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A Empresa

Tácito Leite de volta a Núcleo Consultoria
elevado risco e em soluções inovadoras,
com foco em gerenciamento de riscos e
prevenção de perdas. Possui grande
capacidade empreendedora com vivência
em startup de negócios de segurança e
estruturação de áreas. Conduziu a
estruturação da primeira área de segurança
da informação da subsidiária brasileira e o
startup do negócio de segurança da Indra
no Brasil.

O executivo de segurança Tácito Leite (exIndra), retorna ao quadro societário da
Núcleo após 6 anos de vivências
internacionais. Com 24 anos de experiência
no mercado de Segurança Corporativa em
empresas nacionais e multinacionais,
associações (ex-presidente ABSEG) e
organização militar, Tácito retorna a Núcleo
para impulsionar a área de conhecimento
(educação) da empresa e desenvolver novos
negócios estratégicos. O especialista em
segurança é pós-graduado pela
Universidade Comillas de Madrid, AnhembiMorumbi e pela Escola Superior de Guerra.
Tácito acumula experiências em direção de
áreas de segurança física, eletrônica,
pessoal de executivos e da informação.
Experiente na reversão de cenários de

Em sua trajetória acadêmica, é professor de
Segurança Física e de Operações do MBA de
Gestão de Riscos na Escola Nacional de
Seguros e no MBA de Segurança da
Informação na Daryus & Faculdade Impacta.
No campo editorial é autor dos livros Gestão
de Riscos na Segurança Patrimonial e
Segurança Ciberfísica nas Empresas de
Energia, além de ter participado como
coautor de diversas outras obras.

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
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos

“O retorno do Tácito é motivo de festa de
nossa parte e reforçará a capacidade da
Núcleo de atuar junto a grandes clientes
público e privado desde a avaliação dos
riscos da organização, elaboração de
estudos de segurança, desenvolvimento
dos projetos, além da gestão dos riscos e
da segurança de nossos clientes”, declarou
Igor Pipolo, CEO da Núcleo.

Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Leitura

Foto: Divulgação

Segurança Ciberfísica nas Empresas de Energia

Tácito Leite, DSE, ASE

O presente paper tem por objetivo geral observar o cenário global da segurança de
infraestruturas críticas (que são organizações provedoras de serviços essenciais,
como energia, água, telecomunicações e outros), demonstrando o que tem sido
feito e quais as perspectivas de futuro na área da segurança corporativa.
Especificamente, o trabalho destaca os principais desafios do setor de energia
elétrica no Brasil. Oferece reflexões e orientações a partir de soluções, erros e
acertos encontrados por países experientes na proteção de suas infraestruturas
críticas, como Estados Unidos e Espanha. Discorre sobre o conceito de segurança
ciberfísica. Disponível para download no site www.bibliotecadeseguranca.com.br.
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Pensamento
“Lembre-se dos três Rs: Respeito
por si próprio, Respeito ao
próximo e Responsabilidade
pelas ações”.
[Dalai Lama]

