Release LIDE 2016

1) O que é LIDE?
LIDE é um movimento empresarial privado fundado no ano de 2003, em
São Paulo, pelo empresário João Doria Júnior, atual presidente do Comitê
de Gestão. Atualmente o LIDE tem como Chairman of the Board o exministro do Desenvolvimento Econômico e do Conselho de Gestão da BR
Foods, Luiz Fernando Furlan, e como CEO, Gustavo Ene, que fundou e
presidiu o LIDE no Rio Grande do Sul até 2014.

2) O que significa e como escrever?
LIDE é uma sigla que significa Grupo de Líderes Empresariais. A imprensa
escrita normalmente opta por manter a sigla em maiúsculo. No caso da
unidade, acrescenta-se o nome do Estado, como por exemplo, LIDE
Pernambuco. Quanto aos capítulos, sugere-se que seja adotada a
mesma regra, por exemplo: LIDE Mulher e LIDE Futuro.

3) Qual a abrangência?
O LIDE não é uma entidade de classe, portanto, sua atuação é
multissetorial. O Grupo está presente, por meio de unidades estruturadas,
em 16 cidades do Brasil e em 16 países, configurando-se no mais
abrangente

e

seletivo

sistema

empresarial

brasileiro

com

atuação

multilateral no mundo.

4) Quem reúne?
O LIDE tem sua atuação focada nos principais líderes com influência direta
no PIB da região nas comunidades onde se faz presente. São acionistas de
grandes companhias, presidentes e diretores regionais, empreendedores
de destaque na comunidade e gestores públicos do primeiro escalão. O
Comitê de Gestão do LIDE reúne nomes expressivos da cena empresarial,

da gestão pública, da diplomacia e da academia, e pode ser acessado pelo
site www.lidebr.com.br.

5) Como participar?
As organizações aceitam pagar uma anuidade para ter acesso à agenda de
encontros corporativos do LIDE, que acontecem na cidade em que a
unidade regional está localizada, nas outras cidades do Brasil onde está
presente e nos países onde o Grupo de Líderes tem representação. As
organizações devem preencher requisitos de liderança setorial, reputação
em seu segmento de atuação, relevância para o ecossistema de negócios
e atender a um piso de faturamento mínimo. Em alguns casos esse piso é
relativizado, quando a empresa é reconhecidamente relevante em um
setor apesar de não dispor do faturamento mínimo solicitado. A filiação é
avaliada primariamente pela unidade, mas a aprovação de sua filiação
ocorre após análise por parte do LIDE Brasil.

6) Qual a representatividade?
O LIDE, no Brasil, acumula 1.700 organizações filiadas, que respondem
por 52% do PIB do País e usufruem de uma ampla agenda de encontros
corporativos com diversos formatos, temas e perfis.

Release LIDE Pernambuco 2016

1) O que é o LIDE Pernambuco?
É um movimento empresarial privado fundado em dezembro de 2011, no
Recife, pelo administrador de empresas, jornalista e empresário Drayton
Nejaim, atual presidente-executivo e do Conselho de Gestão. O LIDE
Pernambuco tem como vice-presidente o empresário Yuri Romão,
cofundador do Grupo. É uma unidade vinculada ao Sistema LIDE,
presente em 16 cidades brasileiras e 16 países. A primeira unidade do
LIDE surgiu em 2003, na cidade de São Paulo, fundada e presidida pelo
jornalista e empresário João Doria Júnior.

2) O que significa e como escrever?
LIDE

Pernambuco

é

uma

sigla

que

significa

Grupo

de

Líderes

Empresariais de Pernambuco. A imprensa escrita normalmente opta por
manter a sigla em maiúsculo e acrescentar o nome do Estado, por
exemplo, LIDE Pernambuco. No caso dos capítulos, sugere-se a
adoção da mesma regra, como LIDE Mulher e LIDE Futuro.

3) Qual a abrangência do LIDE Pernambuco?
O LIDE Pernambuco não é uma entidade de classe, portanto, sua
atuação é multissetorial. O Grupo tem, entre seus filiados, companhias
de capital regional, nacional e internacional, de origem privada, pública e
mista, da região metropolitana e do interior. Filia também sindicatos,
associações e secretarias de estados e municípios, além de organizações
importantes de estados vizinhos em que não existe uma representação
do Grupo. O LIDE Pernambuco administra ainda, no Estado de
Pernambuco, dois capítulos de grande representatividade nacional, o
LIDE Mulher e o LIDE Futuro.

4) Quem o LIDE Pernambuco reúne?
Os principais líderes com influência direta no PIB da região. São acionistas
de

grandes

companhias,

presidentes

e

diretores

regionais,

empreendedores de destaque na comunidade, gestores públicos do
primeiro escalão e líderes associativos de setores de grande relevância. A
lista de organizações filiadas ao LIDE Pernambuco encontra-se no
endereço eletrônico www.lidepe.com.br.

5) Quem integra o Conselho de Gestão?
O Conselho de Gestão do LIDE Pernambuco é formado por empresários
como

Agostinho

Gomes

(Grupo

Preserve-Liserve),

Alex

Brenneken

(Twenty Six Trading), Alfredo Bezerra Leite (Itamaracá Transportes),
Halim Nagem* (Nagem), Jorge Petribú (Grupo Petribú), José Ranulfo
Queiroz (Rota Premium), Marcos Hacker Melo (Grupo Veneza), Paulo
Magnus (MV), Paulo Perez (Shineray do Brasil), Paula Meira (Interne
Soluções) e Urbano Vitalino Neto (Urbano Vitalino Advogados); executivos
como Frederico Amâncio* (Secretaria de Educação do Governo de
Pernambuco), Mucio Novaes* (Cia. Excelsior de Seguros), Roberto
Tavares (Compesa) e Yuri Romão* (JLT Seguros); homens públicos como

o ex-governador de Pernambuco, João Lyra Neto**, e o senador da
República Douglas Cintra*; além de notáveis como o economista Jorge
Jatobá (Ceplan). É presidido, desde sua fundação, pelo empresário
Drayton Nejaim*.
(*Conselheiros-fundadores ** Conselheiro de honra)

6) Quais os objetivos do LIDE Pernambuco?
Oxigenar as mentes dos principais líderes do Estado com novas ideias,
debates e projetos que interfiram no desenvolvimento de Pernambuco.
Integrar a gestão pública, a iniciativa privada, as entidades de classe,
além de líderes do interior e da RMR. Desenvolver um pensamento
empresarial com maior uniformidade sobre o papel dos líderes no
desenvolvimento do Estado e de sua competitividade. Prover conteúdos
com potencial de alavancar mudanças na cultura das organizações e no
pensamento dos líderes, e que inspirem e referenciem as iniciativas das
empresas, organizações e governos. Internalizar, nos filiados, o potencial
do LIDE como um agente de transformação e desenvolvimento da
comunidade empresarial e seu entorno. Nivelar o conhecimento da
comunidade empresarial relativo a ações e projetos públicos e privados de
impacto horizontal no Estado e no País. Promover a aproximação de
líderes que possam ter sinergia empresarial. Representar os principais
líderes do Estado através de sua conduta e ação institucional. Propor
ações que contribuam com a percepção do empresário como um cidadão
que

paga

impostos,

emprega

pessoas,

corre

riscos

e

fomenta

o

desenvolvimento de uma sociedade. Conectar a comunidade empresarial
de Pernambuco com a de outros estados e países em que o LIDE tem
representação.

7) Quais as atividades do LIDE em Pernambuco?
Em quatro anos de atividade (dezembro de 2011 até dezembro de
2015), o Grupo de Líderes Empresariais de Pernambuco promoveu 41
encontros de conteúdo, 11 encontros de relacionamento, sete mentorias,
três viagens de desenvolvimento e integração profissional e 16 reuniões
dos Conselhos de Gestão (este números consideram também a agenda
dos capítulos LIDE Mulher e LIDE Futuro).

8) Com quem o LIDE Pernambuco já debateu?
Com os governadores de Pernambuco Eduardo Campos, João Lyra Neto
e Paulo Câmara; o governador de Goiás, Marconi Perillo; o ministro do
Desenvolvimento Econômico, Armando Monteiro; o prefeito do Recife,
Geraldo Júlio; os ex-senadores Pedro Simon e Marina Silva; o deputado
federal

Jarbas

Vasconcelos

(ex-governador

de

Pernambuco);

os

economistas-chefes Octavio de Barros (Bradesco) e Mauricio Molan
(Santander); o ministro do Tribunal de Contas da União José Mucio
Monteiro; o ex-ministro do STF e da Corte de Haia, Francisco Rezek; o
ambientalista Roberto Klabin; o presidente da Fiat, Cledorvino Belini, e o
presidente da Accenture, Roger Ingold; o embaixador do Reino Unido,
Alex Ellis; o consultor Marcos Gouvêa de Souza; o economista Roberto
Gianetti da Fonseca; entre muitos outros.

9) Qual a relevância da unidade dentro do Sistema LIDE?
O LIDE Pernambuco é a segunda unidade mais relevante do Sistema no
mundo, considerando as 32 unidades ativas. Tem 90 organizações
filiadas, o que significa cerca de 200 líderes conectados formalmente a
sua agenda. Tem dois capítulos ativos que também ocupam a segunda
colocação nacional, o LIDE Mulher e o LIDE Futuro, que terminarão seu
primeiro ano de atividades (2015), com 95 e 130 membros filiados,
respectivamente.

Release LIDE Mulher Pernambuco 2016

1) O que é o LIDE MULHER Pernambuco?
É um movimento empresarial feminino e privado que começou suas
atividades em janeiro de 2015 no Recife. Fundado pela empresária
Sophia Lins, atual presidente-executiva e do Conselho de Gestão, o LIDE
Mulher Pernambuco tem como vice-presidente a consultora e coaching
Gabriela Didier, cofundadora do Grupo. É um capítulo vinculado e
administrado pelo LIDE Pernambuco, presidido pelo empresário Drayton
Nejaim. O primeiro capítulo do LIDE Mulher surgiu no ano de 2006, na
cidade de São Paulo. Atualmente este capítulo é liderado pela empresária
Sonia Hess, que preside nacionalmente o movimento.

2) O que significa e como escrever?
LIDE Mulher Pernambuco é uma sigla que significa Grupo de Mulheres
Líderes Empresariais de Pernambuco. A imprensa escrita normalmente
opta por manter a sigla em maiúsculo e a identificação do capítulo
apenas com a primeira letra em maiúsculo, LIDE Mulher.

3) Qual a abrangência do LIDE Mulher em Pernambuco?
O LIDE Mulher não é uma entidade de classe, portanto, sua atuação é
multissetorial. O Grupo filia mulheres de reconhecida atuação e liderança
nos diversos segmentos que formam a economia, além de gestoras
públicas

do

primeiro

escalão

e

membros

do

Poder

Judiciário.

Geograficamente, atende esse conceito abrangendo mulheres líderes de
todo o Estado e também de estados vizinhos em que não existe uma
representação do Grupo. Mais informações sobre o LIDE Mulher
Pernambuco podem ser obtidas pelo site www.lidepe.com.br.

4) Quem integra o Conselho de Gestão do LIDE Mulher
Pernambuco?
É formado pela acionista Geralda Farias* (Grupo Farias) e por empresárias
como Andréa Chaves* (Mobi Brasil), Cecilia Freitas* (BG9 comunicação),
Luciana Hazin* (Grupo LGH), Marcelle Sultanum* (Rishon Cosméticos),
Renata Gaudêncio (Concrepoxi) e Rose Guareschi* (Grupo Julietto);
executivas como Catharina Machado Guimarães Ferreira* (Solar BR CocaCola), Daniela Petribú (Usina Petribú), Flavia Picolo (Accenture) e Jô
Mazzarolo (Rede Globo Nordeste); pela gestora pública municipal Roseana
Amorim (Secretária de Desenvolvimento e Empreendedorismo do Recife);
pela advogada Simone Duque Miranda; e pela consultora de coaching
Gabriela Didier. É presidido desde sua fundação pela empresária Sophia
Lins (La Cuisine).
(*Conselheiras-fundadoras)

5) Quais os objetivos do LIDE Mulher?
Desenvolver e integrar as mulheres líderes do Estado através da difusão e
debate de ideias, da interação com mulheres líderes de referência no
Brasil e no mundo, e da conexão com mulheres líderes de todo o Brasil.
Ampliar a consciência cidadã e estimular ações que reforcem esta conduta.

Fomentar o empoderamento do universo feminino e com ele ampliar a
participação e o protagonismo das mulheres no primeiro escalão das
organizações.

6) Quais as atividades do LIDE Mulher em Pernambuco?
Em 2015 realizou cinco seminários, três mentorias, duas viagens de
desenvolvimento e integração profissional para São Paulo, um Wine &
Relationship, além de quatro reuniões do Conselho de Gestão. Para 2016
está previsto o mesmo volume de atividades.

7) Com quem o LIDE Mulher Pernambuco já debateu?
Com a presidente da Dudalina, Sônia Hess (que preside nacionalmente o
LIDE Mulher); Luiza Helena Trajano (presidente do Magazine Luiza);
Martha Medeiros (estilista); Duda Kertész (presidente da Johnson &
Johnson), Geraldo Júlio (prefeito do Recife); entre outros.

8) Qual a relevância da unidade dentro do Sistema LIDE?
O LIDE Mulher Pernambuco é o segundo capítulo feminino de maior
relevância dentro do Sistema, considerando as 32 unidades ativas.
Terminou 2015 com 90 filiadas conectadas formalmente a sua agenda.

Release LIDE Futuro Pernambuco 2016

1) O que é o LIDE Futuro Pernambuco?
É um movimento empresarial privado que reúne jovens entre 20 e 39
anos. Começou suas atividades em janeiro de 2015 no Recife, fundado
pelo jovem acadêmico de Direito André Farias, atual presidenteexecutivo, e pelo presidente do Conselho de Gestão, o empresário
Marcos Hacker Melo. O LIDE Futuro Pernambuco tem como vicepresidente o empresário Daniel Asfora, cofundador do Grupo. É um

capítulo vinculado e administrado pelo LIDE Pernambuco, presidido pelo
empresário Drayton Nejaim. O primeiro capítulo do LIDE Futuro surgiu
no ano de 2012 na cidade de São Paulo, fundado e presidido pela
empresária Patrícia Meirelles.

2) O que significa e como escrever?
LIDE Futuro Pernambuco é uma sigla que significa Grupo de Jovens
Líderes Empresariais de Pernambuco. A imprensa escrita normalmente
opta por manter a sigla em maiúsculo e a identificação do capítulo
apenas com a primeira letra em maiúsculo: LIDE Futuro.

3) Qual a abrangência do LIDE Futuro em Pernambuco?
O LIDE Futuro não é uma entidade de classe, portanto, sua atuação é
multissetorial. O Grupo filia jovens de reconhecida liderança nos diversos
segmentos que formam a economia, além de gestores públicos do
primeiro escalão dos governos. Geograficamente, atende esse conceito
abrangendo jovens líderes de todo o Estado e também de estados
vizinhos onde não existe uma representação do Grupo. Mais informações
sobre o LIDE Futuro em Pernambuco podem ser acessadas no site
www.lidepe.com.br.

