP, Ricardo Lerner, diretor
titular do Departamento de Segurança, Jairo
Cândido, diretor titular do Departamento de
Defesa, além de várias autoridades civis e militares
do Exército, Marinha e Aeronáutica e das Polícias
Civil e Militar do Estado de São Paulo. Esse evento
marcou o encerramento de um ano de muitas
atividades dos dois departamentos. “Nos sentimos
presti-giados em poder fazer parte de tão
importante evento para os setores de Defesa e
Segurança do nosso país. Parabéns ao Dr. Paulo
Skaf e aos seus diretores Ricardo Lerner e Jairo
Cândido”, comentou Igor Pipolo.
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No dia 08 de dezembro, a
ABSEG - Associação Brasileira
de Profissionais de Segurança
realizou um happy hour no
Bar Brahma Aeroclube de São
Paulo. Na ocasião, os profissionais presentes no
evento, celebraram juntos as conquistas dos
Profissionais de Segurança no ano de 2009! Entre
os participantes estavam os sócios da Núcleo,
Tácito Leite e Marcela Floriano, que durante o
evento foi sorteada e presenteada com uma
camiseta oficial da CBF, cedida pelo diretor da
ABSEG, Hugo Tisaka. “Iremos entrar em 2010 com
toda a força! Pretendemos atuar mais forte ainda
na defesa dos interesses de nossa categoria”,
declarou a presidente, Tatiana Diniz. “O ano de
2009 foi muito desafiador, porém soubemos
manobrar as intempéries do mercado com
bastante habilidade”, completou Hugo Tisaka.

Livro: "Competitividade em Segurança Empresarial", Editora Atlas.
Autores: Fernando Só e Silva, Gregório Varvakis e Dagoberto Lorenzetti
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Sinopse Comentada: Sinto-me a vontade para indicar esta obra, pois tive o prazer de
participar da aplicação prática. Para tratar de um projeto tão relevante, este livro conta com
três especialistas em qualidade e produtividade em operações de serviços e em análise e
gerenciamento de riscos. As informações apresentadas, enriquecerá a literatura sobre
segurança empresarial, análise e gerenciamento de riscos patrimoniais, contribuindo para
as empresas e os profissionais do setor de segurança a melhorar significativamente seu
desempenho operacional e, consequentemente, seus resultados econômico-financeiros.
Os capítulos tratam de temas como: competitividade, fundamentos da gestão de serviços,
qualidade e inovação, metodologia de gestão de processos, análise e gerenciamento de
riscos, estudo de um caso real com aplicação prática do modelo proposto, finalizando com
conclusões e recomendações. Imperdível! Michel Pipolo

