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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

Editorial

Edison Fontes é o novo sócio da Núcleo!

A

Núcleo Consultoria começa 2011 com novidades em seu
quadro societário e anuncia a chegada de um novo sócio para
reforçar a equipe. Edison Fontes, que desde 2008 atuava na
empresa como consultor associado, passa oficialmente a ser sócio da
Núcleo, contribuindo ainda mais para seu crescimento e consolidação.
Profissional com larga experiência em segurança da informação,
Fontes é bacharel em Informática pela UFPE, especialista pelo
Mestrado de Ciência da Computação pela UFPE e pós-graduado em
Gestão Empresarial pela FIA. Possui duas certificações internacionais:
CISM (Certified Information Security Manager) e CISA (Certified
Information Systems Auditor). Atuou como coordenador de segurança, gerente de Business Continuity Plan
e Security Officer de grandes corporações. Autor de 3 livros, professor e colunista do site ITWEB, que
recentemente noticiou os conteúdos mais lidos de 2010 e na categoria Blog, Fontes foi o mais lido do site. O
mais novo sócio da Núcleo também ministra diversos cursos, palestras e treinamentos no segmento de
segurança da informação. “Edison Fontes chega para nos ajudar a construir uma empresa ainda mais
fortalecida, comprometida com nosso objetivo comum: crescer e oferecer o melhor serviço aos nossos
clientes”, declarou Igor Pipolo, diretor .

Aconteceu
Riscos e Fraudes

Enquete do Mês
Você controla o acesso à internet do
seu filho?
a) Sim, com software que filtra conteúdo.
b) Sim, ele só navega ao meu lado.
c) Não, ele é responsável pelo que acessa.
d) Não, acho que é perigoso.

Clique para responder!

A Núcleo foi uma das empresas
apoiadoras do 1º Congresso de
Riscos e Fraudes Corporativos
realizado pela CorpBusiness no
dia 1º de dezembro de 2010.
Estima-se que a cada 10 empresas brasileiras, ao menos 7 já foram vítimas de algum tipo
de fraude interna nos últimos 2 anos. Falsificações de
documentos ou notas fiscais, adulteração de cheques e
desvios de ativos são alguns dos principais crimes praticados por colaboradores ou prestadores de serviços.
Outro aspecto que também precisa de atenção, está
relacionado as fraudes eletrônicas, cada vez mais
sofisticadas e que causam inúmeros danos. Com essas
premissas, o objetivo do evento foi propiciar aos
participantes, o conhecimento de como desenvolver as
melhores práticas de governança corporativa e de gestão
de risco.

Fórum Cabo Verde
A Unidade de Coordenação da
Reforma do Estado (UCRE) e o
Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi), em
parceria com a Organização das
Nações Unidas (ONU), realizaram
no dia 03 de dezembro de 2010 o 3º Fórum da Sociedade
da Informação e do Conhecimento “Rumo a Cabo Verde”.
O evento foi aberto pelo 1º Ministro de Cabo Verde, José
Maria Neves, e contou com especialistas e convidados de
vários países, entre os quais Portugal, Estônia, Cabo
Verde e Brasil. No encontro foram debatidas as Políticas
de Acesso e Segurança da Informação, Segurança e
Criminalidade Informática em Cabo Verde, Paradigma da
Governação Integrada Cluster TIC e os Novos Desafios
Econômicos. Edison Fontes, único representante do
Brasil, participou do Painel “Políticas de Acesso e
Segurança da Informação”.

Pensamento
“Unir-se é um bom começo,
manter a união é um progresso, e
trabalhar em conjunto é a vitória”.
[Henry Ford]
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Visões e Perspectivas
Com o objetivo de desvendar o
que vai à cabeça do consumidor
brasileiro após a definição presidencial, fazer uma análise do seu
comportamento, o reflexo no
varejo e projetar o mercado para
2011, a consultoria GS&MD - Gouvêa de Souza, realizou o
evento “Visões e Perspectivas” no dia 03 de dezembro de
2010, com a participação de executivos de empresas
como C&C, Bob’s e Grupo Pão de Açúcar, que na ocasião
debateram sobre o desempenho do varejo brasileiro e o
cenário político econômico. Durante o evento também
foi apresentada a pesquisa “As tendências de consumo
na visão de quem compra”, depois de 2 anos da crise
mundial. Os sócios da Núcleo estiveram presentes no
evento, à convite da Gouvêa de Souza, e parabeniza a
consultoria pela organização e qualidade do conteúdo da
programação.

Grupo Rede Tendência
Edison Fontes foi um dos palestrantes do I Encontro de Segurança da Informação do Grupo
Empresarial Rede Tendência. O
evento ocorreu no dia 18 de
dezembro de 2010, em Campo
Grande/MS. Na foto, Edison Fontes está ao lado de André
Pitkowski, Security Officer da Rede Tendência.
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"Como planejar a
Segurança da Informação!"
Blog do Edison Fontes, CISM, CISA

