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ENTREVISTA

Jovens empreendedores
com todo gás em 2010

Quais os principais projetos
desenvolvidos pela Conaje em
2009?
Eduardo Machado: Realizamos
dois eventos regionais de fomento ao empreendedorismo em 2009
(1º Líder Centro-Oeste, em Campo
Grande-MS e 2º Líder Nordeste em
Aracaju-SE); fortalecemos a Pesquisa do Perfil do Jovem Empresário
Brasileiro; e promovemos, simul-

O que tem de novidade para
este ano?
EM: Estamos organizando uma
Missão Internacional para a Espanha em abril e maio deste ano,
coincidindo com a realização do 3º
Encontro da Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários (FIJE),
em Cadiz, na Espanha. Queremos
realizar, no mínimo, cinco eventos
regionais (um em cada região) e
pretendemos incluir outros países

Reeleito na Abimóvel

na 7ª edição do Feirão do Imposto.
Também está prevista a organização do 2º Encontro do Bloco Mercosul de Jovens Empresários, de 24
a 26 de novembro, em Goiânia/GO;
e a reformulação do site da Conaje,
integrado com informativo e com o
Twiter. Por fim, nossa meta é levar
cinco mil jovens empreendedores
para Florianópolis/SC, em agosto
deste ano, quando acontece a 16ª
edição do nosso Congresso Nacional de Jovens Lideranças Empresariais.

divulgação

taneamente, em 100 cidades brasileiras, no dia 3 de outubro, a sexta
edição Feirão do Imposto, evento
de conscientização da população
quanto à alta carga tributária praticada no Brasil. Além disso, tivemos
participação ativa e reconhecimento de um dos nossos movimentos
como case de sucesso mundial pelo
Instituto Endeavor. Contamos também com uma comitiva de doze
jovens empresários brasileiros no
1º Encontro do Bloco Mercosul, em
Buenos Aires/Argentina; e recebemos o 2º Encontro da Federação
Ibero-Americana de Jovens Empresários (FIJE), em Fortaleza/CE. Por
fim, realizamos o 15º Congresso de
Jovens Lideranças Empresariais
e remodelamos o informativo da
entidade, que passou a se chamar
“Conaje em Ação”.

Eduardo Machado, presidente
da Confederação Nacional de
Jovens Empresários (Conaje)

COMPETÊNCIA - A ESSÊNCIA DA LIDERANÇA PESSOAL

COMPETÊNCIA - A ESSÊNCIA
DA LIDERANÇA PESSOAL
Autores: Isabel Macarenco e Maria de Lurdes Zamora Damião
Editora: Saraiva
Edição: 1.ª edição/2009
Páginas: 208
Preço sugerido: R$ 39,00

AGENDA EMPRESARIAL

Novidade no Secovi-DF
Encabeça a chapa única que
concorre à eleição no Sindicato das
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais do DF
(Secovi-DF) o empresário Carlos
Hiram Bentes David, em substituição a Miguel Setembrino, que
acumula hoje, além da Presidência
do Sindicato, a 1ª Vice-Presidência
da Fecomércio-DF. A eleição está
marcada para o dia 11 de fevereiro,
com mandado previsto de quatro
anos.

FMI 2010 em maio
Vem aí uma das maiores
feiras de varejo do mundo,
a Food Marketing Institute
(FMI’ 2010), que acontece
de 8 a 17 de maio, em Las
Vegas (EUA). Uma comitiva de empresários brasileiros está sendo formada
pela Abras para participar
do evento. Interessados devem fazer contato pelo telefone (11) 3838-4552 ou pelo
email internacional@abras.
com.br.

O empresário brasiliense, do ramo de móveis, José Luiz Diaz Fernandez, foi reeleito, em
janeiro, pelos próximos
três anos, para a Presidência da Associação
Brasileira das Indústrias
do Mobiliário (Abimóvel). “Nesta gestão, queremos capilarizar muito
mais a atuação da Abimóvel, fortalecer parcerias, lançar novos projetos e consolidar os já
existentes, como o Salão
Abimóvel e o Congresso
Nacional Moveleiro”, salienta Fernandez.

Pirataria chega a
58% no Brasil
Para cada dez softwares vendidos no Brasil, seis
são piratas, de acordo com a Associação Brasileira
das Empresas de Softwares (Abes). Com isso, de
acordo com as estimativas da entidade, o mercado
pode ter perdido, só em 2009, US$ 1,645 bilhão por
conta das falsificações. No Brasil, o índice de pirataria é de 58%, enquanto a média mundial é de R$
41%.

Novidade possibilita
maior controle
A Brasal Combustíveis está implementando um
novo cartão em sua rede de postos do Distrito Federal. O cartão Brasal (Pessoa Jurídica) é um inovador sistema de gerenciamento que possibilita maior
controle e economia às empresas que utilizam frotas
de caminhões, carros de passeio ou até motos. “A
ferramenta representa um avanço na rotina de abastecimento das empresas ao substituir o processo
manual, de notas e reembolsos, por uma automação”, explica Alsene Beserra, gerente geral da Brasal Combustíveis.

leitura obrigatória
Em um mercado de trabalho cada vez mais exigente é comum escutar sobre
empresas que não encontram profissionais para preencher as suas vagas, ou pessoas que não conseguem se colocar no mercado de trabalho, ou ainda aqueles que
terminaram o curso da faculdade e continuam com o mesmo tipo de emprego ou
atividade. Hoje vivemos um “apagão de talentos”, no qual faltam pessoas com
novas habilidades para um novo contexto de vida, trabalho, relacionamento, novos acontecimentos, para milhões de vagas e ocupações que buscam esse novo
perfil. O mundo das competências sinaliza, portanto, mudanças que ocorrerão
cada vez mais por conta de cada indivíduo, utilizando, para isso, a lapidação
do perfil pessoal e profissional. O livro Competência – A essência da liderança
pessoal aborda os aspectos importantes sobre as competências individuais e traz
as regras essenciais dessa competição para participar do “jogo do mundo das
competências”, alem de identificar suas habilidades e escolha em qual área atuar,
onde e com quem trabalhar. Vale a leitura!

"

Ubirajara Alves Costa,
diretor do Sindigraf-DF e presidente da Comissão
Organizadora do Prêmio.

Brasília, 5 a 7 de fevereiro de 2010

flavioresende@terra.com.br

Estimular o empreendedorismo
entre jovens é uma das principais
missões da Confederação Nacional
de Jovens Empresários (Conaje),
entidade com sede em Brasília e representação (AJEs) em quase todos
os estados brasileiros, além do DF.
À frente da entidade desde maio
do ano passado, o empresário carioca Eduardo Machado, 37 anos,
representa um exército de dez mil
empreendedores em atividade no
Brasil. Entre as prioridades de sua
gestão, está o “desenvolvimento do
empreendedorismo e dos pilares
da confederação, que são Relacionamento, Capacitação e Representatividade”. À coluna, Machado,
que dirige as empresas Central 24
Horas e E-Flix Empreendimentos,
ambas com sede no Rio de Janeiro
(RJ), comenta sobre os projetos da
Conaje para este ano:

Decidimos prorrogar as inscrições da 11ª edição do Prêmio
Jorge Salim de Excelência Gráfica para o dia 12 de fevereiro. Ainda há tempo de participar!.

Unicom/Fibra

Flávio
Resende

Prazo para o Nota
Legal
Foi prorrogado para o
dia 7 de fevereiro o prazo
para os participantes do
programa Nota Legal, indicarem o veículo ou imóvel
a ser beneficiado com os
créditos acumulados. Todo
procedimento é feito pelo
site www.notalegal.df.com.
br. Os descontos que podem
ser usados em 2010 referemse a compras feitas até novembro do ano passado.

EXTREMIDADES
CURSO DE LÍNGUAS PARA
TAXISTAS DO DF
Começam dia 22 de fevereiro as aulas de inglês e espanhol, oferecidas a taxistas do DF, no Aeroporto e na 903 Sul.
A ideia é preparar esta categoria profissional para melhor se comunicar com visitantes
estrangeiros até a Copa do Mundo de 2014. Serão
1.350 taxistas capacitados a cada ano. A iniciativa
é da BrasiliaTur.

HOSPITAL PACINI
Injusta e gravemente ferida a imagem de um dos hospitais mais tradicionais de Brasília - o Hospital Pacini, com a morte
da jornalista Lanusse Martins. Em informe, o hospital esclarece que o centro cirúrgico em questão
é alugado “para médicos que queiram realizar
cirurgias plásticas”. E que, portanto, a responsabilidade do óbito é da clínica locatária do espaço, embora a mídia não tenha deixado isso claro,
muitas vezes.

