
Com o objetivo de melhorar a atuação e promover o desenvolvimento de negócios na região a 
partir do relacionamento com as empresas associadas, iniciamos 2018 com alguns propósitos 
estratégicos e permanecemos, como objetivo maior, na defesa dos interesses das empresas e dos 
empreendimentos em nossa comunidade produtiva.

Para atender estes propósitos temos as seguintes premissas de ação:
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Ampliar o relacionamento com os representantes das empresas associadas, por meio de 
contatos pessoais de diretores, conselheiros e executivo da AECIC, mediante agenda 
pré-constituída no interesse das partes;

Promover e fortalecer o crescimento do associativismo em nossa região, para dar muito 
mais legitimidade e consistência em nossa representação. Ampliar o quadro associativo 
é muito mais que conseguir novos associados; é, efetivamente, trazer maior participa-
ção empresarial nos diálogos sobre causas comuns que defendemos.

Estabelecer um canal institucional e aproximação mais efetiva com empresas de peque-
no e médio porte, utilizando o convênio já existente com o SEBRAE, numa parceria 
AECIC/Universidade Positivo/AECIC. Nesta ação envolveremos outros parceiros estra-
tégicos para atender os interesses dos empresários e executivos de nossa região;
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Potencializar as parcerias já existentes, num processo de interlocução mais efetivo, de 
maneira a beneficiar a empresas de nossa base e viabilizar o atendimento mais qualitati-
vo destas ações, especialmente nas áreas de educação, tecnologia, inovação e gestão;

Trazer os representantes das empresas associadas e futuras associadas para um conví-
vio mais direto, realizando cafés da manhã e happy hour para comunicar e ouvir suges-
tões de atuação, assim como promover e incentivar relacionamentos comerciais B to B 
entre estes atores;

Dinamizar o processo de comunicação através do site oficial da AECIC, aprimorando as 
áreas de maior demanda e visitas, de forma a promover a melhoria da informação e 
agregar valor a este instrumento corporativo de grande efetividade nas empresas.

Permanecer atuante no dialogo com os poderes constituídos, evidenciando e aprimo-
rando a nossa tradicional forma de representar os interesses das empresas;

8 Implantar o processo de apoio às empresas no processo de recrutamento de pessoal, 
utilizando o espaço existente em nosso site, onde as empresas associadas oferecem 
suas vagas disponíveis e buscam, gratuitamente, candidatos inscritos em nosso banco 
de dados;

Estamos, portanto, abertos a mais participações e sugestões. Desta forma, acreditamos ser 
possível uma dinâmica atuação de nossa associação como protagonista dos acontecimentos 
atuais e futuros de nossa sociedade.

Um ótimo ano de 2018 a todos. Sucesso e resultados positivos em nossos empreendimentos!
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