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A Empresa

Exposec 2022, supera expectativas em público e negócios!
eletrônica faturou R$ 9,24 bilhões em 2021.
Os números, segundo a presidente da
associação, Selma Migliori, refletem o
aumento da adesão de soluções inteligentes
durante a pandemia, entre elas estão a
implantação de body cams (câmeras
corporais), equipamentos touchless e
câmeras com reconhecimento facial e uso de
máscaras, drones, e etc.

Annibal Sartori - Sócio da Núcleo Consultoria e
Francisco Tranchesi - Security Head da Nokia.

Com mais de 48 mil visitantes, a 23ª Exposec,
que aconteceu entre os dias 7 e 9 de junho,
no São Paulo Expo, foi uma edição histórica,
um marco para o setor de segurança
eletrônica no Brasil pelos lançamentos e
soluções inéditas apresentadas durante os
três dias de evento.
A Exposec continua sendo um vetor
importante para debater a segurança, o
espaço ofereceu, entre as suas atrações, um
auditório para palestras com especialistas do
setor, bem como de estandes dedicados a
novidades de mercado, como a Ilha de
Startups e a Ilha de Inovação.
De acordo com a Associação Brasileira das
Empresas de Sistemas Eletrônicos de
Segurança ABESE, o setor de segurança

O volume de negócios gerados na feira
também superou as expectativas com cerca
de 800 marcas expositoras, o novo cenário
de inovação com a entrada do 5G e as
soluções inteligentes, faz com o que setor
esteja no caminho certo para se consolidar
como um dos pilares da economia brasileira.
“Além do aprendizado que alcançamos em
cada consulta e interação, formal em
palestras ou eventual por visitas à
estandes, umas das principais
características que se mantém neste evento
é a oportunidade de extensão do network,
tanto através de novos contatos com os
representantes de diferentes materiais e
equipamentos que se apresentam no
ambiente, quanto pelo encontro casual, ou
até mesmo agendas que são organizadas
com clientes, parceiros, além dos
fornecedores presentes e em exposição.
Um verdadeiro mix de oportunidades do
nosso segmento”, ressaltou Sartori.

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 de Eventos
Segurança Pessoal
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Lost Girls - Os Crimes de Long Island
Diante da passividade da polícia, Mari Gilbert (Amy Ryan) resolve iniciar sua própria
investigação para encontrar sua filha desaparecida. Os últimos passos de
Shannan levam Mari a uma comunidade fechada em Long Island, e sua busca
acaba chamando a atenção para o assassinato de diversas mulheres. “A trama,
baseada em uma história real, aborda o descaso das autoridades por populações
marginalizadas, como as prostitutas, e retrata a força da família, pois foi por causa
da insistência dos entes das vítimas que a polícia descobre uma série de
assassinatos na região com perfis semelhantes. O filme é forte, para quem gosta
dos gêneros de suspense e investigação, vale a pena assistir!” Marcela Floriano
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Pensamento
“O conselho mais simples e efetivo
para uma carreira de sucesso que eu
já ouvi: seja o tipo de pessoa que você
gostaria de ter na sua equipe”.
[Ricardo Amorim]

