
INFORMATIVO

ACIEI
ON LINE

ASCOM ACIEI - Jornalista Elizângela Melo (MTb 06624 JP)
Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá - www.aciei.com.br 

N
º
 
1
1
/2

0
1
6

NA CONTRAMÃO DA ECONOMIA, 67% DOS JOVENS EMPREENDEDORES 
ESTÃO OTIMISTAS COM O FUTURO DE SUAS EMPRESAS, APONTA SPC BRASIL

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) revela que o otimismo e a autoconfiança são duas das 
principais características dos jovens empreendedores no Brasil. 
Embora a maioria absoluta (62,2%) dos entrevistados tenha 
percebido que a situação econômica do Brasil piorou no início de 
2016 na comparação com o ano passado, inclusive com reflexos 
negativos em suas empresas, no que depender da expectativa dos 
jovens empreendedores, a economia brasileira não terá o ano 
complicado que os analistas de mercado projetam. Quase a 
metade dos entrevistados (49,9%) afirma estar confiante com os 
rumos da economia, enquanto apenas 28% estão pessimistas. A 
expectativa positiva para 2016 é ainda maior quando os 
empresários imaginam qual será o desempenho do seu próprio 
negócio: 67,3% estão confiantes e apenas 10,9% se dizem 
pessimistas.  Leia matéria completa em www.aciei.com.br

CAFÉ EMPRESARIAL 

A ACIEI realizou na quarta-feira, 30, a primeira edição do 
Café Empresarial de 2016. O evento também marca o 
último encontro durante a atual gestão, já que dia 29 de 
abril toma posse a nova Diretoria da entidade. Como de 
costume, o Café reuniu empresários associados e 
também aqueles que ainda não fazem parte do quadro 
da entidade, mas que tiveram a oportunidade de 
conhecer melhor os produtos e serviços oferecidos.

O Café Empresarial também é uma oportunidade de as 
empresas se apresentarem. “Muitos negócios já foram 
firmados por meio desse evento. Empresas de diferentes 
ramos de atividade que acabam encontrando aqui mais 
uma oportunidade de negócio”, contou o gerente da 
ACIEI, José Geraldo Nadur. 

 Ao final do encontro foi realizado o tradicional sorteio de brindes. Confira todas as fotos na fanpage da ACIEI no Facebook: 
www.facebook.com/ACIEIOFICIAL 
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