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Empreendedor

Manual do Empresário: prolongando a vida de
empresas
Abrir uma empresa no Brasil não é uma tarefa fácil, sobretudo, devido à alta carga
tributária que gira em torno dos 40% do PIB (Produto Interno Bruno). O sonho de
qualquer empreendedor é ver o seu “negócio” sobreviver e propesrar por muitos anos.
Pensando em colaborar com a vida longa de micro e pequenas empresas, que o
empresário e diretor de capacitação da ACE-Guarulhos, Wilson Giglio, lançou o Manual
do Empresário.

Wilson Giglio - Diretor de Capacitação da ACE

A idéia nasceu no ano de 2.000, após Giglio presenciar o fechamento prematuro de
alguns empreendimentos que eram clientes de sua empresa: a S.O.S Empresarial –
Consultoria e Contabilidade. Com apenas 50 páginas, o manual tinha a intenção de
ajudar na sobrevivência de micro e pequenas empresas.
Hoje, o “Manual do Empresário” cresceu. Agregou informações e conta com 245 páginas,
além de contar com uma edição em CD-ROM que conta com 1.820 páginas. Por meio da
ferramenta criada por Wilson Giglio, o micro e pequeno empresário poderá gerenciar,
com mais segurança, o setor administrativo, financeiro e comercial do seu
empreendimento.
“Com este material o empresário aprende a melhorar a perspectiva de crescimento e
expansão de sua empresa, em todos os setores”, afirma Giglio.
A edição impressa do Manual do Empresário, com 245 páginas, custa R$ 100,00. Já
edição em CD-ROM, com 1.820 páginas custa R$ 150,00 para associado da
ACE-Guarulhos e R$ 190,00 para não associados.
Mais informações pelo telefone 6461-4841 ou através do e-mail:
contato@parceirodosempresarios.com.br .
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