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O LIDE Pernambuco organiza a primeira
agenda de empresários do Estado em São
Paulo para assistir à apresentação do
candidato à Presidência da República
Eduardo Campos, que protagonizou um
almoço-debate para 700 lideranças paulistas
no Hotel Grand Hyatt. Na mesma noite, foi
realizado um jantar em homenagem ao
presidenciável pernambucano na residência
do fundador do LIDE, atual governador de
São Paulo, João Doria, no Jardim Europa,
concentrando 100 grandes empresários
brasileiros, entre eles, nomes como Jorge
Gerdau, Luiza Helena Trajano e André
Esteves.

O início das atividades do LIDE em
Pernambuco recebe no Spettus de Boa
Viagem 400 empresários, líderes
associativos e políticos do primeiro
escalão do Estado para dar posse ao
presidente Drayton Nejaim e ao vice-
presidente Yuri Romão, além de escutar
o Governador Eduardo Campos fazer
um balanço sobre o momento de
Pernambuco.

O LIDE Pernambuco se torna o principal
Fórum no Estado para debates que
integram os líderes da comunidade
empresarial e a elite da gestão pública
Municipal, Estadual e Federal. Os
poderes públicos utilizam regularmente
o LIDE Pernambuco para prestar contas
das suas ações à comunidade
empresarial. 

5 de dezembro
A composição do Conselho de Gestão
do LIDE Pernambuco formaliza o
potencial e as expectativas do
empresariado para as atividades do
grupo no Estado.
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Lançamento do termômetro Empresarial
LIDE Pernambuco-IBOPE Inteligência
(com o diretor do Instituto Maurício
Garcia), uma análise presencial
respondida no tablet por 200 lideranças,
em média, nos almoços e jantares-
debate do LIDE Pernambuco com
resultado apresentado em tempo real. O
termômetro passa a funcionar como
bússola para a imprensa, revelando o
ânimo do empresariado em relação ao
desempenho de prefeito, governador,
congresso e presidente, além das
tendências que exigem atenção no
momento.

O Governador de Pernambuco, João
Lyra, abre as portas do Palácio das
Princesas, sede do governo do Estado,
para um jantar exclusivo com 100
lideranças empresariais filiadas ao LIDE
em Pernambuco.

O LIDE promove debate com os
candidatos ao Governo de Pernambuco,
suportado por uma bancada sênior de
jornalistas do Estado, com a presença
maciça da comunidade empresarial e
cobertura da imprensa nacional.

O Grupo de Líderes Empresariais de
Pernambuco alcança a posição de segunda
maior unidade do Brasil no Sistema,
expandindo as atividades com o
lançamento dos LIDEs Futuro e Mulher.
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O presidente da OAB-PE, Ronnie
Duarte, convida o LIDE Pernambuco
para aglutinar entidades empresariais
na defesa contra o aumento das taxas
judiciais e extrajudiciais. O LIDE
Pernambuco organiza uma frente com a
presença da OAB-PE, CDL-PE, FIEPE e
Sinduscon-PE e articula audiências com
o presidente do TJPE, desembargador
Leopoldo Raposo, e com o presidente
da Assembleia Legislativa, Guilherme
Uchoa. A movimentação ganha a
atenção da imprensa, repercute
publicamente, e o aumento é retirado da
pauta do Poder Legislativo.

O Conselho de Gestão do LIDE Pernambuco
contrata a CEPLAN Consultoria para a
elaboração de um Estudo de Referência sobre a
crise no Brasil e seus reflexos no Nordeste e
Pernambuco, escutando presencialmente, através
da mobilização promovida pelo LIDE
Pernambuco, 200 lideranças empresariais
segmentadas por setor em grupos focais,
acompanhadas por dirigentes do primeiro escalão
do poder público municipal e estadual. O Estudo
de Referência LIDE PE/CEPLAN entregou três
documentos com informação e análise
contemplando a realidade em Pernambuco do
Emprego e Gastos Públicos; Investimentos e
Infraestrutura; e Propostas para o
Desenvolvimento. Após concluído, o Estudo foi
disponibilizado individualmente, impresso e
digitalmente, para as autoridades públicas nas
esferas Federal, Estadual e Municipal, nos
poderes legislativo, executivo e judiciário, e
publicado na íntegra pela mídia para a sociedade
civil.

Luiz Fernando Furlan, empresário e ex-
ministro do desenvolvimento econômico
do primeiro governo Lula, se torna
chairman do LIDE e vem a Pernambuco
dialogar com empresários e imprensa e
almoçar no Palácio das Princesas com o
governador Paulo Câmara, a ex-
primeira-dama Renata Campos, o
presidente da Compesa e conselheiro
de gestão do LIDE Pernambuco,
Roberto Tavares, e o presidente do
LIDE em Pernambuco, Drayton Nejaim.
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A Assembleia Legislativa de Pernambuco
realizou uma sessão solene para homenagear
o LIDE Pernambuco pela atuação institucional,
produção de conteúdos e propostas para
comunidade empresarial e integração dos
líderes públicos, privados e associativos
através do seu ecossistema. A solenidade
proposta pelo deputado Miguel Coelho, e
aprovada por unanimidade em plenário,  foi
realizada no dia 03.11 às 18h.



O LIDE Pernambuco levou ao Palácio dos
Bandeirantes, em São Paulo, 50 lideranças
empresariais do Estado para assistir aos
presidentes das Baterias Moura receberem
o Prêmio Líderes do Brasil, maior
premiação empresarial do País.
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A Secretaria de Turismo e Esporte de
Pernambuco convida o LIDE Pernambuco
para mobilizar o empresariado do Estado a
apoiar o Programa Todos pelo Esporte. Em
conjunto, organizam um jantar para 150
empresários com a presença do esportista
João Paulo Diniz, arrecadando R$ 672 mil
reais, valor com capacidade de suportar por
um ano a bolsa de 56 atletas de alto
rendimento escolhidos pelo programa. O feito
mereceu um agradecimento público
registrado em artigo no Diario de Pernambuco
pelo secretário da pasta, Felipe Carreras.

O LIDE Pernambuco convocou uma
coletiva de imprensa para chamar a
atenção da sociedade para o
enxugamento do Estado e o combate à
corrupção, reunindo 80 lideranças
empresariais para escutarem
pronunciamentos dos empresários
Jorge Petribu, Paulo Perez e Paulo
Magnus.

O LIDE Pernambuco lança o LIDE
Educação, primeiro capítulo temático do
grupo, presidido por Júlio Borba. O
Seminário recebeu o Ministro da
Educação, Mendonça Filho, e o
Secretário de Educação do Estado, Fred
Amâncio, que falaram e debateram com
150 lideranças do setor.
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O LIDE Pernambuco publica nos jornais
e redes digitais manifesto a favor das
reformas do trabalho e previdência
como fator impulsionador para a
geração de emprego e renda. A
mobilização pública e de bastidores dos
conselheiros de gestão do LIDE
Pernambuco, LIDE Futuro e LIDE
Mulher, articulando os votos dos
parlamentares da bancada federal,
demonstra o vigor institucional do Grupo
de Líderes no Estado.

O desempenho do LIDE Pernambuco
como a maior unidade do Sistema LIDE,
depois da cidade de São Paulo, desde
2015, condição replicada também pelos
LIDE Futuro e LIDE Mulher, construiu as
condições para o Estado sediar pela
primeira vez o maior Fórum Empresarial
do Brasil (que durante anos ocorreu em
Comandatuba), realizado no Sheraton
da Reserva do Paiva.

O Encontro de Presidentes LIDE
Pernambuco, que aglutinou 80 lideranças,
sem imprensa e poder público, com o
objetivo de registrar a opinião dos
empresários sobre a gestão do Estado,
serviu de base para dar produtividade e
pragmatismo aos debates com os
candidatos ao governo. A metodologia
desenvolvida em parceria com as
consultorias AJA e CEPLAN  coordenada
pelo presidente do LIDE Economia, Jorge
Jatobá, resultou num documento público,
registrando a expectativa e desconforto do
empresariado por setor produtivo.

O LIDE Pernambuco consolidou sua
ação como ecossistema empresarial
com a criação de mais uma unidade, o
LIDE Empreendedor. Daniel Asfora,
fundador do grupo no Estado, assume a
vice-presidência do Sistema LIDE em
Pernambuco.
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DESBUROCRATIZAÇÃO

No ano da pandemia, o Grupo de
Líderes Empresariais de Pernambuco
partiu na frente ao acelerar de forma
planejada sua atuação digital,
conectando em tempo real a
comunidade empresarial do Estado com
informações oficiais sobre o ambiente e
as consequências da COVID-19 para a
economia, negócios e empresas,
produzindo pesquisas, debates e
reuniões digitais com autoridades
estaduais e nacionais, públicas e
privadas, além de  avaliações 360 graus
dos setores produtivos e informação
regular jurídica e financeira para apoiar
as decisões dos líderes.
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Criação do Colégio de Presidente LIDE
Pernambuco, instância que tem o
objetivo de ampliar a relevância e o
potencial de mobilização dos líderes do
Estado através de ações coordenadas
que proporcionem também geração de
valor setorial para os filiados ao grupo.

O Prefeito do Recife Geraldo Julio
escolhe, na pandemia, o LIDE
Pernambuco como canal para prestar
contas à sociedade civil sobre as ações
da Prefeitura. Nos 8 anos de mandato, o
prefeito prestou contas de suas ações
todos os anos utilizando o LIDE
Pernambuco como plataforma para
dialogar com a comunidade empresarial
do Estado.

O LIDE Pernambuco completa uma
década investindo no aprimoramento
institucional com a primeira mudança
da presidência do seu Conselho de
Gestão e um propósito comum que
pretende concentrar a energia das
lideranças empresariais filiadas ao
Sistema LIDE Pernambuco: investir na
desburocratização.
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http://www.lidepe.com.br
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QUER SABER MAIS?
Acesse nosso site e veja nosso histórico de eventos e iniciativas.

http://www.lidepe.com.br/
https://www.instagram.com/lide.pernambuco/
https://www.facebook.com/lide.pernambuco
https://www.youtube.com/channel/UCBSmeicecXMi_aXMYQo7yAQ

