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VAI COMPRAR?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos 

produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência 
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

Relógio (53,14%)

 Buquê de flores (17,71%)

Valor médio: R$ 60,00
Imposto: R$ 10,62

69,50%.......................VÃO PARA A UNIÃO

26,00%.......................VÃO PARA O ESTADO

4,50%.........................VÃO PARA O MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O 
DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

Valor médio: R$ 190,00
Imposto: R$ 100,96

VITRINEEDITORIAL

José França Almirall
1º Vice Presidente da ACIL

Tempos estranhos estes. 
Refletindo um pouco sobre 
nosso momento atual, po-
demos avaliar este ano co-
mo repleto de mudanças, 
sobretudo na esfera políti-
ca. Praticamente um novo 
governo, uma grande mu-
dança no direcionamento 
do país, muita coisa acon-
tecendo nos últimos 60 
dias, fatos que passarão a 
fazer parte de nossos livros 
de história no futuro. E, no 
entanto, no nosso dia a dia, 
as tão esperadas soluções 
para a crise parecem an-
dar a passos extremamen-
te lentos, penalizando a to-
dos, indistintamente. Esse 
paradoxo, acentuado pe-
la configuração política do 

país, ainda deve perdurar ao 
menos por todo o ano. Então, 
seguimos todos ao nosso tra-
balho, no aguardo de águas 
mais tranquilas.

Estamos nos aproximan-
do de mais um dia dos na-
morados. Mais uma data 
marcante em nossa campa-
nha “Compras Premiadas”. 
As campanhas promocio-
nais aproximam o cliente do 
comerciante, uma excelente 
ferramenta de marketing de 
relacionamento, com investi-
mento bastante baixo. Temos 
observado que alguns de nos-
sos associados têm utilizado 
essa oportunidade com gran-
de eficiência, motivando sua 
equipe e seus clientes a par-
ticipar de toda nova campa-

nha e monitorando os re-
sultados a cada promoção. 
Isso demonstra claramente 
o retorno obtido no proces-
so. Em um período de crise, 
a promoção é uma grande 
oportunidade de alavancar 
vendas e, sobretudo, fideli-
zar o cliente. Convidamos 
a todos os empresários par-
ticipantes a refletir sobre a 
melhor maneira de explorar 
as campanhas promocionais 
em relação ao seu mercado 
consumidor, e até mesmo a 
sua equipe de atendimento. 
Em um ano difícil como es-
te, é uma oportunidade que 
pode não estar recebendo 
a devida atenção. E, se sua 
empresa ainda não participa 
de nossas campanhas, refli-
ta sobre esse recurso e não 
perca a chance de fazer par-
te no ano que vem.

Uma excelente semana a 
todos. 

No dia 16 de maio os alunos do Senac Limeira, acompanhados da 
professora Lilian Carvalho dos Santos Palermo, visitaram a ACIL. A 
nova turma é a unificação de alunos de classes diferentes do Senac, 
que após a visita teriam que elaborar um relatório, apontando na prá-
tica tudo o que eles aprenderam durante a visita.

Eles conheceram cada departamento, analisando os serviços pres-
tados, desde o setor de Xerox, Jornal Visão, Acessa Digital, Ide-
li, SCPC, Eventos, Campanhas Promocionais, Certificação Digital 
e Sicoob Acicred.

Os programas do Senac possibilitam ao jovem ingressar no mer-
cado de trabalho e conquistar seu espaço profissional. Nas aulas, 
eles aprendem sobre competências, processos e rotinas do merca-
do de trabalho. A empresa que participa do programa, é convidada a 
compartilhar a experiências como parceiro do Senac, e também fa-
zer parte do processo de transformação desse jovem, dando oportu-
nidades de trabalho e ajudando a construir uma vida pessoal e pro-
fissional mais digna.

ACIL recebe alunos do Senac
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A nova recepção da Lubrishop além de sua decoração atrativa 
e convidativa, traz muito mais conforto para os clientes

Lubrishop Lubrificantes inaugura nova recepção

Óleo de coco substitui creme de leite em linha de sorvetes Sander

A linha de sorvetes Sander Gelato pode ser encontrada 
nas sorveterias do Jd. Santina e Shopping Nações

O sorvete é uma iguaria aprecia-
da pela maioria das pessoas. A deli-
ciosa sobremesa gelada é degustada 
principalmente em regiões tropi-
cais, como o Brasil, onde traz es-
pecialmente frutas em sua compo-
sição de sabores, o que a torna mais 
saudável. Foi pensando no sabor e 
na saúde que a marca de sorvetes 
Sander trocou o creme de leite pe-
lo óleo de coco na composição de 
seus produtos.

 Como conta a nutricionista e 
colaboradora da sorveteria Sander, 
Marta B. Figueiredo, um dos mo-
tivos da troca foi pela inovação do 

produto, oferecendo aos seus con-
sumidores maiores benefícios à 
saúde, aliado ao prazer na sua in-
gestão. “Várias pesquisas confir-
mam o benefício do óleo de coco 
para a saúde. Ele é obtido através 
do coco maduro, não sendo utili-
zados solventes ou alta temperatu-
ra para sua extração, sendo man-
tido seus fitoquímicos, resultando 
em sua composição, maiores quan-
tidades de antioxidantes com várias 
propriedades funcionais”, conta ela.

Os sorvetes que receberam esta 
troca foram os da linha Sander Ge-
lato. “Aqueles que possuem um pa-

ladar bem apurado, sentirão uma 
leve diferença no sabor do coco. 
Uma das preocupações da Sander 
seria exatamente isto, que o pro-
duto não ficasse com alterações no 
seu sabor original para agradar a to-
dos os consumidores”, explica a nu-
tricionista.  Ela acrescenta que por 
ser um alimento de baixo potencial 
alérgico, o óleo de coco de uma for-
ma geral não possui contra indica-
ções no seu consumo. Uma peque-
na porcentagem de proteína que 
estava presente no óleo de coco, foi 
substituída pelo pó de gema de ovo 
que é imperceptível ao paladar.

A ideia do negócio surgiu com a 
necessidade de uma empresa vol-
tada para o ramo de lubrificantes e 
filtros automotivos. Neste período 
o mercado automobilístico esta-
va tendo uma evolução, e com is-
so houve uma grande carência do 
mercado de empresas que ofere-
cessem este tipo de serviço. Des-
ta forma,  foi enxergada uma opor-
tunidade de negócio neste nicho, e 
então, em julho de 1997, surgiu a 
Lubrishop Lubrificantes.

A empresa que é destaque em 
seu ramo, oferece para o consumi-

dor os melhores lubrificantes, filtros 
e produtos de limpeza para auto-
móveis, com destaque para gran-
des marcas como Lubrax, Ipiranga, 
Shell, Petronas, Repsol, AC Delco, 
Motorcraft, Honda, entre outras.

A proprietária Cassiana Fagoti, 
salienta diversos pontos que desta-
cam a Lubrishop de seus concor-
rentes. “Nosso bom atendimento, 
funcionários de confiança e trans-
parência com nossos clientes são 
também nossos diferenciais”, con-
ta a empresária. Ela também res-
salta a nova recepção da empresa, 

que foi recém inaugurada, com um 
ambiente muito mais aconchegan-
te e que traz mais conforto para os 
clientes que os visitam.

 A Lubrishop Lubrificantes es-
tá localizada na Rua Piauí, 274 na 
Vila Claudia. Seu horário de aten-
dimento é de segunda a sexta-feira 
das 8h às 18h, e aos sábados das 
8h às 12h. Para mais informações 
existe o número (19) 3701-4075, 
o e-mail info@lubrishop.com.br, 
além do site www.lubrishop.com.
br e a página do Facebook: Lu-
brishop Lubrificantes.

ACIL/RAFAELA SILVA
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Para os apaixonados que estão em 
busca do presente ideal para surpre-
ender a pessoa amada, o comércio de 
Limeira está com ótimas opções para 
agradar os casais que irão promover a 
troca de presentes no dia 12 de junho, 
data reservada para celebrar o amor.

São roupas, calçados, bolsas, malas, 
cintos, acessórios, itens de perfumaria, 
maquiagem, joias e bijouterias, cesta de 
café da manhã, flores com os mais di-
versos perfumes, além, é claro, das óti-
mas opções que o setor de alimentação 
oferece para quem quer sair da rotina 
com um delicioso almoço e jantar ro-

Limeira tem ótimas opções de 
presente no Dia dos Namorados

mântico com a pessoa amada. 
Tanto o comércio quanto o setor de 

prestação de serviços estão prontos e de 
portas abertas para receber a todos que 
desejam tornar o Dia dos Namorados 
mais que especial. Para tanto oferecem 
opções de pagamento facilitado, aten-
dimento personalizado e qualidade nos 
produtos e serviços oferecidos.

Vale a pena prestigiar o comércio de 
Limeira nesta data e garantir o melhor 
presente para seu namorado ou namora-
da, esposo ou esposa, fazendo de mais 
um Dia dos Namorados um momento 
inesquecível e marcante para o casal.

ACIL e Sicomércio irão sortear vários 
prêmios neste Dia dos Namorados
Quem comprar nas lojas participantes da promoção “Compras 
Premiadas” terá a chance de concorrer a diversos prêmios

300 cada. Todos os vendedores que ti-
verem seus clientes sorteados também 
garantem prêmio: um vale-compra no 
valor de R$ 100. Ao todo, serão 14 con-
templados no Dia dos Namorados. 

Os consumidores podem garantir 
os cupons até o dia 12 de junho. O 
sorteio acontecerá no próximo dia 17, 
às 10h, na sede da ACIL. 

A lista completa com o nome e en-
dereço das lojas participantes da cam-
panha “Compras Premiadas” do Dia 
dos Namorados está disponível no si-
te da ACIL: www.acillimeira.com.br/
participantescampanhas2016. 

A ACIL e o Sicomércio dão início à 
segunda promoção do ano. O “Com-
pras Premiadas” premiará mais uma 
vez os consumidores que prestigia-
rem o comércio de Limeira e reali-
zarem suas compras nas lojas partici-
pantes da promoção nas semanas que 
antecedem o Dia dos Namorados, da-
ta esperada pelos pombinhos para ce-
lebrar o amor com troca de presentes 
e jantares românticos. 

Aqueles que comprarem os presentes 
para seus parceiros nesta data tão espe-
cial, irão concorrer a um vale-viagem 
no valor de R$ 2.500 para programar 
um passeio inesquecível para onde qui-
ser, além de seis vales-compras de R$ 

DIVULGAÇÃO
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EMPREENDEDORISMO
Este é meu 1º artigo para o jor-

nal Visão. E que alegria poder co-
laborar com um veículo de co-
municação tão importante para 
os empresários de Limeira. Sou 
profundamente grato à diretoria 
e a toda equipe da ACIL por es-
sa oportunidade. Em meus textos, 
vou compartilhar conhecimentos 
e experiências que possam auxi-
liar outros empresários a buscar 
novas oportunidades e adminis-
trar melhor seus negócios.

Neste texto de estreia, quero 
compartilhar algumas iniciativas 
que têm ajudado muitos empre-
sários a enfrentar esse momento 
tão delicado da economia brasi-
leira. Na verdade, a maioria do 
empresariado se vê atualmente 
diante de dois desafios impor-
tantes: primeiro, manter-se oti-
mista e motivado diante de um 
mercado tão instável e ameaça-
dor; segundo, evitar que a cri-
se cause um desânimo geral na 
equipe, comprometendo os re-
sultados da empresa.

Se você também se enqua-
dra nesse perfil, acompanhe as 
dicas a seguir:

1. Não leve a crise para a 

empresa: Evite comentários e 
discussões sobre política no am-
biente de trabalho. Em geral, is-
so leva a um desgaste emocional 
desnecessário, que compromete 
o rendimento da equipe como 
um todo. O bom líder é aquele 
que consegue manter a serenida-
de, a motivação e o foco, mesmo 
nas situações mais adversas.

2. Não se envolva emocio-
nalmente com o noticiário: Pa-
ra onde você olha, lá vem uma 
nova denúncia, uma nova escu-
ta telefônica, um novo capítulo 
de uma história sem fim. É cla-
ro que, enquanto empreendedor, 
você precisa saber os rumos da 
política e da economia do nos-
so país. Porém, isso não signi-
fica que você tenha que se en-
volver emocionalmente com 
os fatos. Acompanhe tudo, mas 
mantenha o controle emocio-
nal, principalmente quando es-
tiver com seus liderados. Saiba 
que você pode ser uma referên-
cia importante para eles. Se vo-
cê desmoronar, todos, inclusive 
a empresa, desmoronam junto 
com você. 

3. Limite seus encontros com 
a notícia: Quem tem o hábito de 
acompanhar o noticiário sobre a 
crise o dia todo, a todo momen-
to, dificilmente consegue pensar 
ou falar sobre outra coisa que não 
seja a própria crise. Por isso, esco-
lha horários específicos para ver o 
noticiário. O ideal é que você fa-
ça isso duas ou três vezes por dia. 
Quem só vê crise pela frente não 
consegue enxergar além dela.

4. Cultive momentos de la-
zer e relaxamento: Por mais di-
fícil que seja a situação do país, 
é muito importante que você te-
nha momentos de lazer e relaxa-
mento. Tire um tempo para pe-
gar uma piscina, assistir a um 
bom filme, sair com os amigos 
ou com a família. Esse tipo de 
atividade tem o poder de reno-
var sua mente e suas energias.

5. Crie soluções inovadoras: 
Ninguém sabe quando a crise 
vai passar. Por isso, não deixe 
de pensar em soluções criativas 
e inovadoras para seus produ-
tos e/ou serviços. Adote o há-
bito de discutir com sua equipe 

soluções que possam tornar seu 
produto ainda mais competitivo 
no mercado. Talvez você descu-
bra uma nova necessidade e até 
um novo produto que ainda nem 
exista. Faça isso, sempre.

6. Aprenda, sempre: Jamais 
pare de buscar conhecimento. 
Participe de cursos, treinamen-
tos e leia muito. Uma forma 
bastante eficiente de ampliar os 
horizontes é estudar a biogra-
fia e as atitudes empresariais de 
grandes empreendedores, como 
Steve Jobs, Walt Disney e Mark 
Zuckerberg. Eles sempre têm al-
go importante a nos ensinar.

7. Não demore para agir: 
Muitos empreendedores relu-
tam em admitir que seu modelo 

de negócio está sendo afeta-
do pela crise. Isso ocorre por-
que às vezes o impacto não é 
direto.  Mas ele pode chegar 
pelo chamado “efeito casca-
ta”. Por isso, fique atento a to-
das as variáveis do mercado, 
converse com seus clientes e 
funcionários sobre a sua em-
presa e esteja sempre pronto 
para mudar os rumos do seu 
negócio. Agir no tempo certo 
é fundamental.

Por último, vale a regra ge-
ral: não pare no tempo; esteja 
sempre em movimento. Como 
dizia Albert Einstein: “Insani-
dade é continuar fazendo sem-
pre a mesma coisa e esperar 
resultados diferentes.”

 
Até a próxima!

Alessandro Rios
Fundador do IEC-Instituto de 
Empreendedorismo e Coaching, 
que promove cursos e 
treinamentos para empresários 
(www.institutoec.com.br)

Como enfrentar a crise?
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Muito mais que uma data, o 
Dia dos Namorados é feito para 
celebrar o amor. Para o empreen-
dedor, além disso, é o dia de ho-
menagear a pessoa que está sem-
pre ao seu lado, dando forças e 
encorajando suas ações para al-
cançar seus objetivos, e realizar os 
seus sonhos. Pois quando os ca-
sais estão envolvidos em um em-
preendimento, o apoio e encoraja-
mento partem de ambas as partes.

REPRESENTATIVIDADE ACIL
No mês de Maio, a ACIL atendeu 301 pessoas em cursos e palestras pro-

movidos na entidade, além de participar de 24 ações de representatividade 
em prol de seu associado. Confira alguns destaques:

• O presidente da ACIL, José Mário Bozza Gazzetta, concedeu entrevistas para os 
veículos de comunicação Gazeta de Limeira, Tribuna de Limeira, Alô Limeira e para 
o programa Fatos e Notícias da TV Jornal, e falou sobre as expectativas e balanço das 
vendas do Dia das Mães, campanhas “Compras Premiadas” e também sobre as expec-
tativas com a mudança de governo e atual crise socioeconômica enfrentada pelo País;

• No dia 9 de maio, representantes de associa-
ções de classe da cidade e região, e da Prefeitura 
Municipal se reuniram na ACIL a fim de discutir 
a participação de Limeira no Circuito da Moda;

No dia 16, 70 pessoas prestigiaram a pales-
tra apoiada pela ACIL “Produtividade: Otimi-
zando seu tempo”, apresentada pela psicóloga 
Nivea Barretto;

Casais empreendedores: 
a combinação que dá certo

O casal Merielle Dolfini da Silva e Sérgio Emanuel da Silva, sócios proprietários da Con-
trole Informática, são um bom exemplo disso. Eles criaram um negócio próprio logo no iní-
cio do relacionamento, este que dura há mais de 20 anos. “Na época estávamos desempre-
gados, então tivemos a ideia de abrir uma loja de venda de roupas. O Sérgio já tinha noções 
de logística e administração, então eu passei a cuidar da parte de vendas”, conta Merielle.  
Neste período, seu noivo contratou os serviços de softwares de um amigo, e a facilidade do 
programa despertou o interesse dos demais comerciantes, e ambos montaram uma socieda-
de de softwares e informática.

Após um tempo a sociedade foi desfeita, e este foi o início da Controle Informática. “Ho-
je eu cuido da parte de vendas e administrativo, e ela da parte financeira. Nós tentamos divi-
dir bem a parte profissional do pessoal. Procuramos não nos envolver um no setor do outro, 
mas sempre há comunicação, como em qualquer empresa”, explica Silva.  As dificuldades 
enfrentadas são mínimas se comparadas às vantagens de se ter um negócio em que o casal 
está envolvido. “No nosso caso a confiança é a maior das vantagens. Por mais que você te-
nha um gerente financeiro, é preciso estar sempre conferindo o andamento das coisas. Com 
a Merielle aqui, não há essa necessidade”, acrescenta ele.

Para os casais que estão pensando em iniciar um projeto em conjunto, eles dão dicas para que 
haja o sucesso do empreendimento. “É preciso saber separar bem a parte emocional da profissio-
nal, e tentar dividir as áreas e as responsabilidades entre os dois. O que sempre trabalhamos aqui 
é a disciplina, sabedoria e responsabilidade para que cada um saiba o que realmente faz”, informa 
o casal. Eles também explicam que saber diferenciar a parte financeira da empresa, com o lado fi-
nanceiro do casal é essencial, além é claro de ter muita paciência e acima de tudo amor.

• No dia 19, o presidente da ACIL esteve presente na Feira da Mecânica, onde 
teve a oportunidade de prestigiar os estandes das empresas limeirenses Metalúr-
gica Souza e Sorg Ind. e Com. de Máquinas.

DIVULGAÇÃO

FOTOS: ACIL ARQUIVO
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