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O empresário Sylvino Godoy Neto, diretor-presidente do Grupo RAC, recebeu o prêmio de Líder em Comunicação pelo Correio Popular

Lideranças que se destacaram em diversos setores responsáveis por impulsionar a economia foram
premiados durante a 4ª edição do Prêmio Líderes da RMC (Região Metropolitana de Campinas), do LIDE
Campinas — um dos maiores prêmios empresariais da região.
O evento foi realizado segunda-feira à noite na Casa de Campo do The Royal Palm Plaza Resort e reuniu
grandes empresários e líderes da região. Cinco setores foram premiados nesta edição, nas categorias
comunicação, imobiliário, tecnologia, inovação e gestão. O empresário Sylvino Godoy Neto, diretor-presidente
do Grupo RAC, recebeu o prêmio de Líder em Comunicação pelo Correio Popular.
Na categoria Líder no Setor Imobiliário, a premiação foi para Carlos Betancourt, CEO da Bresco, empresa
considerada líder em terceirização imobiliária. Na categoria Líder em Software de gestão em Saúde e
Educação, a premiação foi para Edson Leite, da Input Tecnologia, empresa 100% brasileira que desenvolve e
disponibiliza no mercado softwares completos de gestão em diversas áreas. Luiz Borgonovi recebeu o prêmio
de Líder em Inovação em Saúde pela EMS, líder do mercado farmacêutico brasileiro há mais de uma década,
pertencente ao Grupo NC.
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2017/11/campinas_e_rmc/498944-empresarios-da-rmc-sao-premiados.html

1/2

14/12/2017

Empresários da RMC são premiados

Otair Guimarães e Ricardo Cardoso receberam o prêmio de Líder em Gestão pela Enforce, empresa que atua
na gestão de créditos inadimplentes corporativos e portfólios imobiliários estressados. Além disso, como nos
anos anteriores, um grande empresário foi homenageado pelo Prêmio Líderes da RMC em reconhecimento à
sua liderança. Nesta edição, o empresário do Ano é Flávio Gurgel Rocha, do Grupo Guararapes.
Crer na região
O Prêmio Líderes da RMC a cada ano premia empresários ﬁliados que, segundo Silvia Quirós, presidente do
LIDE Campinas, acreditam na região e que investem e empregam. “Aqueles que valorizaram o Brasil e,
sobretudo, a Região Metropolitana de Campinas”, aﬁrma. Ela ressalta que o Prêmio representa um dia de
festa e de encontro de todos os ﬁliados. “Comemoramos os acontecimentos positivos no ano. Mesmo em um
período de adversidades, nossos líderes premiados e suas empresas superaram o cenário e se destacaram. É
essa agenda positiva que é característica do LIDE e que buscamos ressaltar”, conclui a presidente.
Força e conquista
Com apenas um mês e meio de existência, a unidade Campinas do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais já
demonstrava sua força ao conquistar ﬁliados de peso dentro da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e
no cenário nacional. Para Silvia Quirós, presidente do LIDE Campinas, o objetivo de estimular a relação entre
empresas privadas e organizações públicas na região, bem como contribuir para os debates estratégicos, está
bem encaminhado e dentro das expectativas. “Temas como segurança, saúde, infraestrutura e educação já
estão em pauta. Dentro dos nossos objetivos está transferir o conhecimento do LIDE e aplicá-lo em uma
região tão importante como Campinas, que se fosse um estado, seria o quarto maior do Brasil”, destacou.
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