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Palestras abordaram uma série
de temas ligado ao mundo
gráfico e agradou os presentes
e também os palestrantes

A FESPA Brasil, feira de comunicação visual, grandes formatos, serigrafia e sinalização que irá ocorrer de 13
a 16 de março no Expo Center Norte, em São Paulo, vai oferecer aos seus visitantes e expositores mais
uma grande novidade visando o aprimoramento profissional. Trata-se da presença de Wilson Giglio, que
trabalha na área de consultoria em gestão empresarial e é especialista em empresas de Comunicação
Visual. Ele irá ministrar palestras durante a feira e também estará à disposição de todos para orientar e
esclarecer dúvidas a respeito da área.

Encontre-nos no Facebook
Fespa Brasil
Curtir
2.379 pessoas curtiram Fespa Brasil.

Para Giglio, "a FESPA Brasil equivale às maiores e melhores feiras do exterior, não só pela exposição feita
pelas melhores indústrias de equipamentos para o setor, como também por disponibilizar, por quatro dias,
vários palestrantes de renome nacional e internacional. Além disso, oferece condições ímpares de
exposição, atraindo a atenção das melhores empresas do setor em todo o Brasil, proporcionando uma
vasta gama de oportunidades para todos os participantes".
O tema da palestra de Wilson Giglio será "+ Organização = + Produtividade = + Lucratividade". Vários
tópicos serão abordados, como Gestão dos Recursos Humanos (organograma, características,
responsabilidades, normas internas, manual dos colaboradores, avaliação do desempenho, plano de cargos
e salários, programa 5S); Mapeamento de Processos (Macro fluxograma, fluxograma de processos, manual
de procedimento, problemas e soluções, anexos); Gestão Financeira (plano de contas, fluxo de caixa,
custos, formação do preço de venda, contabilidade para empresários, análise econômica e financeira).

Informações Gerais
Março de 2015

A palestra, técnica, pretende demonstrar, de forma clara e objetiva, como é fácil organizar uma empresa

Quarta a Sexta, das 13h às 20h

para que seja possível alcançar os resultados desejados. Porém, o trabalho dependerá do empresário

Sábado, das 10h às 17h

querer trabalhar melhor e aceitar as mudanças propostas.

Serão cerca de duas horas de palestra, sendo meia hora para responder perguntas dos interessados. No
dia seguinte à palestra, haverá um espaço reservado para atender aos empresários com mais detalhes da
operacionalização dos tópicos abordados. A palestra será útil para todos os empresários, gerentes, líderes
e encarregados das empresas que estiverem interessados no tema, principalmente para empresas de
Comunicação Visual.

* Expressamente proibida a
entrada de menores de 16 anos.
* Expressamente proibida a
entrada de visitantes trajando
shorts, camiseta cavada, bermudas

Dentre as vantagens da implantação desse sistema, estão:

e/ou chinelos.

- Organizar a empresa para que o empresário possa administrá-la com mais facilidade e consciência;

Expo Center Norte - Pavilhão

- Resolver problemas com tempo, desperdícios, colaboradores, limpeza e organização;

Azul
R. José Bernardo Pinto, 333 - Vila

- Capacitar o empresário para ler e analisar relatórios do desenvolvimento da empresa;

Guilherme

- Transformar seus colaboradores em uma equipe unida e comprometida com resultados;

São Paulo - SP

- Conhecer seus custos / despesas e elaborar, corretamente, o seu preço de venda;
- Conhecer a real lucratividade de seus produtos e serviços;

Parceiro Global de
Tecnologia

- Fazer análise econômica e financeira de seu balanço;
- Otimizar o tempo de seus colaboradores na elaboração de qualquer tarefa;
- Reduzir custos e desperdícios em todos os setores fazendo um planejamento adequado;
- Deixar todos os seus colaboradores constantemente motivados e felizes com o trabalho;
- Apresentar um trabalho final com mais qualidade para o cliente.
O palestrante
Wilson Giglio desenvolve o trabalho de Consultoria em Gestão Empresarial há 22 anos, embora esteja na
área há 42. Já fez consultoria em quase 700 empresas. "Neste tempo, tenho visto de tudo. Mas, com
certeza, o maior agravante é a falta de preparo e conhecimento do empresário em vários setores da
empresa e teria muito para contar. Gosto muito de colaborar no desenvolvimento das pessoas e, até por
isso, mantenho sozinho quatro projetos sociais, todos gratuitos, sempre voltados para o
empreendedorismo".
Os projetos de Wilson são: Portal dos Empreendedores (www.portaldosempreendedores.com.br);
Empreender para Todos (www.empreenderparatodos.com.br), Mentor de Negócios
(www.mentordenegocios.com.br). O quarto está sendo implantando no momento, tratando-se do Minuto do
Empreendedor (www.minutodoempreendedor.net.br) que deve ficar pronto até o final do próximo mês.
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