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A Empresa

Pipolo ministra aula sobre Segurança de Eventos
negócio. “Uma das técnicas necessárias hoje,
é fazer a análise de risco preventiva, para
identificar os riscos aos quais o evento está
exposto, mas infelizmente, nem todo mundo
faz isso”, disse.

No dia 28 de setembro, Igor Pipolo, CEO da
Núcleo Consultoria e especialista na área de
Segurança de Eventos, ministrou uma aula
virtual para os alunos do 1º e 3º semestres
do curso Tecnologia em Eventos, do Instituto
Federal de Brasília.
Durante a aula, os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer um pouco mais
sobre o tema de Segurança de Grandes
Eventos, uma vez que o livro de Igor Pipolo
“Segurança de Eventos, Novas Perspectivas e
Desafios para a Produção”, é a obra adotada
como referência para a matéria.
Normalmente quando se fala em segurança
de qualquer evento, a maioria das pessoas
entende apenas como um serviço de
vigilância, quando na verdade ela faz parte
dos interesses estratégicos de qualquer

Pipolo explicou que tanto os produtores
quanto os patrocinadores precisam, ao
realizar um evento, ter o enfoque na
proteção das pessoas e do patrimônio
envolvido. Saber com antecedência quais os
riscos que afetam o projeto possibilitam
uma melhor resposta economicamente
viável.
“Fiquei muito feliz com o convite em ministrar
essa aula. Considero muito importante essa
aproximação, pois acredito que a medida que
os produtores tiverem conhecimento sobre
os aspectos de segurança, os eventos se
tornarão mais seguros e facilitará a
comunicação entre os diversos setores
envolvidos na sua realização”, finalizou.

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

Pipolo também é autor da recente publicação
“Gestão de Riscos em Eventos no Século XXI
Liderança, Gestão, Estratégia, Novas
Tecnologias, Terrorismo e Criminalidade” e da
Cartilha “Evento Seguro - Orientações sobre
Segurança de Eventos”, este último,
disponível gratuitamente para download no
site nucleoconsult.com.br.
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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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Estrelas além do Tempo
Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial ao
mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão
racial, entre brancos e negros. Tal situação é refletida também na NASA, onde um
grupo de funcionárias negras é obrigada a trabalhar a parte. É lá que estão
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, grandes amigas que, além de
provar sua competência dia após dia, precisam lidar com o preconceito arraigado
para que consigam ascender na hierarquia da NASA. “Luta das mulheres,
diversidade e racismo, são alguns dos temas abordados neste filme baseado em
fatos reais. Fiquei emocionada e totalmente encantada com a trajetória dessas
personagens escondidas na História. Vale a pena assistir!”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Marketing não é sobre sua
empresa ganhar prêmios, é
sobre sua empresa ganhar
negócios”.
[David Meerman Scott]

