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Empresários aprovam Jornada Empresarial
Quem passou pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE) durante todo
o dia de ontem percebeu que a entidade estava diferente. Isto porque, a Casa do
Empreendedor foi preparada para recepcionar empresários e consumidores para a 1ª
edição da Jornada Empresarial, encontro que tinha por objetivo apresentar aos
empreendedores, principalmente aqueles que não eram associados, as principais soluções
empresariais disponíveis na ACE, além de integrá-los ao mundo do associativismo e do
empreendedorismo por meio de palestras.

Wilson Lourenço fez a abertura do evento

Funcionários e diretores, devidamente uniformizados, davam as boas vindas aos
participantes da Jornada Empresarial, que ao percorrer pela sede da entidade puderam
conferir a identidade visual adotada para o encontro. Por meio de móbiles e banners era
possível entender a vocação empreendedora e associativista tão defendida pela
Associação Comercial.
A missão de abrir as portas da Casa do Empreendedor foi do presidente da
ACE-Guarulhos, Wilson Lourenço, que agradeceu na abertura do evento a presença de
todos. Para ele, a Jornada Empresarial mostra a responsabilidade da entidade em
promover o desenvolvimento empresarial. “Sabemos que as soluções que a ACE dispõe
são essenciais para qualquer empreendedor, mas este encontro quer mostrar, acima de
tudo, a importância de trocarmos experiência e, principalmente, de não perdermos a
oportunidade de realizarmos novos negócios”, disse.
O superintendente da ACE, Maurici Dias Gomes, que foi incumbido de fazer a
apresentação institucional da entidade, ressaltou o compromisso de promover a
capacitação, haja vista, contou o executivo, a entidade deve ultrapassar a marca de mais
de 3 mil pessoas que participaram de cursos e palestras. “A vinda destes empresários ao
encontro demonstram que eles entenderam o nosso chamado, já que hoje não existe
mais espaço para aqueles que querem empreender sozinhos”, falou.

Maurici Dias Gomes, superintendente da entidade, ficou com a missão de
apresentar a ACE aos participantes

Jackson Dorta, consultor empresarial, acostumado a ministrar palestras em empresas e
entidades, parabenizou a iniciativa da ACE-Guarulhos. “Sabemos que o ‘dinheiro’ gosta
de pessoas felizes e podemos encontrar estas pessoas na Jornada Empresarial”,
completou.
Seleção - Com o tema ‘Recrutamento e Seleção’, o diretor de recursos humanos da ACE,
Stewalter Soares Moraes, ministrou a primeira palestra do encontro. Com dinamismo, o
dirigente da entidade levou os participantes a refletirem na hora de contratarem um
funcionário.
A coordenadora da Rede Luiz Flávio Gomes em Guarulhos, Mari Barroso, não desgrudou
da caneta e do pequeno caderno um minuto. Ela anotava tudo o que era interessante
sobre o assunto. “O palestrante deu dicas valiosas sobre recrutamento, principalmente
sobre aqueles profissionais que não são comprometidos e aqueles que sempre estão
migrando para outras empresas”, disse.
Já o jovem estudante de administração, Tiago Sanches, disse que tem aproveitado o
momento de desemprego para participar de capacitações. “O encontro me possibilitou
uma visão mais ampla do mercado de trabalho. Na palestra de recrutamento fiquei
sabendo, por exemplo, como me portar num momento de seleção”, falou.
Palestras - Em seguida a palestra de Moraes, a empresária e integrante do Programa
Empreender, Roseli Gonçalves da Conceição, apresentou o projeto do Núcleo de
Contabilidade, o manual de relacionamento Cliente X Contador. Já os consultores do
programa, Wagner Ântico e Andréia Silva, ministraram a palestra "Visão de futuro e
planejamento", que tinha por objetivo mostrar aos participantes como é possível
transformar desejos em objetivos e que a partir de um planejamento é possível realizar
mudanças significativas em muitos empreendimentos.
No período da tarde as palestra prosseguiram com o empresário e diretor da ACE,
Jacques Miranda, que falou sobre sustentabilidade na palestra "Empresas sustentáveis:
Um caminho sem volta". Em seguida, o jornalista e diretor de comunicação, Augusto
Pinheiro, ministrou a palestra "Comunicação Eficaz", mostrando que a melhor
comunicação é aquele vem de dentro do coração.
Já conhecido de muitos empresários, o diretor de capacitação Wilson Giglio ministrou a
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palestra "os principais erros dos empresários". O encontro que encerrou a jornada teve
como tema "Formação de equipes de vendas", Osvaldo Jurado, consultor da Total
Negócios.
Eventos – Na próxima terça-feira, 17, na Casa do Empreendedor, a ACE-Guarulhos
prossegue com a programação de capacitações com a realização do seminário “Exportar
para Crescer”, voltado para mobilizar e sensibilizar micro, pequenas e médias empresas
a conquistarem o mercado internacional.
Já no dia 26 de novembro, às 19h, no Open Hall Convention Center, com entrada
gratuita, a entidade traz novamente à Guarulhos o conferencista Eduardo Tevah, que
ministrará a palestra “Dê um show de vendas nesse fim de ano”. Mais informações pela
Central de Relacionamento: (11) 2137-9333.
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Sede Bom Clima: Avenida João Bernardo Medeiros, 278
Bom Clima - 07197-010 - Guarulhos/SP - (11) 2137-9333
Ao lado do Fácil Guarulhos
Distrital Cumbica: Rua Capitão Walter Ribeiro, 211 - salas 4/5
Cumbica - 07181-000 - Guarulhos/SP - (11) 2481-5222
A 200 metros do portão principal da Base Aérea
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