1º Encontro de Negócios do Rotary Distrito 4430 acontece dia 25.
Parceria inédita com a Associação Comercial de São Paulo permitirá reunir mais de mil
empresários de diversos setores e segmentos
Fruto de uma inédita parceria entre a Associação Comercial de São Paulo e o Distrito 4430 de
Rotary International, o Primeiro Encontro de Negócios de Lideranças Empresariais Rotárias
será realizado no próximo dia 25 de setembro nas dependências do Clube Atlético Juventus. A
força e a representatividade das duas instituições centenárias dão força ao evento que deverá
reunir mais de mil participantes.
Será uma oportunidade interessante de estabelecer novos relacionamentos comerciais e
propiciar a realização de negócios. “E isso desde a chegada do inscrito até o final do evento. As
rodadas de negócio foram estruturadas para permitir que empresas que realizem atividades
complementares, interajam e tenham a oportunidade de gerarem possíveis negócios ”,
comenta Giacinto Cosimo Cataldo, vice-presidente da ACSP e coordenador-geral das sedes
distritais da entidade. Para o governador do Distrito 4430 do Rotary Club de São Paulo, Dante
Galvanese Amato Filho, “está no DNA das duas instituições realizar eventos que promovam o
associativismo e a vontade de servir, e nesse ambiente pensado para ativar o bom
relacionamento entre empreendedores de diversos segmentos de atividade, queremos
promover entre os participantes o networking, conhecimento de qualidade, e até mesmo, a
possibilidade de realizarem algum negócio ou parceria profissional”. Já Roberto Ordini,
presidente interino da Associação Comercial de São Paulo, diz que “unir duas entidades
centenárias, além de uma oportunidade única, é também uma situação ideal de se atualizar,
conhecer outros segmentos de atividades da indústria, do comércio e de serviços, e saber
como anda o mercado.
A programação do evento foi pensada para dinamizar o networking tão desejado entre os
participantes, além de oferecer uma oportunidade de estabelecer novos relacionamentos
comerciais e fomentar novos negócios. Segundo Cataldo, é a “inteligência por trás dessa
sistemática que garantirá que empresário distintos cruzem apenas uma única vez ao longo das
quatro rodadas de negócios.
De curta duração, as chamadas “rodadas de negócios” entre empresários que demandam e
ofertam produtos e serviços, acontecem em mesas previamente definidas e programadas,
facilitando a geração de oportunidades de negócios e parcerias.
As inscrições também foram pensadas para propiciar essa interatividade entre os diversos
segmentos de atuação profissional: 240 vagas são reservadas exclusivamente para líderes
empresariais, membros dos Rotary Clubs do Distrito 4430, que abrange desde a região central
da cidade de São Paulo até cidades do Vale do Ribeira. As demais inscrições, numa previsão
que pode chegar a até mil inscritos, serão preenchidas por indicações dos próprios rotarianos e
dirigentes das sedes distritais da Associação Comercial de São Paulo, abrindo um leque grande
de futuros parceiros, compradores, e fornecedores.
Segundo a organização do evento, desse modo, as empresas compradoras terão uma maior
integração com a comunidade empresarial, com a possibilidade de desenvolvimento de novas
parcerias, e melhor entendimento do mercado, por um lado. Já as empresas fornecedoras
conseguirão identificar e captar novos fornecedores, compradores e parceiros. Para todos os
participantes, no final, o resultado virá com oportunidades de realização de negócios, trocas

de informações, abertura de novos mercados, contato com maior número de empresas, entre
outras possibilidades.
O evento prevê ainda dicas para melhorar a gestão dos negócios, que serão transmitidas em
momentos específicos do encontro, e uma palestra principal.
O formato do LER é similar ao evento organizado pela ACSP, no início do ano, com empresários
maçons, que promoveu a interação entre 1,2 mil empreendedores na ocasião.
SERVIÇO
LER - Primeiro Encontro de Negócios de Lideranças Empresariais Rotárias
Data: 25 de setembro
Hora: das 17h às 21h30
Local: Salão Nobre do Clube Atlético Juventus – Rua Juventus, 690 – Parque da Mooca – São
Paulo. Estacionamento no local (preço único para o dia do evento: R$ 30 reaisi)
Inscrição: pelo site do LER: lerbr.com.br.
Investimento: R$ 70

