Quinta-feira, 5 de agosto de 2010

O Jornal do tamanho da cidade

Mulheres empreendedoras
organizam a 3ª edição da
Feijoada Solidária

Evento realizado anualmente pelo CME reverte
parte da renda para uma entidade assistencial guarulhense
Arquivo/ACE
Sávio Junior/ACE Guarulhos

Qual o brasileiro que não
gosta de uma deliciosa feijoada? Um dos pratos mais consumidos no país será o principal
ingrediente da 3ª Feijoada Solidária do Conselho da Mulher
Empreendedora (CME-Guarulhos). A confraternização de
cunho social ocorre no dia 22
de agosto, às 12h, no Esporte
Clube Vila Galvão.
Neste ano, parte dos recursos arrecadados com o evento
será revertido às obras assistenciais da Associação Recanto do
Sossego. O convite está sendo
vendido a R$ 35,00 e pode ser
adquirido diretamente na ACE
Guarulhos, que fica na Avenida João Bernardo Medeiros,
278, Bom Clima. Informações
pelo telefone: 2137-9333. A

Em 2009, o evento uniu autoridades e personalidades
3ª Feijoada Solidária conta com
o apoio da ACE-Guarulhos e o
patrocínio do Supermercados
Nagumo.
O CME é um movimento da
Associação Comercial sem fins
lucrativos e apartidário e tem
por objetivo unir mulheres empresárias e profissionais liberais;

promover ações para incentivar
e ampliar os negócios na cidade
de Guarulhos; e, contribuir para
o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional das mulheres.

direto com as candidaturas ao
Palácio do Planalto. Foram convidados os três principais candidatos: José Serra (PSDB), Dilma
Rousseff (PT) e Marina Silva
(PV).
Cada um falará durante 90
minutos. Na abertura, de 15
minutos, eles farão, individualmente, uma exposição dos seus
planos de governo. Em seguida,
responderão a perguntas de jornalistas convidados, da plateia e
de internautas.
As entidades convidaram
quatro jornalistas para compor
a mesa: Moisés Rabinovici, di-

retor de Redação do Diário do
Comércio; Heródoto Barbeiro,
da Rádio CBN; Fernando Canzian da Folha de S. Paulo e
José Nêumanne Pinto, de O
Estado de S. Paulo. Segundo os
organizadores, o encontro com
os candidatos à Presidência da
República deverá reunir mais
de mil pessoas. Estarão presentes também representantes
do Estado de São Paulo e dos
26 Estados da federação. Na
capital paulista, os 15 superintendentes das sedes distritais
já iniciaram a mobilização das
bases regionais.

Serviço:
3ª Feijoada Solidária
Dia 22/08, domingo, a partir das 12h
No Esporte Clube Vila Galvão

Presidenciáveis debatem na ACSP

Sérgio Kapustan/Diário do Comércio

A Associação Comercial de
São Paulo (ACSP), a Federação
das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo (Facesp)
e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais
do Brasil (CACB) promovem,
na próxima segunda-feira, dia
9, no Memorial da América Latina, o encontro “Candidatos à
Presidência falam aos empreendedores do Brasil”.
O objetivo do evento é proporcionar aos líderes, associados e apoiadores das entidades
a oportunidade de um contato

Afinal de contas,
o que é Empreendedorismo?
Wilson Giglio

Na última semana de junho
deste ano, colaboradores do
Sebrae Nacional se reuniram
para discutir o tema “O que é
empreendedorismo?”. Um posicionamento foi recorrente:
ser empreendedor não significa ser empresário e vice-versa.
“Acredito que o empresário
para ter e manter o sucesso
deve ter muito de empreendedor, mas nem todo empresário
ou executivo é empreendedor”, afirma a empreendedora
Etiene Rosa.
Outra empreendedora
que ressalta essa diferença
entre os dois conceitos é
Leila Schmidt. Segundo ela,
“o termo ‘empreendedor’ se
mistura erroneamente com
‘empresário’”. Para Leila, o
empreendedorismo é muito
mais uma atitude do que uma
atividade. “A essência do empreendedorismo é uma necessidade, uma compulsão,
enquanto ser empresário é
uma condição”.
O empreendedor Alisson
Lannes defende que ser em-

presário nada mais é que ser
administrador. De acordo com
ele, o empreendedorismo vai
além dessa condição. “Empreendedorismo é a realização de
uma idéia, e isso independe de
ser empresário”.
A empreendedora Daniela
Falcão conta uma experiência
interessante. Certa vez, ela
teve de ministrar uma palestra para alunos do 3º ano do
ensino médio sobre o que é
empreendedorismo.
Segundo Daniela, ela propôs que os
próprios alunos pensassem na
resposta a esta pergunta e eles
chegaram ao seguinte conceito:
“Empreender é ter vontade de
fazer acontecer coisas na área
profissional, sem ter medo de
desafios e obstáculos”.
Teoria - Segundo o teórico
Louis Jacques Filion, as diferentes conceituações de empreendedorismo devem-se ao fato
de que cada empreendedor
elabora o conceito com base no
seu campo de atuação. Assim,
segundo Filion, “os economistas associam o empreendedor
com a inovação, enquanto os

Imprensa/ACE

Wilson Giglio
comportamentalistas se concentram nos aspectos criativo e
intuitivo”.
Os empreendedores Leila, Allison e Daniela foram
entrevistados via Comunidade
Empreendedor BRasil (www.
empreendedorbrasil.com.br)
da qual fazem parte Pedro Valadares e o Wilson Giglio.
Na sua opinião, o que é ?
Escreva para nós: wilson@
parceirodosempresarios.com.
br
Wilson Giglio é diretor de
Capacitação da ACE e
consultor em Gestão Empresarial
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Inovação foi o tema da
2ª edição do Circuito
de Negócios do Sebrae-SP
José Augusto Pinheiro
ACE Guarulhos

Com a participação de
mais de 300 empresários de
Guarulhos e região, foi realizada a segunda edição do
Circuito de Negócios, promovido pelo Sebrae-SP. O evento
ocorreu na noite de terça-feira, dia 3, no Hotel Slavieiro e
teve o tema “Inovação traz lucros”. Na edição anterior, em
julho, o tema foi “Marketing
com Resultados”. O próximo
encontro está previsto para
o dia 31 de agosto, em Arujá
(SP).
O palestrante Adriano Augusto Campos destacou a importância de os empresários
refletirem sobre o tema ‘inovação’ e a necessidade de implementar ações inovadoras
em seus negócios. Campos
iniciou com algumas indagações: “Inovação traz lucros?”,
“Por que minha empresa deve
inovar?”, “Quais as vantagens
de uma postura inovadora?”.

Em seguida, ele trouxe uma
definição de Ernest Gundling,
da 3M, para quem “inovação
é uma nova ideia implementada com sucesso, e que produz
resultados financeiros”.
Durante sua exposição,
Campos afirmou que quando
existe uma mudança na empresa, diminuem a concorrência e a pirataria, além de
ser aumentado exponencialmente o lucro. O palestrante
demonstrou por intermédio
de imagens a diferença existente entre Invenção e Inovação: “Invenção é algo essencialmente humano, enquanto
inovação é um processo interpessoal, que transforma
ideias em produtos, serviços
ou métodos, com foco em frutos econômicos”, disse.
Foram expostos os diversos
tipos de inovação: de produto, de processo, de marketing
e organizacional. Além disso,
Campos apresentou sugestões
práticas para o dia a dia dos

empresários: “Nós devemos
priorizar a inovação, tolerando
e aprendendo com os erros,
reconhecendo e premiando
acertos. Mas, acima de tudo,
nós precisamos saber o momento certo de recuarmos
quando a ideia implementada
não atender às expectativas”,
concluiu.
Depoimentos – A segunda etapa do Circuito de
Negócios - os depoimentos do
público sobre o tema -, teve a
mediação da consultora Adélia
Bueno. Vários empreendedores expuseram seus cases de
sucesso, recebendo todos os
aplausos dos participantes.
Ao final, foi oferecido um
delicioso café, enquanto os
participantes do evento trocavam cartões e experiências.
Pelo ambiente animado e harmonioso, essa ação inovadora
do Sebrae-SP está contando
com a aprovação dos micro e
pequenos empresários da região.

