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A Empresa

A esperança está no ar!
Ano novo, revirada política e muita
expectativa para o novo período que se
inicia junto com este ano.
A confiança está tomando o espaço da
incerteza e os sinais de que os desafios
na esfera política e econômica serão
superados, animam a todos no Brasil e
fora dele.
Será preciso muito trabalho e articulação
no meio político, principalmente para
restabelecer a ordem social e a
credibilidade do País. Há muita coisa
para arrumar.

A segurança pública terá uma agenda de
destaque nesse governo, contudo não
há milagres nem soluções mágicas que
consigam trazer nossos índices criminais
para patamares aceitáveis em curto
prazo e sem grandes impactos.

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.

É tempo de fazer bem feito o que é
necessário, de acreditar, de ter
esperança e fé.
Que venha 2019, seus desafios e
oportunidades!
Igor Pipolo
CEO Núcleo Consultoria e Nucleo, Inc.

“A SEGURANÇA PÚBLICA TERÁ
UMA AGENDA DE DESTAQUE NESSE
GOVERNO, CONTUDO NÃO HÁ
MILAGRES NEM SOLUÇÕES MÁGICAS...”

Serviços
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais

Em algum momento precisaremos dar
nossa contribuição como cidadãos e
ajudar na construção do País que tanto
desejamos ver acontecer.

Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Fome de Poder
A história da ascensão do McDonald's. Após receber uma demanda sem
precedentes e notar uma movimentação de consumidores fora do normal, o
vendedor de Illinois Ray Kroc (Michael Keaton) adquire uma participação nos
negócios da lanchonete dos irmãos Richard e Maurice Mac McDonald no sul da
Califórnia e, pouco a pouco eliminando os dois da rede, transforma a marca em um
gigantesco império alimentício. “Não quero dizer que os fins justificam os meios,
mas se de um lado Ray foi antiético ao 'roubar' o nome McDonald's e retirar os
irmãos do negócio, por outro, podemos dizer que faltou incentivo e
reconhecimento dos irmãos à visão empreendedora de Ray”. Marcela Floriano

Alameda Santos, 1293 cj. 84 | Cerqueira César | São Paulo - SP | 01419-001
Fone: +55 (11) 3266 6468 | nucleo@nucleoconsult.com.br | nucleoconsult.com.br

Pensamento
“No que diz respeito ao empenho,
ao compromisso, ao esforço, a
dedicação, não existe meio termo.
Ou você faz uma coisa bem feita
ou não faz”.
[Ayrton Senna]

