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A Empresa

Cenário para 2016 e tendências
do setor de segurança
2016 se apresenta como um ano de
muitas dúvidas, incertezas e com
necessidade de rápidas mudanças de
curso. A crise de confiança no futuro
do país, aprisionada nas decisões de
como se comportará o país
politicamente, compromete
gravemente a economia em geral. O
impacto já estamos sentindo por
antecipação, mas poderá ser bem pior.

“MAIS IMPORTANTE QUE IDENTIFICAR
OS DESAFIOS É ENCONTRAR AS
OPORTUNIDADES”!
Por isso, acreditamos que a equipe da
Núcleo Consultoria poderá ajudar seus
clientes a encontrarem a melhor forma
de reduzirem suas perdas e ao mesmo
tempo ficarem mais seguros.
Vamos em frente e feliz 2016.

É momento de rever o que estávamos
fazendo e ajustar-se rapidamente aos
novos horizontes. Mais do que nunca
os desperdícios terão que estar sob
controle e a eficiência na gestão de
qualquer processo colocada a toda
prova.

Igor Pipolo, CEO da Núcleo e Diretor de
Grandes Eventos da Sekura Group (US)

Em anos de crise a insegurança
pública e privada aumentam de forma
expressiva, sabendo disso precisamos
nos preparar para reduzir os impactos
desses riscos sobre os negócios e as
pessoas.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria 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.

Serviços e Produtos
Arquitetura de Segurança
Assessoria
CheckSeg
Continuidade de Negócios
Diagnóstico
Engenharia de Segurança
Gerenciamento de Crises
Investigação
Plano Diretor de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Segurança Pessoal VIP
Treinamentos

Dica de Filme
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O Poder e a Lei
Michael Haller (Matthew McConaughey) é um advogado que roda pela cidade farejando
novas oportunidades de ganhar dinheiro. Seu objetivo são aqueles serviços fáceis
onde o dinheiro é garantido! Seus clientes são sempre motoqueiros ou prostitutas, e
algumas vezes traficantes de drogas. Até o dia em que ele se depara com o caso que
promete mudar sua vida. Ele terá que defender o jovem playboy Louis Roulet (Ryan
Phillippe), detido por agressão e tentativa de estupro. Mas rapidamente o caso mais
fácil e rentável de sua carreira, acaba jogando Michael numa assustadora situação,
onde a tensão aumenta a cada segundo e a verdade se afasta a cada novo passo. “Já
ouviu dizer que ‘não existe cliente mais perigoso que o inocente’, O Poder e a Lei é a
tradução clara dessa expressão. Vale a pena assistir!” Marcela Floriano
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Pensamento
“A imaginação é mais importante
que o conhecimento”.
[Albert Einstein]

