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Antônio Jordão 
- Diretor Comercial

Cofecon tem nova 
diretoria - Os conselhei-
ros federais Waldir Pereira 
Gomes (de São Paulo) e 
Mário Sérgio Fernandez 
Sallorenzo (do Distrito Fe-
deral) são, respectivamente, os novos presidente e vice-
presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon). 
Ambos foram eleitos e empossados no último dia 6 de 
fevereiro. O mandato vai até 31 de dezembro de 2010, 
podendo ser prorrogado por mais um ano. O pleito ocor-
reu no auditório do Corecon-DF, em Brasília. 

De volta à Abimed - Outra entidade que ganha no-
vos dirigentes é a Associação Brasileira da Indústria Im-
portadora de Equipamentos, Produtos e Suprimentos Mé-
dico-Hospitalares (Abimed), que passa a ser presidida pelo 
engenheiro Carlos Alberto P. Goulart. O novo presidente 
será responsável por todos os processos administrativos e 
operacionais da instituição, além do relacionamento ins-
titucional com empresas associadas, autoridades e associa-
ções co-irmãs no Brasil e no exterior. Ele já havia presidi-
do a Abimed durante o biênio 2004-2005.

Vem aí a feira de Hannover - De 19 a 23 de abril 
acontece, na cidade de Hannover, na Alemanha, a Hanno-
ver Messe 2010 – Feira Internacional de Tecnologia para a 
Indústria, maior evento do mundo na área de tecnologia 
para o setor produtivo. Os empresários brasileiros interes-
sados em participar do evento e conhecer as últimas novi-

Brasília passou a contar, desde janeiro, com o que há 
de melhor no mundo em termos de serviços de internet 
sem fio. Trata-se da Wixx, que chega à cidade oferecen-
do internet segura, rápida, estável, econômica e, com 
uma novidade, sem a necessidade da utilização de linha 
telefônica. À frente da empresa está o executivo Antô-
nio Jordão, 44 anos, especialista em 
Gestão de Riscos, Logística e Se-
gurança de Informação, com ex-
periência de mais de seis anos na 
Administração Pública Federal. 
Antônio é sócio-fundador e dire-
tor comercial da Wixx, empresa 
brasiliense que traz ao mercado a 
última palavra em tecnologia 
para acesso à internet, com 
o padrão WiMax. Ao Jor-
nal do Planalto, o simpá-
tico empresário explicou 
um pouco de como fun-
ciona o serviço.

 
Jornal do Planalto: Qual a 
expectativa da Wixx em relação a Brasília?
Antônio Jordão: A Wixx pretende levar ao cliente 

brasiliense uma conexão veloz, estável e disponível nas 
residências e empresas e por meio das WixxZones, zo-
nas onde disponibilizamos o sinal Wi-Fi de alta veloci-
dade para os usuários.

Em que vocês apostam para 
entrar no mercado de Brasília?
- Apostamos no comportamento do consumidor 

brasiliense, que é antenado e exigente.  
Quais produtos serão 
oferecidos e no que consistem?
- Ofereceremos produtos para todos os segmentos. 

A linha WixxClub para as residências; e a WixxPro, para 
profissionais liberais e pequenas empresas. Estes servi-
ços terão padrão de 1,3 e 6 Mb.  Oferecemos também a 
opção para grandes empresas: a WixxCorp, com maio-
res velocidades de upload, redes virtuais (VLAN) co-
nectando matrizes e filiais geograficamente separadas.

Qual é o diferencial da Wixx 
em relação às outras empresas que 
oferecem o serviço de internet?
- Somos especializados exclusivamente em internet, 

por isso reunimos os melhores serviços na área.

SERVIÇO:

Wixx
SHS, Qd.6 Bl “E”, Loja 4, Complexo Brasil 21
Tel.: (61) 4007-1797
Horário de Atendimento: 
de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
Horário de Funcionamento Central Técnica: 
24hs Site: www.wixx.com.br

Resgate da história da indústria do DF I - A Fede-
ração das Indústrias do DF (Fibra) está convidando os em-
presários industriais da cidade para participar do projeto 
Diário de uma Nova Indústria, uma publicação que será 
editada pela entidade, contando a história da indústria nos 
50 anos da capital federal.  No ano em que se comemora o 
cinquentenário da capital, a Fibra se propõe a realizar um 
trabalho de resgate de histórias e de imagens de Brasília, 
sob o olhar da indústria. O livro será construído a partir de 
depoimentos, histórias, documentos, fotos e outros mate-
riais recolhidos de pioneiros da indústria ou membros das 
suas famílias e empresários industriais do DF.

Resgate da história da indústria do DF II - O foco 
da publicação será na valorização das pessoas que aposta-
ram na cidade, ajudaram a construí-la e a criar empregos, 
diminuindo a dependência dos serviços púbicos. As contri-
buições poderão ser enviadas até o dia 22 de fevereiro de 
2010, mediante o preenchimento da ficha de inscrição no 
site www.diariodeumajovemindustria.com.br. Também 
no site os empresários terão acesso ao regulamento da obra. 
A participação dos empresários no projeto é gratuita.

Empreededor Individual tem novo portal - De-
pois de seis meses de funcionamento, o Portal do Empre-
endedor – site onde o Microempreendedor brasileiro se 
cadastra para virar Empreendedor Individual – passou por 
reformulações e foi relançado em fevereiro. O Empreen-
dedor Individual é a figura tributária que garante, aos tra-
balhadores por conta própria que ganham até R$ 36 mil 

por ano, direitos previdenciários com pagamentos de me-
nos de R$ 62,00. O senador Adelmir Santana (DEM-DF), 
que também preside a Fecomércio-DF e o Sebrae Nacio-
nal, foi o relator do projeto no Senado Federal e, desde 
julho de 2009, quando entrou em vigor, vinha defendendo 
melhorias no portal. “Estudamos essas mudanças por dois 
meses, com base em reclamações dos próprios empreen-
dedores e acredito que conseguimos um portal mais sim-
ples, auto-explicativo. Será mais fácil para o trabalhador”, 
defendeu Adelmir. O endereço é www.portaldoempreen-
dedor.gov.br.

Maior prestígio em Educação - No segundo ano da 
edição do anuário ‘Época Negócios 100 – as empresas de 
maior prestígio no Brasil (2009/2010)’, o Sebrae foi reco-
nhecido como a empresa de maior prestígio do Brasil no 
segmento da educação. A conquista do primeiro lugar tem 
origem no sucesso das micro e pequenas empresas que bus-
caram a capacitação e formação para o desenvolvimento 
de seus negócios nas unidades do Sebrae em todos os esta-
dos brasileiros e no Distrito Federal. No resultado geral, o 
Sebrae apareceu em 23º lugar. Entre as 100 marcas admi-
radas pelos pesquisados destacam-se a Petrobrás, Correios, 
Nestlé, Natura, Banco do Brasil, Honda e O Boticário. A 
pesquisa revelada pelo anuário foi criada para dar o ter-
mômetro de como os brasileiros avaliam grandes empre-
sas. No Distrito Federal, a Unidade de Capacitação Em-
presarial ofereceu 200 cursos presenciais, que tiveram a 
participação de, aproximadamente, cinco mil pessoas. 

dades em inovação tecnológica para a indústria já podem 
se inscrever na missão que está sendo organizada pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelos Cen-
tros Internacionais de Negócios (CIN) das Federações das 
Indústrias de todo o Brasil. Em 2009, cerca de 210 mil vi-
sitantes tiveram acesso aos mais de seis mil expositores. 
Mais informações pelo telefone (81) 3412-8354 ou pelo 
e-mail comex@fiepe.org.br. 

Profissionais do setor automotivo ganham MBA 
- Projeções da Federação Nacional da Distribuição de Veí-
culos Automotores (Fenabrave) indicam que os emplaca-
mentos de veículos novos, em 2010, deverão crescer cerca 
de 10% sobre os resultados de 2009, quando foram empla-
cados mais de 4,8 milhões de veículos. Neste cenário, o seg-
mento da distribuição de veículos, que responde por 4,7% 
do PIB Nacional, gerando mais de 250 mil postos de traba-
lho diretos, deve estar preparado para o aumento da com-
petitividade. Por isso, a federação lançou, com o apoio e 
expertise da ESPM, o primeiro programa com foco na for-
mação de especialistas em gestão estratégica de negócios 
para profissionais do mercado automotivo. Trata-se do 
curso “MBA ESPM-FENABRAVE em Gestão Estratégica 
de Negócios Automotivos”, cujo objetivo é desenvolver ges-
tores para atuar em todo o setor como montadoras, impor-
tadoras, concessionárias e autopeças, oferecendo ferramen-
tal necessário para análise, planejamento, implementação 
e controle de estratégias voltas para os negócios.  

Informações pelo site www.espm.br/fenabrave.


