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A Empresa

Congresso ISC Brasil 2019
Segurança e Gestão de Grandes Eventos
Consultor de Operações e Segurança,
Paulo Fonseca - Consultor de Eventos ESC
Fonseca e Andréa Nakane - Consultora
Mestres da Hospitalidade.

A convite da Associação Brasileira de
Profissionais de Segurança - ABSEG, Igor
Pipolo, CEO da Núcleo, participou do
Congresso ISC Brasil 2019, para discutir
sobre o tema “Segurança e Gestão de
Grandes Eventos”.
O painel reuniu grandes nomes que atuam
na área de segurança de eventos: Marco
Antônio Lopes - Presidente da ABSEG e
Diretor da Sefra Vigilância, Antônio Neves Diretor de Segurança da Heineken, Ricardo
Tadeu Corrêa - Presidente da ABCFAV,
Teanes Silva - Consultor da Carlos Faria &
Associados, Marcos Cavalcante - Diretor da
Sefra Vigilância, Luis Carlos Januário Diretor do G1 Prime, Camilo D'Ornellas -

“Estamos vivendo um período de baixa na
área de eventos, mas apostando que é o
momento ideal para as pessoas se
prepararem para a próxima onda de
grandes eventos que virá, simultaneamente
com a melhora da economia do país”,
comentou Igor Pipolo. “A ABSEG está de
parabéns por ter coordenado esse
importante painel, que irá contribuir para
o aumento da segurança dos eventos no
Brasil”, completou.
Mesmo com a economia não tão favorável,
o mercado de festas e eventos cresce cerca
de 14% ao ano, segundo dados da
Associação Brasileira de Empresas de
Eventos - ABEOC. Tanto que os gastos do
setor giram em torno de R$ 210 bilhões em
eventos corporativos e R$ 16 bilhões em
eventos sociais, o que representa 4,3% do
PIB Nacional. E uma das principais
preocupações para a realização desses
eventos é com relação à segurança.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria 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 e proteção.

Serviços
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme Netflix
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Mistério no Mediterrâneo
Um policial de Nova York (Adam Sandler) finalmente consegue levar sua esposa
(Jennifer Aniston) em uma tão sonhada viagem pela Europa. Após um encontro
casual no voo, eles são convidados para uma reunião de família no iate do
bilionário Malcolm Quince, mas Quince é assassinado e eles se tornam os
principais suspeitos do crime. “O filme, com bastante mistério e alguns pontos de
comédia, faz diversas referências aos livros da Agatha Christie. O fato do policial
buscar se tornar um detetive e sua esposa ser obcecada por livros de mistério,
oferece o tom certo para o enredo do filme, principalmente quando se tornam os
principais suspeitos e precisam provar a sua inocência!” Marcela Floriano
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Pensamento
“Sempre entregue mais
do que o esperado”.
[Larry Page]

