10° Seminário do empreendedor

O Seminário do Empreendedor é um evento organizado pela Acil Jovem
– Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Empresarial de Lages –
ACIL, e este ano chega a sua 10ª edição. Como em edições anteriores, será
realizado junto a 13ª Edição de Casos de Empreendedores do Curso de
Administração de Empresas da Universidade do Planalto Catarinense –
UNIPLAC.
Neste ano 05 personalidades empreendedoras locais e estaduais irão
apresentar seus cases de sucesso, discutir sobre empreendedorismo e
demonstrar ao público, que empreender é o melhor caminho para o sucesso na
vida pessoal e profissional. O evento acontecerá do dia 10 a 14 de setembro de
2018.
Ramon Brighenti
Segunda-feira 10/09

Ramon estudou no Holmes Institute - Sydney Campus e é graduado em Design
Industrial pela UNIVALI.

Reside em São Joaquim é proprietário da empresa Moca Grill Steak House e
Trabalha na empresa familiar Mocaccino Café, buscou experiência, até mesmo,
em outros países para empreender e inovar na cidade natal. A experiência da
época que residiu no exterior foi inspiração para Ramon. “Trabalhei um tempo
na Austrália e tive uma experiência legal com cafés, tudo o que vi por lá, foi
muito importante para o resultado final do nosso ambiente em São Joaquim”.

Ramon apresentou seu case na Assembléia Geral Ordinária do CEJESC em
São Joaquim e encantou a plateia com sua história cheia de desafios e

percalços, mostrando que é possível fazer a diferença no lugar onde nasceu,
mesmo em um negócio tradicional como é o Café da família.

Anderson de Souza (Lages)
Terça-feira 11/09

Diretor de comércio, indústria e serviço da empresa J de Souza

Com uma tecnologia genuinamente lageana, a J de Souza é líder de mercado
em garras de traçadoras e garras de movimentação pesada de madeira. Uma
garra traçadora produzida pela empresa, por exemplo, pode trabalhar mais de
15 mil horas no traçamento de toras e custa de 45 até 82 mil reais. Além de
produtos para colheita florestal, a empresa também produz equipamentos
direcionadas a silvicultura, praças de carvoejamento e movimentação de
resíduos florestais.
Ingressou através de vestibular no curso Engenharia Mecânica da
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, transferiu-se para a
Universidade do Estado de Santa Catarina e por fim para a Universidade do
Planalto Catarinense onde concluiu graduação em Engenharia Industrial
Madeireira em 2006. Cursou ainda pós graduação em automação industrial e
concluiu MBA em Gestão de Negócios, Em 2018 iniciou o mestrado profissional
em Projeto e Processos de Fabricação. Desde de 2003 atua na J de Souza
Equipamentos Florestais, fabricante de equipamentos florestais para silvicultura
e colheita florestal, sempre como engenheiro ligado a aplicação de produto, nas
áreas comercial, de serviços e produção, sendo que hoje dirige as áreas de
comércio, indústria, projetos e serviços. Ao longo destes anos acumulou
experiência no mercado de mecanização florestal Brasileiro, além de países
como Argentina, Chile, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai, entre outros.
Atuou como diretor na ACIL Jovem, CEJESC, AEA - Associação de
Engenheiros do Planalto, Associação Empresarial de Lages e Sindicato das
Indústrias Metal-Mecânicas de Lages.

Kim Schlickmann (Tubarão)

Quarta-feira 12/09

Empreendedor

De estagiário a Diretor na empresa do grupo Copobras e atualmente executivo
de vendas da Bipack Embalagens. Kim poderia ter entrado na empresa já com
cargo de liderança, pois seu pai é o proprietário. Porém ele preferiu passar por
todas as etapas necessárias para conhecer o próprio negócio, passando de
estagiário a diretor industrial, comercial e financeiro.
Kim é bacharel em administração e possui MBA em Gestão comercial pela
fundação Getúlio Vargas. Na gestão 2016-2017, Kim assumiu a diretoria
executiva do Setor plástico na Associação empresarial do Vale do Braço do
Norte.

Leonardo Guzzati (Lages)
Quinta-feira 13/09

Empreendedor

Em 2010 fundou a empresa Echosis Corporation, onde atua como Diretor.
Echosis é uma franquia Home Based de marketing digital com sua matriz
localizada na cidade de Lages no estado de Santa Catarina, fundada no ano de

2010. Dois anos mais tarde, a Echosis posicionou-se no mercado como
especialista
em
marketing
digital
e
soluções
digitais.
Em 2014 concorreu com mais de 600 empresas e foi finalista no programa de
inovação ExportaSC, com inovação voltada ao mercado de Marketing Digital,
programa criado pelo Sebrae SC, sendo considerada uma das 50 empresas mais
inovadoras no estado de Santa Catarina, com tal incentivo adquiriu sua primeira
filial no exterior no estado da Flórida, em Miami nos Estados Unidos. Devido
à grande demanda de clientes pela utilização de produtos e serviços da Echosis,
iniciou-se no ano de 2015 o processo de formatação e comercialização de
franquias.

Ricardo Oribka (Blumenau)
Sexta-feira 14/09

Empreendedor

Diretor comercial na TranspoTech Equipamentos, Ricardo iniciou na empresa
como funcionário e hoje é proprietário da empresa que é referência no
seguimento de equipamentos de movimentação. Contando com 200
colaboradores, 4 filiais e 6 unidades. “Faturávamos cerca de R$ 20 mil por mês.
Sete meses depois, um dos sócios não queria mais fazer parte do negócio e me
ofereceu a empresa. Acreditei na oportunidade e comprei metade da
companhia. Até 2010, trabalhamos dia e noite em um projeto que era o meu
sonho de vida. Subimos a empresa para 36 funcionários e tivemos um salto
grande no faturamento. Eu decidi comprar a outra parte do negócio e hoje,
representamos marcas conhecidas mundialmente, além de ter uma empresa que
fatura mais de R$ 4 milhões por mês”.

