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A Empresa

Equipe Núcleo prestigia lançamento de livro
riscos usar? Em resumo, este livro responde a
essas perguntas e vai muito além”, falou
Tácito Leite.

Tácito Leite - autor da obra, Marcela Floriano, João Jaouiche,
Ricardo Coelho e Edison Fontes - sócios e consultores da Núcleo.

Tácito Leite, ex-sócio da Núcleo e atualmente
diretor da Indra Brasil, lançou no dia 28 de
abril o livro “Gestão de Riscos na Segurança
Patrimonial Um guia para empresários e
consultores”. O evento aconteceu na Livraria
Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo,
e contou com a presença de profissionais da
área e amigos. A família Núcleo (foto) esteve
presente no lançamento para prestigiar e
parabenizar o autor.
“Nessa obra reuni mais de 20 anos de
experiência e respondo às seguintes
questões: Como planejar segurança? Como
contratar uma consultoria de segurança?
Como criar ou aperfeiçoar sua consultoria de
segurança? Que métodos de avaliação de

O objetivo do livro é levar conhecimento tanto
para empresários e tomadores de decisão
quanto para profissionais da segurança. A
obra apresenta dois focos distintos: a
primeira parte, dialoga com o contratante,
com informações práticas e conceitos
essenciais; na segunda parte, trata da
consultoria, dirigindo-se aos consultores de
segurança.
“A reconhecida formação e experiência do
autor em consultoria e em gestão de riscos
em organização complexa, e a estreita
conformidade com a ISO 31000 tornam este
livro um documento de consulta permanente
para executivos e consultores”, comentou
Ricardo Coelho, consultor da Núcleo.

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

Mais informações sobre o livro em
www.consultoriadeseguranca.com.br.

Investigação

Onde comprar: o
livro está disponível
no site da editora
Qualitymark.

Riscos Empresariais

Plano Diretor de Segurança
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Segurança Pessoal VIP
Treinamentos

Dica de Filme

Foto: Divulgação

Jogo de Espiões
Um filme de ação e suspense que narra a história da amizade entre um mentor e seu
protegido. Tudo acontece no dia em que o agente da CIA Nathan Muir (Robert
Redford) vai se aposentar. É quando ele fica sabendo que seu antigo pupilo, Tom
Bishop (Brad Pitt), está preso num cárcere chinês sob acusação de espionagem e
será morto no dia seguinte. A nova direção da CIA diz que nada pode fazer. Correndo
contra o relógio, ele conta aos seus superiores como treinou Bishop, lembra dos
trabalhos que fizeram juntos e da mulher que os separou. Um jogo de gato e rato,
num filme em que a adrenalina vai a mil. “O filme é muito bom, uma trama bem
amarrada com um clima intrigante de espionagem. A tensão em torno da história vai
do começo ao fim”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Três coisas trazem infelicidade:
saber e não ensinar; ensinar e
não fazer; ignorar e não
perguntar”.
[São Beda]

