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Aconteceu

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.

Áreas de Atuação
Diagnósticos
Projetos Técnicos
Políticas, Normas e Procedimentos
Proteção Pessoal
Investigação
Treinamentos
Informação
Plano Diretor de Segurança

Soluções Biométricas
A Núcleo Inteligência
recebeu a visita de Nelson
Corrêa, cofundador e CEO da
CFSEC Security Architects,
empresa brasileira de segu rança da informação, que desde 2005 vem se
especializando em projetos de soluções biométricas.
No último mês, a CFSEC expandiu sua atuação no
mercado de biometria ao trazer para o Brasil os
produtos da norte-americana M2SYS Technology, e
foram estas soluções inovadoras que Corrêa
apresentou à Igor Pipolo e Tácito Leite, sócios da
Núcleo Inteligência. Atendendo com soluções
enterprise-ready e turnkey as principais verticais de
mercado, a M2SYS está potencializando novas
parcerias da CFSEC com grandes integradores
brasileiros. Na ocasião, os executivos aproveitaram
para iniciar entendimentos para uma parceria de suas
empresas no campo da biometria aliada à segurança
com alta tecnologia.

Segurametria
No último dia 25 de junho
realizou-se no auditório da
Universidade Anhem bi
Morumbi, em São Paulo/SP, o
9º Simpósio Nacional com o
tema "Competitividade, Desempenho e Qualidade
nos Serviços de Segurança Empresarial" realizado
pela ABSEG - Associação Brasileira de Profissionais
de Segurança, com o apoio da Deggy, Grupo Predial
e Núcleo Inteligência. Os palestrantes Fernando Só,
João Jaouiche, Paul Cruz e Michel Pipolo, abordaram
os temas competitividade, qualidade na prestação de
serviço, indicadores de desempenho na segurança
privada e, por fim, apresentaram um caso prático da
metodologia batizada de Segurametria. "Com a
Segurametria quebramos o paradigma que afirma
que a segurança é apenas uma sensação, não
podendo ser mensurada nem quantificada", declarou
Tácito Leite.

Eventos

Comemoração

Logística
Gerenciamento de Crise
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 impossível só vira realidade se
você estiver bem preparado

A Cerimônia de Comemoração pelo Dia do Profissional
de Segurança Privada,
ocorreu no dia 29 de junho,
na sede da FIESP - Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo. A Lei
Municipal nº 14.778/08 de autoria do vereador
Celso Janete, instituiu o dia 20 de junho como o Dia
do Profissional de Segurança Privada do Estado de
São Paulo, o projeto idealizado pela ABSEG, ASIS American Society for Industrial Security (Chapter São
Paulo/Brasil) e SESVESP - Sindicato das Empresas de
Segurança Privada do Estado de São Paulo, encontrase em fase de tramitação para se tornar uma Lei
Federal. Entre os homenageados, estava Edison
Fontes, CISM, CISA, Consultor Associado da Núcleo
Inteligência, que recebeu a homenagem em
reconhecimento ao seu trabalho pela Segurança
Privada.

Nova Diretoria
A nova diretoria da ABSEG,
que permanecerá no cargo
até 2011, foi anunciada
oficialmente no dia 30 de
junho, durante um coquetel
realizado na sede da associação. Pelo segundo
mandato consecutivo, Tatiana Diniz, primeira
mulher brasileira a conseguir a certificação CPP
(Certified Protection Professional), continuará
presidindo a ABSEG. Na posse, Tatiana agradeceu o
apoio de todos os presentes e destacou a importância
das atividades da associação para o mercado de
segurança privada. Os sócios da Núcleo Inteligência
também fazem parte da Diretoria da ABSEG: Igor
Pipolo, Diretor de Relações Públicas e Tácito Leite,
Diretor de Certificação Profissional. Parabéns à
Tatiana e a todos que fazem parte desta equipe! Mais
informações sobre ABSEG e eventos através do site
www.abseg.com.br.

quando a chance aparecer”.
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Dica de Leitura

[Oscar Schmidt]

Sinopse Comentada: “As empresas que se preparam para o risco terão mais condições de
fazer da situação de risco uma oportunidade de valor", essa é a mensagem que o
especialista Aswath Damodaram, conceituado professor de finanças dos Estados Unidos
defende em Gestão Estratégica do Risco. Dirigida a gestores e analistas do risco financeiro
e, sobretudo, aos interessados em um panorama sobre a evolução do risco ao longo do
tempo, a obra mostra que, ao contrário do que se pensa, as empresas mais bem sucedidas
em qualquer ramo de atividade, alcançam tal status, não porque evitam o risco, mas sim
porque o exploram e tiram proveito de tal situação. Apesar da obra não ser voltada para o
segmento de segurança privada, proporciona debates importantes, como por exemplo, as
razões do risco ser importante e como incorporá-lo nas decisões a serem tomadas pela
empresa. Michel Pipolo

