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om o tema "Inove - existem
muitas oportunidades para vo-
cê crescer", o 12° Encontro de

Empresários acontece no dia 23 de se-
tembro no Salão Nobre do Juventus, na
Mooca, bairro da capital paulista, para
mais de mil empresários. O evento, que
é realizado pela Associação Comercial
de São Paulo e DOC Contabilidade e
organizado pela Siq Marketing tem o
objetivo de estreitar a relação entre os
empresários paulistanos, principal-
mente da zona leste da capital.

Segundo o coordenador do encontro,
Cláudio Grineb.erg, esta região foi esco-
lhida como foco pela sua importância
para o contexto paulistano. "A zona leste
sempre foi carente no que se refere a in-
serção de conhecimentos de gestão pa-
ra empresários. Mas a sua importância
é imensurável para a cidade, já que tem
uma população de aproximadamente
4,5 milhões de habitantes, 22 mil empre-
sas e 100 mil universitários. Sua expan-
são geográfica tem condições de uma
evolução sem precedentes", aponta.

Em relação à proposta do evento,

SUSTENTABILIDADE - O que as empresas devem
fazer para conseguir o melhor aproveitamento dos
valores humanos e como deve ser a relação empresa
X profissional

MERCADO - Corno as empresas devem se inserir nas
diversas camadas das classes sociais e como ficar aten-
tas às mudanças de comportamento da sociedade

LUCRATIVIDADE - Como estabelecer regras com
acompanhamentos mensais para que detectem even-
tuais sinalizações na mudança dos rumos dos lucros
que, às vezes, se tornam verdadeiros prejuízos, com
saídas de valores que não são mensurados por falta
de acompanhamento

INOVAÇÃO - Corno inovar no mundo atual, onde as
coisas acontecem com uma velocidade extrema e que,
em qualquer ramo que se atue, existe uma demanda
por produtos e serviços que estejam adequados às ne-
cessidades de mercado; como focar esforços de manei-
ra macro, desde o serviços básicos corno atendimento,
relacionamento, comunicação, até produtos e serviços,
de forma a fidelizar clientes e fornecedores

Grineberg salienta que é fundamental
que os empresários se questionem sobre
como seu negócio funciona, a necessi-
dade da aplicação da ferramenta inova-
ção e se estão atentos ao mercado como
deveriam, Ele recomenda que a relação
empresarial deva estar diretamente liga-
da ao associativismo. Para tanto, as em-
presas devem se associar à entidades de
classe, como a Associação Comercial de
São Paulo, que, somente na Zona Leste,

tem quatro distritais, e o Centro
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp), que também con-
ta com distrital na região, entre
outras entidades. "São nestes
locais que se adquire conheci-
mento e relações empresariais.
Também é necessário que este-
jamos atualizados com leituras
de revistas especializadas em
temas focados e na relação de
desenvolvimento econômico de
um modo pleno", salienta.

Além disso, ele observa que
é de extrema importância que
os donos de negócios levem a
diante o projeto de inovação, já
que muitos não saem do papel.
Esta será uma das principais
recomendações das palestras.
"Obviamente o evento ofere-
ce temas que devem ser com-
plementados. De nada adianta
participar e se encantar com
os palestrantes se não colocar
o que nos foi apresentado em
prática", orienta.

"AS CORPORAÇÕES
DEVEM UTILIZAR
PARCERIAS PARA
A OBTENÇÃO
DE VANTAGENS
ESTRATÉGICAS,
MESMO SENDO
CONCORRENTES"
ROBERTO SHINYASHIKI,
CONSULTOR, AUTOR E

PALESTRANTE

Entre a lista de palestrantes, figu-
ram nomes como o diretor de inova-
ção do Sebrae, Paulo Alvim e a diretora
do Instituto de Pesquisa DataPopular,
Lucíana Aguiar. Mas uma das palestras
mais aguardadas é a do consultor e au-
tor Roberto Shinyashiki que, na ocasião,
vai debater aspectos de seu livro "O se-
gredo dos campeões", Ele afirma que,
dentre outros assuntos, vai falar sobre os
pilares nos quais deve se basear um em-
presário: meta, estratégia, trabalho con-
sistente e gestão por competências.

O consultor destaca que uma das fa-
lhas do profissional brasileiro é que ele
administra baseado em oportunidades,
quando, na verdade, deveria se guiar em
estratégia. 'Antigamente, as regras da
economia sempre mudavam, mas ago-
ra o jogo está mais estável e dá para ter
uma visão mais estratégica", pondera.

Outra dica que Shinyashiki dará no
evento é como e em que situações um
empresário pode se unir em prol de uma
necessidade em comum. Para ele, as em-
presas devem complementar competên-
cias e estar atentas a possíveis parcerias,
mesmo que seja com concorrentes.

"As oportunidades residem na visão
das necessidades em comum com ou-
tras empresas. A Sony faz parcerias com a
Philips para o setor de pesquisas. O mes-
mo acontece com a Nissan e a Renault.
As corporações devem, utilizar parcerias
para a obtenção de vantagens estratégi-
cas, mesmo sendo concorrentes. Quem
tiver a melhor gestão, vence", avalia. r&

Carreira&negócios • 67

Text Box
Inovação para todos. Carreira & Negócios. São Paulo, p. 66-67, 2008.




