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A Empresa
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.

Produtos
Arquitetura de Segurança
Auditorias
Diagnósticos
Fusão e Aquisição de Empresas
Gerenciamento de Crises
Investigação
Plano de Continuidade de Negócios
Plano Diretor de Segurança
Políticas, Normas e Procedimentos
Proteção Pessoal
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamentos

Enquete do Mês
O que você pensa sobre o uso da cerca
elétrica (choque pulsativo) como
segurança?
a) Importante, pois intimida os bandidos.
b) Possui um custo x benefício bom.
c) Existem métodos mais eficientes.
d) Muito perigoso para as crianças.
e) Não funciona, gera muito alarme falso.

Acesse o site e responda!

Pensamento
“É melhor estar preparado para
uma oportunidade e não tê-la,
do que ter uma oportunidade e
não estar preparado”.

Editorial

ASIS 2010 atrai mais de 20 mil para Dallas!

M

ais de 20 mil profissionais de segurança de cerca de 90
países participaram do 56º Seminário Anual e Exposição
da ASIS International, realizada em Dallas, entre os dias 12
e 15 de outubro. Cobrindo mais de 230 mil metros quadrados do
Dallas Convention Center, cerca de 700 empresas apresentaram uma
ampla gama de soluções de segurança aos participantes do evento,
nos setores público e privado. Além dos diversos integradores e
prestadores de serviço daquele país, marcaram presença fornecedores de CFTV, alarme, controle de acesso e provedores de outras
soluções aplicadas à segurança. As estrelas da feira foram os
softwares de análise de comportamento e integração de sistemas, que estão cada vez mais “inteligentes” e
eficientes. Câmeras megapixel de altíssima resolução, diversos tipos de fechaduras, trancas, barreiras físicas
e vários cursos oferecidos por faculdades e instituições dos USA, foram alguns dos destaques da rede de
produtos e serviços apresentados na exposição. Vários profissionais do Brasil estiveram presentes no
evento, entre eles, os consultores da Núcleo, Igor Pipolo, Tácito Leite, Eduardo Silva e Luciano Coelho.

Aconteceu
CNASI 2010 SP
“Segurança da informação: desafios para a próxima
década!” foi o título da palestra apresentada na 19ª
CNASI pelo consultor da Núcleo, Edison Fontes, no dia 20
de outubro. Fontes iniciou sua apresentação destacando
que o processo de segurança da informação existe para
atender aos objetivos da organização. Como principais
desafios, foram destacados: a proteção de produtos e
serviços com total mobilidade, o combate ao roubo de
identidade, a garantia da privacidade, a necessidade de
contar com parceiros concretos e como a organização vai
se definir em termos das redes sociais.

5º Workshop de Pós Graduação e Pesquisa
“Alinhamento da gestão de segurança da informação
com as áreas de negócio: uma avaliação da contribuição
das diretrizes da Norma NBR ISO/IEC 27002:2005” foi o
artigo acadêmico apresentado no 5º Workshop de Pós
Graduação e Pesquisa do Centro Paula Souza, pelo
consultor, Edison Fontes. O artigo descreve uma
pesquisa realizada que identificou cinquenta e uma
diretrizes da norma que exigem a participação das áreas
de negócio. A pesquisa contou com a participação do
Prof. Dr. Napoleão Galegale. Para fazer o download do
artigo, clique aqui!
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Curso SWAT IN RIO, de 24 à 26/11
e de 29/11 à 01/12, em São
Gonçalo/RJ, com o instrutor e
colaborador da SWAT, Mr. Ward
Stanley. Associado da ABSEG tem
5% de desconto!

Informações:
Tel.: (21) 3586-7607
www.swatinrio.com
contato@swatinrio.com.br

1º Congresso de Riscos e Fraudes
Corporativos - “Como prevenir e
detectar, como investigar, como
agir em juízo e como recuperar
ativos”, dia 01/12, no Hotel Tivoli
Mofarrej, em São Paulo/SP.
Informações:
Tel.: (11) 3661-2785
www.corpbusiness.com.br
contato@corpbusiness.com.br

Livro: “Os próximos 100 anos: uma previsão para o século XXI”
Editora: Best Business
Autor: George Friedman

[Whitney M. Young]

Contatos

Eventos

Sinopse Comentada: Em Os próximos 100 anos, George Friedman traça um panorama
histórico dos padrões geopolíticos contemporâneos e explora as principais tendências
econômicas, sociais, políticas, culturais, militares e tecnológicas para oferecer ao leitor
uma previsão lúcida das transformações pelas quais o mundo passará no século XXI.
Respaldado por dados concretos, o autor adianta onde e por que os principais conflitos
internacionais serão travados e que países ganharão e perderão poder. Com uma análise
crítica e um olhar apurado, Friedman mostra que estamos às vésperas de uma nova era,
com profundas mudanças a caminho. “Importante para profissionais que desenvolvem
cenários prospectivos visando antecipar-se aos fatos futuros”. Tácito Leite

