
1www.asec.org.br



2 www.asec.org.br



3www.asec.org.br

O que mais me impressiona na ASEC, 
é o amor e o carinho que a diretoria e os 
associados têm com nossa Associação. Em 
nossas reuniões, notamos perfeitamente esta 
aproximação. 

Para concretizar este raciocínio, em nos-
sas conversas diárias com os empresários é 
notório este envolvimento, resultado de um 
trabalho sério e sempre respeitando quem 
convive na região, lutando por direitos e obri-
gações que de fato não ocorrem.

Nas reuniões, sempre muito proveitosas, a 
gente percebe o quanto a ASEC faz a diferen-
ça e é importante para o município, e quem 
frequenta sabe bem do que estou falando.

Mas a ASEC não quer parar por aí, anali-
sando nesse quase um ano a frente da ASEC, 
pude perceber o quanto ainda podemos 
melhorar nosso relacionamento entre as 
empresas de Guarulhos. Sabemos o quanto 
temos de indústrias, comércios e prestadores 
de serviços na região, e pra quem não sabe, 
Guarulhos tem indústrias de todo segmento. 
Cumbica especificamente tem produtos que 
nem imaginamos, em que muitas vezes va-
mos longe para buscar.

Pensando nisso, queremos em breve 
lançar o programa "Conheça Guarulhos", 
onde iremos apresentar para vocês tudo que 
Guarulhos produz, fazer o dinheiro rodar mais 
em nossa região e minimizar os impactos 
com despesas de frete, impostos e tempo, 
buscando produtos e serviços fora de nossa 
região.

Assim é nossa Associação, trabalhando 
pelo bem de Cumbica, trabalhando por 
Guarulhos e buscando alternativas para os 
empresários que nem sempre dependem do 
poder público.

Precisamos ser mais unidos, precisamos 
de mais relacionamento entre as pessoas e 
sair um pouco do mundo em que vivemos. 
Abrir os olhos para o que está ao nosso redor, 
usando e frequentando empresas da região, e 
encontrar através de conversas com pessoas 
que convivem com os mesmos desafios, al-
ternativas para nossas empresas.

A ASEC faz questão de fazer parte disso e 
tornar as reuniões soluções para problemas 
corriqueiros e negócios para quem frequen-
ta, porque além de lutar incansavelmente 
por melhores condições na região, onde as 
empresas possam ficar focadas em seus ne-
gócios, trará em breve alternativas para nos 
conhecermos mais.
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Começamos aqui as comemora-
ções de 30 anos da ASEC. Nos-
sa maneira de celebrar, como o 

leitor vai conferir, é informar, reforçar 
e aprimorar o que nos cabe fazer: ser 
o interlocutor entre empresários, so-
ciedade e o poder público. Chamar a 
atenção da administração, mostran-
do a importância de Cumbica e re-
gião no que diz respeito a arrecada-
ção, empregos, atividade econômica, 
além de ser a entrada e saída para o 
mundo. Nós apontamos os proble-
mas dando sugestões de soluções e 
cobrando fortemente o que conside-
ramos ser para o bem da região. Seja 
qual for o governo, propomos um 
diálogo aberto, transparente e de 
resultados. Para que, no final, quem 
ganhe seja a cidade de Guarulhos, 
sua população e empresas.

Ao longo dessas três décadas, a 
ASEC acompanhou os altos e baixos 
da economia, a ascensão e a queda 
de impérios empresariais, a onda 
da gestão e a do trabalho, a explo-
são das novas tecnologias, as ideias 
que vão transformando o mundo 
continuamente. É nessa direção 
que vamos fazendo nossa história, 
subindo e descendo juntos, lutan-
do e buscando soluções para uma 
próspera região.

Gratidão é uma das palavras que 
quero usar nesse editorial. Tenho a 
alegria e sorte de contar com parcei-

Orgulho de ser ASEC!
ros INCRÍVEIS nessa jornada, que comigo 
vêm lutando, deixando seus negócios em 
um momento tão conturbado para causas 
em prol de uma cidade melhor. É o que 
chamo de amor pelo próximo, pela re-
gião, pela cidade e pela pátria, não ape-
nas pelos seus próprios negócios.

E, diante do desafio de fazer o melhor, 
aprendemos que é com o povo que estão 
as melhores histórias. A população preci-
sa sentir orgulho de ser guarulhense. E, 
para isso, empresas fortes e regiões prós-
peras são fundamentais.

Transformar desejos, problemas e si-
tuações complexas em realizações. Essa 
tem sido nossa máxima, que, aliada ao 
compromisso de zelar pelo profundo res-
peito ao cidadão guarulhense, faz efetiva-
mente desta entidade uma das principais 
e mais respeitadas do município.

Quantas histórias poderiam ser lem-
bradas hoje, de empresas e pessoas aju-
dadas a partir de um ofício, um questio-
namento, uma reunião ou até algumas 
brigas mais fortes que vão desde buracos 
tapados na rua até grandes lutas para 
abrir acessos ou manter grandes empre-
sas na região.

É por isso que não há melhor forma 
de comemorar esse dia do que com mais 
luta: com sorrisos, compartilhando ideias, 
sendo solidário e distribuindo amor. Para 
a ASEC, festa é obter os resultados espe-
rados. Temos o compromisso de servir, 
com independência e respeito a todos.

Na ASEC, nós sonhamos em viver 
pelo e para o melhor de Cumbica. É essa 
crença em paixões avassaladoras, no 
poder de mudanças, que eu quero con-
tinuar despertando no meu coração, na 
minha mente e no meu espírito. E tudo 
isso eu tenho encontrado nos amigos 
de entidade.

Obrigado a quem me indicou, me 
apoia e a quem abraça a nossa causa.

Eu, em nome de toda a equipe da 
ASEC, quero agradecer nossos associados, 
diretoria, parceiros e em especial a você, 
empreendedor que é um bravo lutador e 
sempre acha forças para seguir em frente 
e dizer que é possível fazer melhor.

Parabéns ASEC
pelos seus 30 anos!

Junior Araújo,
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Boa leitura 

Essa é a ASEC, trabalhando para o crescimen-
to das empresas na nossa cidade. 

Junte-se a nós. Se é bom 
para Cumbica, é melhor ainda 

para Guarulhos.

A união faz a diferença! 

Para isso convido desde já, você em-
presário, que participe da nossa Associa-
ção, participe das reuniões, traga suas 
demandas e apresente sua empresa para 
nós. Pode ter certeza que na pior das hi-
póteses, você fará grandes e bons amigos. 
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Zeladoria em Cumbica

Aconteceu na ASEC

Devido reclamações de empresários, a ASEC enviou um ofício 
à Prefeitura de Guarulhos e também entrou em contato com os 
secretários para poda e jardinagem na Avenida Orlanda Berga-
mo, pois a situação estava critica a ponto de não se enxergar 
mais a calçada, e nem o ponto de ônibus no local.

Com o apoio da SDCETI Guarulhos, fomos atendidos com 
agilidade pelo poder público, no qual realizou a poda, tornando 
a avenida mais agradável, segura e limpa.

Lançamento oficial da segunda edição
do Jornal ASEC Press

De olho na obra da Santos Dumont

A diretoria recebeu o Eng. Marco Antonio Guimarães, secretário de obras, 
para discutir sobre a obra da Santos Dumont, com o intuito de buscar uma 
solução em prol de Cumbica. Também tivemos a presença de representantes 
das Entidades do Município: Eng. Flávio Naressi (ASSEAG) e Dr. Eduardo Ferrari 
(OAB 57º Subseção Guarulhos).

Mais uma empresa associada:
Economypower Serviços Elétricos.

A reunião mensal debateu assuntos de 
interesse do empresariado e da população 
de Cumbica. Os convidados e associados 
também receberam a segunda edição 
do jornal produzido pela Mídia Kitcom 
Comunicação, em que foram abordados 
as conquistas recentes e ações em prol 
do município.
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No mês de ju lho, 
aconteceu a reunião dos 
empresários de Cumbi-
ca, com o intuito de de-
bater a cadeia produtiva 
da cidade de Guarulhos, 
e assuntos de interesses 
da população e do em-
presariado da região. 

O encontro contou com a pre-
sença do secretário William Pane-
que, que representou o prefeito Guti 
na reunião. O presidente da ASEC 
agradeceu a todos que estiveram 
presentes, aguardando que o po-
der público dê seguimento a tais 
demandas.

Aconteceu na ASEC

ASEC foi pauta
do Programa Radar de Notícias

O presidente Junior Araújo concedeu uma entrevista 
para o jornalista Pedro Notaro, no Programa Radar de No-
tícias. O bate-papo abordou o dia a dia das demandas da 
Associação perante o poder público, e assuntos voltados 
para as necessidades de Cumbica.

Confira a entrevista:

Secretário da SDCETI Guarulhos 
esteve na ASEC
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Aconteceu na ASEC

A reunião ocorreu na sede da Associação para discutir 
os problemas com as obras na Av. Orlanda Bergamo e 
redondezas. 

No dia seguinte, eles fizeram uma ronda pela região 
junto a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo), e mostraram a realidade do tráfego 
local, o volume de veículos e a dimensão dos caminhões 
que por ali transitam, bem como a quantidade de insumos 
transportados para as empresas da região.

 Com a cobrança da Associação para sanar problemas 
como sinalização e eventuais demoras na chegada de ma-
terial, pois isso provoca atrasos na obra e transtornos na 
região, a SABESP compreendeu a necessidade de mudan-
ças, com novo planejamento de cronograma que impactará 
menos no trânsito e ganhará mais agilidade.

“Foi um prazer garantir mais uma vez que a voz da po-
pulação de Cumbica tenha sido ouvida pelo poder público, 
e que as obras de desenvolvimento de nossa região ca-
minhem de maneira correta”, concluiu o presidente Junior 
Araújo após a reunião.

Encontro com a SABESP Ação em prol do munícipe

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil realizou a ponte para que fosse efetivada 
a pintura, o grafite, a limpeza e a melhoria do 
aspecto visual de uma das ruas da comuni-
dade, valorizando o espaço público da região.

A ASEC realizou a doação 
de tintas, material de pintura, 
sacos de lixo e outros mate-
riais para obras de melhorias 
urbanísticas na Comunidade 
Rondinha, a pedido da comu-
nidade perante a Defesa Civil. 

O presidente, Junior Araú-
jo, reiterou a importância des-
tas boas ações. “É um prazer 
somar forças entre o poder 
público, a iniciativa privada e 
as lideranças da sociedade 
civil de Cumbica, para que 
avancemos, juntos, sempre 
rumo ao caminho certo”. A 

Encontro matinal da ASEC
O café da manhã foi patrocinado pela Cooperativa de Crédito Sicoob UniGuarulhos

A reunião mensal aconteceu no dia 18 de setembro, e foram discutidos temas 
do cotidiano, como cronogramas de obras, além de necessidades e demandas 
de todo o empresariado e sociedade civil de Cumbica. Dentre os convidados, 
esteve presente o deputado estadual Márcio Nakashima, e o secretário da SD-
CETI Guarulhos, Willian Paneque.

Apresentação
do novo associado,

a BEPA Holding Patrimonial
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Aconteceu na ASEC

A campanha de inverno 2019, promovida pela Associação dos Empresários de 
Cumbica, arrecadou 920 cobertores, sendo enviados para o Asilo São Vicente de 
Paulo, Núcleo Batuíra, Casa dos Velhos Irmã Alice, Maná de Deus - Akiko, Associação 
Construindo Futuro, Casa Espirita Fonte Viva de Luz, Fundo Social de Solidariedade, 
e 702 peças de roupas para o Varal Solidário Guarulhos. A ONG SH11, mantida 
pelo diretor social, Eduardo Lopes, fez as entregas. A ASEC agradece todas as 
pessoas que contribuíram e ajudaram com esta ação de cunho social, pois 
a união faz a força.

16ª Campanha do Agasalho 
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Os empresários de Cumbica marcaram presença no evento: “Diálogo pelo Brasil com 
Paulo Skaf”, no auditório do SENAI, em Guarulhos, levando questionamentos do empresaria-
do da região. Nesse encontro, o presidente Júnior Araújo questionou Paulo Skaf sobre o que a 
entidade tem feito sobre o aumento do IVA dos produtos industrializados, gerando um debate e 
uma visita na sede da FIESP, em que a diretoria da ASEC (Júnior Araújo e Aarão Ruben) discutiu 
com o corpo jurídico da entidade os efeitos e causas do aumento dos impostos sem uma efetiva 
pesquisa e participação dos empresários.

Aconteceu na ASEC

Empresários trabalhando por Cumbica

No início de julho, após uma reivindicação da Associação, a Prefeitura de Guarulhos realizou um 
mutirão e ações de zeladoria em Cumbica, tendo consequências de melhoria e efeitos positivos. 
Dentre as ações, foram desentupidos bueiros, limpeza em córregos, ruas, podas de árvores e buracos 
tapados. A ASEC agradece a Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Obras, Secretaria de 
Transito e Transportes, SDU, e o prefeito Guti pelas benfeitorias que estão sendo realizadas na região.

Mutirão de zeladoria na região

O mutirão surtiu efeito
Os empresários e moradores locais sen-
tiram grandes diferenças após semanas 
de trabalho comandada pelo diretor da 
Regional Cidade Satélite, Eduardo Rodri-
gues (Dudu). Pedimos que não seja uma 
ação pontual, ainda tem muito a ser feito 
na região, sendo de extrema importância a 
continuidade do serviço.
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 Após diversas reivindicações da Associação em prol do empre-
sariado e do munícipe, a Prefeitura de Guarulhos instalou placas 
de sinalizações para os motoristas e pedestres, minimizando os 
inpactos causado pela obra e passando informações importantes 
sobre retornos e as principais vias de alternativas para fugir do 
trânsito durante as obras realizadas na Av. Santos Dumont. 

Após o mutirão da Prefeitura de Guarulhos, para a zeladoria da região de Cumbica, a ASEC 
identificou uma grande proporção de marmitex de isopor jogados em vias públicas, sem ter o 
descarte correto. Com o objetivo de resolver este transtorno, os empresários lançaram uma 
campanha para informar as pessoas a não jogarem estas embalagens nas ruas, após a refeição.

A iniciativa é colocar banners de conscientização em restaurantes, lugares 
de vistorias, postos de gasolinas e pontos viciados da região.

Mais uma ação da Associação

Descarte correto de marmitex,

estamos de olho !!!

Reunião da
Diretoria foi realizada à noite

Na reunião foram debatidos assuntos de zeladoria da 
região de Cumbica, em que o Eduardo Rodrigues P. da 
Silva (Dudu), da Prefeitura de Guarulhos – regional Cidade 

Satélite – Unidade 7, pode tirar as dúvidas dos empresários e expor as 
ações que estão sendo feitas na região. A reunião encerrou com um co-
quetel patrocinado pela Cooperativa de Crédito Sicoob UniGuarulhos 

Aconteceu na ASEC

Os horários das reuniões serão intercalados: Um mês será de manhã, outra à noite. 
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Fique por Dentro

O Distrito de Cumbica é composto por doze bair-
ros, sendo a Cidade Industrial Satélite o maior deles, 
representando um importante polo de desenvolvimento 
econômico no município, onde é responsável por cerca 
de 50% do PIB de Guarulhos.

Um dos pontos fortes que atrai as indústrias a se insta-
larem e que beneficia a infraestrutura logística é quanto a 
localização, entre três rodovias — Presidente Dutra, Hélio 
Smidt (que faz ligação ao aeroporto) e Ayrton Senna da 
Silva — o que garante grande fluxo de veículos leves e 
pesados no bairro. 

Além destas rodovias, merecem destaque as avenidas: 
Papa João Paulo, que leva ao bairro de Bonsucesso; 
Monteiro Lobato, ligando Cumbica ao Centro Comercial 
de Guarulhos; e a Alberto Santos Dumont, que corta 
todo o bairro até chegar em Ermelino Matarazzo, na 
Zona Leste de São Paulo.

Atualmente, a região passa por uma reestruturação 
urbana com a remoção de ocupações irregulares que 
estão sendo retiradas das áreas públicas, com a pavimen-
tação das ruas “de terra”, transformando e melhorando 
a mobilidade urbana.

Pensando ainda no futuro, na busca de novas parce-
rias de investimento, bem como para criar atrativos para 
a vinda e instalação de novas empresas para a região, na 
década de 1980, criou-se a ASEC (Associação dos Em-
presários de Cumbica), que tem por objetivo reunir todos 
os empresários da região para reivindicar mais melhorias. 

Temos também instalada na Cidade Satélite, a Incu-
badora Tecnológica AGENDE Guarulhos, inaugurada em 
05 de outubro de 2005, como fruto da parceria entre 
SEBRAE, AGENDE, CIESP Guarulhos, ASEC, ACE e 
Prefeitura, com o intuito de criar uma cultura de plane-
jamento, gestão e inovação empresarial, auxiliando na 
formação de empresas fortes e competitivas.

da região de Cumbica

L o g í s t i c a
e Benefícios

São mais de 400 indústrias 
instaladas, distribuídas

em vários ramos do setor



13www.asec.org.br

Helson Shikasho
Diretor executivo da empresa

Nutri Nipo Refeições

Fique por Dentro

Por fim, apesar de todos os esforços 
e conquistas que a região de Cumbica 
vem apresentando, percebemos que al-
guns empresários e algumas empresas 
têm deixado a região, o que nos faz cada 
vez mais perceber a necessidade do 
empenho de todos, inclusive dos órgãos 
públicos, para buscarmos incentivos 
que tragam novas projeções de cresci-
mento para o ano de 2020, fazendo com 
que o empresário de Cumbica nunca 
desista de Guarulhos 

Atualmente é comandada pelo Capitão PM Renato Eduar-
do Vogel. Também temos o 8º Distrito Policial, que está na 
Avenida Nova Cumbica, 101, sendo o Delegado Titular Dr. 
Paul Henry Bozon Verduraz. Através das estatísticas crimi-
nais compiladas de nossa região, verificamos nos dados da 
Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da Coorde-
nadoria de Análise e Planejamento (CAP), que a criminalidade 
reduziu muito. De 2015 a 2018, crimes com Vítimas de Le-
talidade violenta reduziram 45%, crimes de roubo reduziram 
43%, e crimes de Roubo e Furto de veículos reduziram 30%.

Na Cidade Satélite 
está a sede da 2ª Com-
panhia do 44º BPM/M da 
Polícia Militar, na Avenida 
Guinle, 2022. Suas Ins-
talações foram conquis-
tadas por empenho da 
ASEC e de seus asso-
ciados que contribuíram 
para a sua construção, 
sendo inaugurada em 
20 de outubro de 2009. 
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Capa

Ela sempre interage com a socieda-
de, participa de diversas comissões de 
desenvolvimento e atua em comum com 
outras Entidades de Classe, quando é 
necessário e possível, e por premissa, 
sem envolvimento político partidário. E 
também busca realizar ações sociais, de 
zeladoria, mobilidade, com solicitações 
ao poder público.

A ASEC dentro do município passou 
a ser muito ouvida, e com as reuniões 
mensais de diretoria abertas aos associa-

dos, ela consegue discutir os problemas 
e procurar soluções do que é possível ser 
feito, tornando a Associação forte e muito 
respeitada em Guarulhos.

O Junior Araújo tem feito um grande 
trabalho, antecedendo a Loredana Glas-
ser, e outros ex-presidentes como eu, que 
são empresários que vivem o dia a dia 
de Cumbica, e de Guarulhos. E é muito 
bacana que a gente possa estar partici-
pando diariamente da cidade, ao lado 
deste nome forte que levamos: "ASEC”.

Quais são as situações que a ASEC atua na cidade?

A Força da

ASEC
no Município

Se é bom para Cumbica, é melhor para Guarulhos

A Associação dos Em-
presários de Cumbica 
representa uma parcela 
importante do empresa-
riado da Cidade Satélite 
de Guarulhos, abran-
gendo também outras 
empresas que estão es-
palhadas pelo município 
e que fazem parte da 
Entidade. 

A ASEC nasceu em 
1987, quando um grupo 
de empresários, por uma 
demanda de mobilidade, 
se viram tolhidos do di-
reito de ir e vir, pois não 
existia acesso à Rodovia 
Ayrton Senna. 

Após solicitações sem 
resultados, eles foram 
remover os malotões de 
concreto, dando até um 
problema com a polícia 
rodoviária, mas por fim 
conseguiram mostrar a 
força de sua resistência. 
Com isso, os empresá-

rios viram que precisa-
vam ter uma Associação 
para realizar as solicita-
ções de melhoria.

Hoje, ela está com 32 
anos, sempre reivindi-
cando ações para Cum-
bica e para Guarulhos. 

O foco da Associa-
ção é o bem-estar dos 
donos e funcionár ios 
das empresas, e buscar 
ações que humanizem 
mais a região, como por 
exemplo: ter mais praças 
e áreas verdes, cuidar 
do lixo, da falta do es-
goto; coisas básicas e 
que deveriam ter sido 
efetuadas por conta do 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) que se 
paga, pela grande contri-
buição de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) e 
pelo ISS (Imposto Sobre 
Serviços). 

Aarão Ruben de Oliveira 
Diretor da empresa Construcal

e Conselheiro Fiscal Executivo da ASEC.

Ao concluir o texto,
volto a repetir:

“se é bom para Cumbica,
é melhor ainda para Guarulhos” 
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Participe agora! Envie para jornalismo@midiakitcom.com.br

Criamos esta seção especial para você, leitor e empresário, tirar suas dúvidas sobre as ações 
de Cumbica e da nossa Associação. As perguntas serão respondidas pela diretoria da ASEC.

Fale Conosco

Tome Nota

Projeto Cumbica Verde
No dia 12 de setembro, aconteceu mais um 

encontro com os empresários do projeto Cumbica 
Verde. Assuntos, como a problemática do descarte 
irregular de resíduos, a doação de praças e a compos-
tagem de orgânico, foram tratados entre os membros 
da ASEC e o poder público. “Foi um prazer reunir um 
grupo tão criativo para pensar soluções que tornem 
nossa região cada vez mais verde e mais sustentável”, 
concluiu Junior Araújo, presidente da Associação 

O Nó
de Bonsucesso

continua, até quando?
Sabemos do esforço do prefeito Guti em concluir uma obra que estava há mais de 

três anos parada antes do inicio de sua gestão. Informações obtidas mostram que 
foram gastos mais de 80 milhões para pagamento de desapropriações, e 95% da obra 
está concluida, restando apenas 5% que ainda está sendo discutido da justiça, não 
dependendo mais do goveno municipal. 

A verdade é que quem está perdendo com tudo isso é a cidade. Empresários, 
funcionários, empresas locais e moradores da região não aguentam mais enfrentar o 
transtorno no trânsito de Bonsucesso. Empresas de transportes já evitam fazer coletas 
na região ou muitas vezes cobram mais pela perda de tempo no trevo, ocasionando 
maiores despesas para quem está instalado naquela região. 

A pergunta é o que será feito após a conclusão da obra? Ou melhor, o governo 
municipal não devia, paralelamente com o objetivo da conclusão da obra, já estar 
buscando novas alternativas? 

Com o crescimento que a cidade teve nos últimos anos, o projeto já não atende 
mais a nossa realidade, e não podemos ficar apenas focado na conclusão da obra, 
por mais que já tenha sido um avanço do atual governo que pegou um projeto desa-
tualizado e parado há anos 

Acontece que por mais que a 
obra seja 100% concluída, o 
nó permanecerá. Um projeto 
feito em 2002, já não atende 
mais o tráfego da região.
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INFORMAÇÃOConheça os novos associados da 

ASEC

Venha ser um associado:
(11) 2412-6054 / marcia@asec.org.br

Torricelli-Faculdade de Ensino Guarulhos SS Ltda 

Albasteel Ind. e Com. Ligas para Fundação 

Hanne Print Etiquetas Adesivas 

BEPA Holinding Patrimonial Ltda 

Colégio Exata Ltda - ME
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Compor tamento

Dirceu Ferreira Lima Neto
Supervisor de Recursos

Humanos da empresa Tecfil.

Na época em que comecei a trabalhar, há mais de 
duas décadas, dizia-se que um bom empregado era 
aquele que vestia a camisa da empresa. Mas esse ce-
nário mudou, a expressão vestir a camisa da empresa 
atualmente, nada mais é que ser um mero representante.  

Ser um representante da empresa não significa que 
você esteja comprometido e engajado com os interesses 
dela. Por isso nos dias atuais, é preciso mais, é preciso 
colocar AMOR, ter orgulho de quem você é, e de quem 
você representa, é ir além, e fazer com que os interesses 
da empresa também sejam os seus. Para isso é neces-
sário entrosamento, requer esforço e requer muito com-
prometimento, inclusive com os seus colegas e pares.

Aquela frase: “farei o que for possível”, traz uma 
conotação limitada, ou seja, passa a sensação 
para quem ouve que se der deu, se não der pa-
ciência, fiz o que foi possível.  No momento atual, 
as empresas precisam de profissionais que façam 
o melhor. O melhor transcende, demonstra que 
você não medirá esforços para atingir um resultado 
extraordinário. 

FAZER o possível não 
é Fazer o MELHOR!

Assuma 
responsabilidades, 

acredite em você, encare 
seus medos e faça sempre 

o seu melhor 

Para mudar a maneia de agir, o primeiro 
passo é rever a maneira de pensar e de en-
xergar as coisas. Problemas devem ser vistos 
como oportunidades e desafios. O medo é 
positivo se visto como responsabilidade. O 
“medo” de errar faz parte da vida de todos nós, 
mas não pode gerar insegurança. Para fazer 
o melhor é necessário encorajar-se, enfrentar 
nossos medos, desafiar-se constantemente. 
O medo deve ser utilizado como motivação 
para superar os desafios e jamais para causar 
pânico, ao contrário, entregará somente e no 
máximo o que for possível. 

Imaginamos a seguinte cena: o jogador 
de um time de futebol inseguro para bater 
um pênalti em final de campeonato, a chance 
de ele vir errar a cobrança será grande. Com 
certeza ele terá aquele friozinho na barriga 
“medo”, é natural pelo momento de tensão e 
responsabilidade, mas a coragem de bater o 
pênalti e ser decisivo na conquista com certeza 
predominará.
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História em Destaque

A cada edição do ASEC press, a história de um empresário será contada, com o intuito de percorrer trajetórias de sucessos 
dos associados, e também servir de exemplo para se tornar empresário no Brasil.

Uma história digna de um livro

Quando chegaram ao local, foram muito bem recebidos pelos funcionários que os levaram até 
a sua sala. Foi um bate-papo enriquecedor. Ela contou a sua história, os serviços da Glasser e os 
assuntos voltados para o empresariado. Confira: 

Conheça a trajetória da empresa Glasser Pisos e Pré-Moldados

A equipe da Mídia Kitcom Comunicação realizou uma entrevista com a Loredana 
Piovesan Glasser, em sua empresa localizada em Cumbica. 

Como surgiu a Glasser?

A Glasser tem 180 funcionários, e começou em 1971, quando Gilberto Glasser, meu marido, 
fazia faculdade de engenharia na FEI. Ele tinha vontade de ter algum negócio próprio. E com a 
ajuda de suas três tias, eles montaram uma pequena fábrica de bloco, com uma máquina que 
chamamos de Montana.

Qual é a diferença da Glasser para outras empresas do mesmo segmento?

Olha, eu não sei o que diferencia, mas sei o que a gente faz. Na verdade, tudo o que manda o 
figurino. Usamos produtos adequados e uma fórmula que utilizamos da melhor maneira possível 
para fazer blocos ou qualquer artefato de concreto. 

Mas o principal fator para o sucesso é a assiduidade, com comprometimento ao cliente e 
sempre entregar o que foi combinado. Primar pelo melhor é essencial, sempre com a procura 
de melhorias continuas na empresa e o contato direto com os clientes.

Toda empresa prioriza um lema aos seus 
funcionários. Qual é o principal preceito da 
Glasser?

Bom, nós temos alguns, mas a melhoria 
continua é o que a gente traz há muitos anos. 
Melhorar a cada dia em tudo! Eu vejo que traba-
lhamos com amor e paixão pela nossa empresa, 
e tudo isso conta muito.
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História em Destaque

Os empresários de grande sucesso sem-
pre têm suas pedras no caminho a serem 
ultrapassadas. Qual foi seu maior desafio?

O meu maior desafio é ter assumido a empresa 
após a morte do meu marido. Imagina uma pes-
soa que era dona de casa, e que assume uma 
empresa com uma dívida de 45 milhões em 2004. 
Pois bem, eu estava nesta situação.

Todo mundo falava que eu ia morrer na praia, 
mas estou aqui firme e forte. Na verdade, eu ouvia 
muito isso, e entendo que aparentava, porque 45 
milhões há 15 anos não é brincadeira. 

Porém, consegui me reerguer com a ajuda de 
minhas quatro filhas e do meu genro. Mas princi-
palmente com fé em Deus, pois é ele que está no 
comando. Isso foi um grande desafio da minha 
vida e uma grande vitória ao dar a volta por cima. Como é conciliar a vida empresarial 

com o trabalho voluntário há 10 anos na 
ACM, um projeto “Adotando um amigo” e 
atuar nas ações em prol da cidade?

Em primeiro lugar, quando a gente tem von-
tade, nós arrumamos um tempo. Obviamente 
que as vezes a gente fica tumultuada com os 
horários, mas sempre feliz, porque eu faço 
aquilo que gosto. 

Hoje eu tenho muita mais facilidade, pois 
tenho minhas filhas e meu genro que trabalham 
aqui e dão suporte, sobrando um tempo mais 
livre para mim. O fato de conseguir conciliar as 
coisas é só a gente querer. Quando a gente 
quer, a gente faz, este é meu lema.

O que é ser associada da ASEC?

Eu falo que a Associação é uma das minhas 
casas, porque ali nós temos um ombro amigo, 
e sabemos que se alguém está com algum 
problema, todo mundo vai fazer alguma coisa 
para ajudar. Nós somos um grupo de amigos, 
não tem coisa igual, e isto estou falando de 
coração. 

Qual é a importância da Associação?

A ASEC é o elo entre as empresas, o comér-
cio e o poder público, e isso dá um respaldo 
muito grande para sermos ouvidos.

Para concluir, qual é a mensagem que 
você deixa para nossos leitores?

Para as pessoas que tem um, alguns ou 
todos os problemas, não desistem, pois dias 
melhores sempre virão. Eu sou um exemplo 
disso. Embora tivesse muitas pessoas dizendo 
que não ia dá certo: “você vai morrer na praia”, 
acima de tudo não desisti.

Eu pedi que Deus me conduzisse e ele me 
conduziu. Ele me ajudou demais, e hoje eu 
estou aqui super agradecida.

A mensagem — não desistam de lutar 
— tem que passar para todo mundo. Tem 
coisas que a gente fica com muito medo de 
enfrentar e fazer. Mas eu acho que mesmo 
com medo, precisamos seguir em frente 
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Infor mação

O que é bom para Cumbica
 é melhor ainda para Guarulhos

" Seja um associado, participe das reuniões mensais
e fortaleça a entidade, juntos podemos ir mais longe "

(11) 2412-6054
Av. Santos Dumont, 1.975 
Cumbica - Guarulhos/SP

asec@asec.org.brwww.asec.org.br

facebook.com/AsecGuarulhos

Para você que está procurando um lugar para fazer sua pa-
lestra, treinamento, evento ou uma reunião na Cidade Satélite 
Industrial de Cumbica, fique tranquilo, pois a ASEC disponibiliza 
tudo isto.

A entidade de Guarulhos contém um espaço confortável e 
com boa estrutura para locação de terceiros, garantindo tudo o 
que é necessário para um encontro produtivo e com condições 
especiais para os associados. 

São 450 m² de uma infraestrutura completa, bem localizada, 
de fácil acesso e com estacionamento no local.

Conheça nosso espaço para locação
Infraestrutura completa para seu evento

Não perca tempo! Acesse o nosso site para saber 
mais informações: www.asec.org.br/locacao

ou pelo e-mail: asec@asec.org.br 
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