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A Empresa

CEO da Núcleo fala sobre a Pandemia do Coronavírus
foram surpreendidas ou que não estavam
preparadas para isso, é porque deixaram de
dar atenção aos riscos que tinham baixa
probabilidade, mas que poderiam causar
grande impacto em suas atividades”, afirmou
Pipolo.

Igor Pipolo, CEO da Núcleo Consultoria
disse que uma pandemia é um risco que
sempre deve ser contemplado no Plano de
Gerenciamento de Crise, independente do
tamanho da empresa. “Para nós que
trabalhamos com gestão de riscos, uma
situação como essas era previsível. No
tradicional encontro realizado em Davos
na Suíça, ocorrido em janeiro deste ano, o
Fórum Econômico Mundial publicou o
Relatório de Riscos Globais, e um dos
principais riscos especificado nesse
relatório, era exatamente a questão de
uma pandemia”. Vejam o Global Risk Report
do World Economic Forum no link:
https://www.weforum.org/reports/theglobal-risks-report-2020.
“Quando algumas empresas falam que

O mais importante é estar preparado, de
forma preventiva, e a Núcleo Consultoria
atua exatamente na elaboração de Análise
de Riscos, Plano de Gerenciamento de Crise
e Plano de Continuidade de Negócios,
mantendo-os atualizados para que seus
clientes possam enfrentar situações como
essa ou de qualquer outro risco, seja ele
local, regional ou global, garantindo suas
operações e minimizando seus impactos.
“Desejamos que as organizações passem por
esse período com o menor impacto possível
e que tenhamos nossas vidas restabelecidas
em breve, lembrando que o mundo nunca
mais será o mesmo, muitas mudanças
acontecerão. Que possamos tirar lições
positivas dessa fase e que ao término dessa
pandemia/crise, voltemos melhores e mais
fortes, não só com as nossas empresas, mas
também como pessoas, entendendo e
valorizando a vida humana”, finalizou Pipolo.

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
Análise de Risco
Auditoria
Continuidade de Negócios
Gerenciamento de Crise
Gestão da Segurança
Corporativa
Inteligência
Política, Normas e
Procedimentos
Produtos e Serviços
Projetos de Segurança
Eletrônica
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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O Contador
Christian Wolff (Ben Affleck) é um homem que apresenta um quadro de Síndrome
de Asperger, o que o faz ter mais intimidade por números do que por pessoas. Ele
usa um escritório de contabilidade em uma cidadezinha pequena apenas como
fachada para trabalhar como contador autônomo para algumas das mais
perigosas organizações criminosas do mundo. “O personagem parece um superherói de quadrinhos, mas sem uniforme estilizado ou superpoderes. Possui uma
habilidade incrível com números, armas e lutas, e ao mesmo tempo uma extrema
frieza, agindo sobre suas próprias regras, com escolhas moralmente
questionáveis. O Contador é um cruzamento interessante entre um filme de
espionagem e um de finanças. Vale a pena assistir!”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Se você não pode voar, corra; se
você não pode correr, ande; se
você não pode andar, rasteje.
Mas seja o que for, você precisa
seguir em frente”.
[Martin Luther King Jr.]

