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NEWSLETTER

A Empresa

Editorial

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.

Nova enquete no site da Núcleo quer descobrir
como está sua sensação de segurança!

A

partir deste mês a Núcleo publicará mensalmente uma
nova enquete sobre vários temas de segurança e
proteção, com o propósito de identificar entre o
universo pesquisado, quais as tendências, opiniões, comportamentos e direcionamentos do segmento de segurança. Os
assuntos explorados terão uma linguagem direta e objetiva. O
resultado parcial poderá ser visualizado após a votação. O
resultado total ficará armazenado no banco de dados e a
consulta poderá ser realizada através da categoria “enquetes
anteriores”. Sua participação é espontânea, porém fundamental para o sucesso das pesquisas, acesse o site
www.nucleoconsult.com.br e responda a enquete do mês!

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
Você se sente seguro(a) ao entrar e
sair de seu condomínio?
a) Sim, possuo vigilantes, câmeras e
alarme.
b) Sim, o acesso é muito rápido.
c) Sim, não sei explicar.
d) Não, não confio na segurança.
e) Não, não sei explicar.
Clique para responder!

Pensamento
“Criatividade consiste no total
rearranjo do que sabemos
com o objetivo de descobrir
o que não sabemos”.

Aconteceu
Vicente Falconi conversa com
Jovens Empreendedores

Seminário “Falsificação,
Sonegação e Contrabando”

O último encontro do Comitê
Jovens Empreendedores da
FIESP, ocorreu no dia 10 de
agosto e contou com a presença do professor Vicente Falconi, um dos mais
respeitados consultores empresariais do país. O
clima entre os jovens empresários era de ansiedade e nervosismo, pois estariam diante do único
brasileiro escolhido pela American Society for
Quality (ASQ) como uma das “21 Vozes do Século
XXI”, um verdadeiro norte para suas carreiras.
Falconi falou sobre metodologia de trabalho e
sucesso profissional. Para ilustrar sua tese, citou o
exemplo da companhia siderúrgica Belgo Mineira,
da qual foi consultor no começo dos anos 80. A
equipe Núcleo esteve presente no evento e na
ocasião, o diretor Igor Pipolo, parabenizou e
presenteou Falconi com seu livro “Segurança de
Eventos”. Mais informações www.cjefiesp.com.br.

A ABCF - Associação Brasileira
de Combate à Falsificação,
promoveu um seminário no
dia 19 de agosto, com o objetivo de informar e orientar os associados e
convidados sobre os tipos de falsificação, fraude e
contrabando, os impactos na imagem da empresa,
contramedidas possíveis e os reflexos na sociedade. Um consenso em todas as apresentações
foram os questionamentos sobre a legislação
pertinente, em especial quanto as penalidades e de
que forma elas realmente podem coibir essas
práticas ilícitas. “Este tipo de evento deveria ter
mais exposição na sociedade com enfoque na
formação dos valores pessoais, para que em
conjunto com o governo e a indústria converjam
em uma solução”, comentou Gustavo Pierre, sócio
da Núcleo, que esteve presente no seminário.

Livro: “O Verdadeiro Poder”, Editora INGD.
Autor: Vicente Falconi
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Contatos

Dica de Livro

[George Kneller]

Sinopse Comentada: Neste livro, o autor relata por meio de exemplos, onde esteve
diretamente envolvido, questões importantes para que uma empresa ou projeto possa
se desenvolver e crescer. O texto esclarece quais são os pontos de sucesso que estão por
trás do crescimento saudável e do saneamento de grandes empresas e instituições
governamentais. O Verdadeiro Poder relata as experiências do autor entre 1997 e 2009,
período em que atuou como conselheiro em empresas como a AmBev e Sadia, além de
sua atuação em projetos de gestão de governos municipais, estaduais e federais,
juntamente com a equipe de consultores do INDG. “O conhecimento e a experiência
relatados na obra, são importantes para o gestor de segurança que pretende atuar no
nível estratégico da sua organização, pois aprenderá métodos e ferramentas utilizadas
pela alta gestão de empresas de sucesso”. Tácito Leite

