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A Empresa

Acelera Startup, aproximando
empreendedores de potenciais investidores
Com oportunidades em mentoria,
networking e investimentos, a FIESP Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo realizou nos dias 16 e 17 de
junho, o Concurso Acelera Startup, maior
evento de investimentos-anjo da América
Latina, destinado a estimular o
empreendedorismo e a inovação e
colocar em contato, empreendedores e
investidores interessados em novos
projetos, que neste ano se distribuíram
entre os segmentos de água, energia e
segurança.

Ricardo Coelho, Consultor Associado da
Núcleo e Diretor do DESEG Departamento de Segurança da FIESP,
atuou como mentor de projetos de
segurança. Em entrevistas individuais,
empreendedores interessados em
contato com especialistas, expuseram
seus projetos e tiveram orientação sobre
aspectos operacionais e estratégicos de
suas iniciativas.

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

As empresas selecionadas participaram
de diversas atividades, incluindo uma
jornada de palestras sobre questões
chave no ambiente de negócios e
inovação. O trabalho de mentoria foi
desenvolvido simultaneamente em
diversas salas, cada qual com
especialistas em finanças, inovação,
segurança, marketing, planejamento de
negócios e diversas outras áreas de
interesse dos empreendedores.

Diagnóstico
Engenharia de Segurança
Gerenciamento de Crises
Investigação
Plano Diretor de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Roberto Costa, João Henrique Martins e Ricardo Coelho,
mentores de segurança no Acelera Startup.

Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Segurança Pessoal VIP
Treinamentos

Dica de Leitura
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Franquias, o lado B

Pedro Jales

All Print Editora

A referência definitiva para quem pensa em adquirir uma franquia. Análise detalhada
dos principais pontos, da avaliação da propaganda à assinatura do contrato.
Terceirização do risco: a questão econômica na perspectiva correta. Um roteiro
completo, cobrindo os aspectos econômicos, legais e humanos na aquisição de uma
franquia. Apresentação de casos reais com análise de falhas e acertos. Imprescindível
também na estante de profissionais que orientam quem lida com franquias. “Para o
autor, investir em franquias envolve grandes riscos, sendo as vezes difícil de percebêlos. A obra apresenta um método simples de avaliação de franquias, proporcionando
uma ampla compreensão sobre o assunto”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Sessenta anos atrás eu sabia
tudo, hoje sei que nada sei. A
educação é o descobrimento
progressivo da nossa ignorância”.
[William James Durant]

