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A Empresa

Tecnologia e Segurança Privada
ocupado um espaço cada vez mais
importante, muitas vezes executando tarefas
que não cabem mais a uma pessoa. Como
exemplo, Pipolo cita os analíticos de vídeos,
que processam as imagens de centenas de
câmeras ao mesmo tempo e de uma forma
tão rápida que é impossível tal tarefa ser
executada por um ser humano. “Nesse caso a
tecnologia aumentou a eficiência dos
sistemas muito mais do que tirou empregos”,
complementou.
Apesar de inevitável, 47% da população
mundial teme o avanço da tecnologia,
segundo uma pesquisa realizada pela
Edelman Intelligence com mais de 33 mil
pessoas empregadas, distribuídas em 27
países. Essas pessoas acham que a inovação
tecnológica está acontecendo rápido demais
e que isso ameaçará seus empregos.

Outro exemplo citado por ele foi o da portaria
remota, “o impacto no mercado de trabalho
desse setor (porteiros) será muito grande,
pois há uma substituição de dezenas de
profissionais que atuam localmente, por uma
central que gerencia vários prédios ao mesmo
tempo, com software e um grupo pequeno de
intervencionistas”.

Segundo Igor Pipolo, CEO da Núcleo
Consultoria, este é um caminho sem volta.
“De fato, muitos setores irão desaparecer
com o avanço da tecnologia, possivelmente
mais breve do que imaginamos. Somente
durante os últimos 8 meses desse ano,
centenas de serviços que ainda não estavam
atuando no digital, tiveram que migrar para
esse mundo para sobreviverem a pandemia”.

“São pequenos exemplos que mostram
situações bem diferentes dentro de um
mesmo setor, que está sempre buscando
mais e mais tecnologias para aumentar a
capacidade de prevenção e combate ao
crime. Penso que o impacto da aplicação
das tecnologias no mercado de trabalho
terá sempre um primeiro choque, mas ele
se adequará e trará muito mais benefícios
para a sociedade em geral”, finalizou Pipolo.

Na área da segurança, a tecnologia tem

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
Investigação
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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Pad Man
Baseado na história de Arunachalam Muruganantham, um jovem empreendedor
indiano que inventou uma máquina de absorventes acessíveis a fim de
popularizar o uso desse item em seu país, menos de 15% das mulheres indianas
tinham acesso a eles em pleno século 21. O feito dele foi tão transformador que
chegou a ser reconhecido até mesmo pela ONU. “Entendo que filmes indianos não
agradem a todos, mas a obra é inspiradora e otimista. Nos faz refletir sobre
quantos problemas ainda existem no mundo que precisam ser resolvidos. A
inovação, a exemplo de Pad Man, não precisa ser exatamente na criação de um
novo produto, mas sim resolver um problema real!”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Ter um propósito é muito mais
importante que um trabalho ou
carreira. Ele é o motivo de você
estar aqui na terra hoje”.
[Chadwick Boseman]

