Presidente da São Paulo Turismo d
ará palestra para empreendedores nesta quarta
O evento, que é realizado pela revista EXAME e tem duração de dois dias, contará com a presença de Wilson
Poit e de diversos palestrantes do mundo corporativo.
O presidente da São Paulo Turismo (empresa municipal de turismo e eventos) e da São Paulo Negócios
(empresa municipal vinculada à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico) fará uma
palestra amanhã (9), segundo dia do 5º curso EXAME PME, que acontece a partir das 8h no Centro de
Convenções Frei Caneca.
Poit falará para uma grande plateia de empresários e empreendedores e abordará o tema “Aprenda com seus
próprios erros”, no qual discorrerá sobre as experiências que teve ao longo de sua carreira até atingir o sucesso
ao criar sua própria empresa, vendida em 2012 em uma operação bem sucedida.
Outros palestrantes também marcam presença como Eduardo L’Hotellier, cofundador e CEO da Getninjas; Brian
Requerth, CEO da VivaReal; e Leonardo Marchi, sócio-diretor da Praxis Business, entre outros.
Sobre Wilson Martins Poit – Formado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) e
empreendedor Endeavor desde 2002, foi fundador da Poit Energia, empresa vendida em 2012, quando se tornou
diretor-presidente da SP Negócios. Em 2009 recebeu da EY (antiga Ernst & Young) o prêmio de “Empreendedor
do Ano” e em 2014 foi homenageado pela mesma empresa. Também ganhou como “Entrepreneur of 2009”,
concedido pela Frost & Sullivan, pelo uso das melhores práticas corporativas e de gestão. Em janeiro de 2014
assumiu a presidência da São Paulo Turismo e se tornou também secretário municipal para Assuntos de
Turismo..
Programação – 2º dia do 5º Curso Exame PME:
8h – PALESTRA | Aprenda com seus próprios erros
As lições do empreendedor que fracassou quatro vezes antes de criar uma empresa de 400 milhões de reais
Wilson Poit – Presidente – SP Negócios e SP Turis
9h – AULA | As aplicações do big data para tornar uma PME mais competitiva
Como aproveitar a extraordinária quantidade de informações coletadas por novas tecnologias para conquistar o
cliente certo na hora certa
João Ricardo Mendes – Presidente do Conselho – Hotel Urbano
Eldes Mattiuzzo – CEO – Bidu
Cezar Taurion – Gerente de Novas Tecnologias – IBM Brasil
11h – COFEE BREAK
11h45 – AULA | O que aprender com o modelo de gestão das startups
As boas práticas de gestão que fazem crescer rapidamente os pequenos negócios e que podem ser adotadas na
sua empresa
Tallis Gomes – Fundador – Easy Taxi
Carlos Souza – Fundador e CEO – Veduca
Gustavo Junqueira – Inseed Investimentos
13h15 – ALMOÇO
15h45 – PALESTRA | A trajetória da Beleza Natural
Os segredos da empreendedora que atraiu uma das maiores gestoras de fundos de privaty equity do país
Zica de Assis – Fundadora – Beleza Natural
Leila Velez – Fundadora – Beleza Natural

16h15 – COFEE BREAK
17h – PALESTRA DE ENCERRAMENTO | Gestão descomplicada
As coisas simples que podem fazer os funcionários e clientes virarem fãs de sua empresa
José Efromovich – Presidente – Avianca
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