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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Compras Premiadas 2019 irá distribuir 
R$ 85 mil em prêmios

As empresas interessadas 
já podem fazer a adesão para a 
campanha. Serão mais de 500 
contemplados em 2019, um re-
corde de premiações. O consu-
midor que comprar em uma das 
lojas participantes, ganhará um 
cupom/raspadinha  e concorrerá 
ao prêmio instantâneo de R$ 100 
em vales-compra. Além de parti-
cipar do sorteio de um carro zero 
km no Natal.

NJE promove Café de Lançamento do 
app FENACIL

O evento de apresentação 
do aplicativo acontece no dia 
19 de fevereiro e irá apresen-
tar as funcionalidades para ex-
positores e visitantes, criando 
uma experiência única para 
cada usuário. Além do apli-
cativo, serão comercializados 
os últimos espaços para expo-
sição, que espera receber este 
ano mais de 4.500 pessoas nos 
três dias de evento.
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EDITORIAL VITRINE

Com apenas um mês dos novos governos federal e estadual ainda é cedo pa-
ra avaliar mudanças e ditar as expectativas que o empresariado tem para o fu-
turo próximo. Aguarda-se com certa ansiedade as reformas da Previdência e 
Tributária para que se definam os rumos a longo prazo do que poderá ser nosso 
país, no tocante a incentivos e investimentos públicos e privados. 

O povo elegeu governantes cujos discursos pregavam mudanças, novas pos-
turas, enxugamento da máquina pública, eficiência e trabalho sério que resul-
tem melhores frutos nas áreas primordiais como educação, saúde e segurança 
pública, bem como possibilidade de maiores investimentos em esportes, infra-
estrutura e outras que dependem do Poder Público. 

Ao empresariado cabe acreditar em tempos melhores de desenvolvimen-
to, e trabalhar com afinco buscando as oportunidades de produção e comer-
cialização de produtos que atendam os anseios dos consumidores. A ACIL, 
entre outras ações, realiza nova edição da Campanha Compras Premiadas 
que tem por objetivo atrair e premiar os consumidores que comprarem nas 
lojas participantes. 

Os consumidores se veem propensos a comprar nas empresas participantes 
da Campanha, pois os cupons são gratuitos com critério de distribuição defini-
do pela própria empresa. E essas empresas, que participam da Campanha com 
pequeno investimento compartilhado, tem enorme repercussão em publicidade 
e aumento nas vendas.

A ACIL também lança através do NJE – Núcleo de Jovens Empreendedores, 
nos próximos dias, nova etapa de vendas dos estandes da FENACIL – Feira de 
Empreendedorismo e Negócios da ACIL, que ocorrerá de 22 a 24 de maio pró-
ximo no Shopping Nações. É mais uma grande oportunidade para as indústrias, 
comércios e prestadores de serviços de divulgação de produtos e, com certeza, 
negócios.

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 1,457 trilhão em 
2018, um aumento real (já descontada a inflação) de 4,74% na comparação com o ano 
anterior, conforme a Receita Federal. Em 2017, a arrecadação federal havia somado 
R$ 1,342 trilhão. O valor arrecadado foi o melhor desempenho anual desde 2014.

O resultado veio dentro do intervalo de expectativas de 18 instituições ouvidas pe-
lo Broadcast Projeções, que ia de R$ 1,455 trilhão a R$ 1,497 trilhão, com mediana 
de R$ 1,460 trilhão.

Em dezembro, a arrecadação federal somou R$ 141,529 bilhões, uma queda real de 
1,03% na comparação com dezembro de 2017, quando ficou em R$ 137,842 bilhões 
(R$ 143 bilhões, no valor corrigido pela inflação). Em relação a novembro deste ano, 
houve aumento de 18,34%.

O resultado de dezembro veio dentro do intervalo de expectativas apurado pelo 
Broadcast Projeções, que ia de R$ 127,300 bilhões a R$ 159,500 bilhões, com media-
na de R$ 144,450 bilhões.

Entre os fatores para a alta da arrecadação em 2018 está o crescimento de 12,37% 
na arrecadação do IRPJ/CSLL e de 6,78% na Cofins e PIS/Pasep.

Além disso, a Receita listou o crescimento das arrecadações relacionadas a depósi-
tos judiciais e o incremento de ações de cobrança.

Um dos alvos da nova equipe econômica, as desonerações concedidas pelo governo resul-
taram em uma renúncia fiscal de R$ 84,239 bilhões em 2018, valor maior do que em 2017, 
quando somou em R$ 83,643 bilhões. Apenas no mês de dezembro, as desonerações tota-
lizaram R$ 8,266 bilhões, abaixo do que em dezembro do ano anterior R$ 8,965 bilhões).

Só a desoneração da folha de pagamentos custou aos cofres federais R$ 11,992 bi-
lhões em 2018, sendo R$ 2,112 bilhões em dezembro.

O Congresso aprovou em agosto a reoneração da folha de 39 setores da economia, 
como contrapartida exigida pelo governo para dar o desconto tributário no diesel pro-
metido aos caminhoneiros que estavam em greve. Pela lei aprovada, outros 17 setores 
manterão o benefício até 2020.

O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, já anunciou que pretende 
reativar a desoneração da folha de salários, mas dessa vez de forma linear para toda a 
economia. Ele não explicou ainda, porém, como o governo irá compensar a perda de 
arrecadação com a medida.

Fonte: Estadão Conteúdo

Arrecadação atinge R$ 1,45 tri em 2018

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.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

69,5%

26%
4,5%

Extintor de Incêndio (39,72%)

Valor: R$ 150,00

Imposto: R$ 59,58

DIVULGAÇÃO

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL
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A ACIL lança mais uma 
edição da campanha Compras 
Premiadas com uma gran-
de novidade em 2019. Neste 
ano, as empresas participan-
tes da promoção irão distri-
buir cupons/raspadinhas para 
os consumidores que realiza-
rem compras em seu estabele-
cimento comercial.

O cliente compra, ganha 
sua raspadinha, concorre ao 
prêmio instantâneo de R$ 100 
em vales-compra, que poderá 
ser trocado em qualquer uma 
das lojas participantes, e caso 
não for contemplado de ime-
diato, ainda tem chances de 
concorrer ao sorteio de um 
carro zero km no Natal. São 
duas chances de ganhar: ras-
padinha na frente e cupom 
para o sorteio atrás!

Com essa nova dinâmica, 
serão entregues R$ 85 mil em 
prêmios ao longo do ano pa-
ra mais de 500 consumidores. 
O maior número de ganhado-
res já registrado na história da 
campanha da ACIL.

Compras Premiadas terá R$ 85 mil em prêmios e mais de 500 ganhadores

As empresas que aderi-
rem a campanha terão direito 
a material de divulgação pa-
ra identificá-la como partici-
pante da promoção. Cada lo-
jista irá receber uma urna, um 
adesivo para vitrine e um dis-
play de balcão alusivo a cam-
panha, além de 1.000 cupons/
raspadinhas para serem dis-
tribuídos aos clientes. 

A distribuição dos cupons/
raspadinhas ficará totalmen-
te a critério do comerciante, 
que pode criar promoções in-
ternas durante todo o ano pa-
ra atrair novos clientes e fide-
lizar aqueles que já compram 
na empresa. 

Já nas datas comemorati-
vas de maior movimento no 
comércio limeirense, a ACIL 
irá realizar ações especiais e 
distribuir brindes para os con-
sumidores que estiverem rea-
lizando suas compras no pe-
ríodo que antecede o Dia das 
Mães, Dia dos Namorados, 
Dia dos Pais, Dia das Crian-
ças, Black Friday e Natal.

Participe com sua empresa
Para participar da campa-

nha, os associados interessa-
dos devem investir o valor de 
R$ 35,00 mensais, de março a 
dezembro de 2019, ou seja, em 
10 parcelas a serem quitadas 
juntamente com a mensalidade 
da entidade. 

Os empresários deverão 
preencher a Carta de Ade-
são que está disponível no site 
www.acillimeira.com.br (bas-
ta clicar na guia “COMPRAS 
PREMIADAS”, e em seguida 
“FAÇA SUA ADESÃO”), e 
trazê-la devidamente assinada 
até a entidade. Para mais infor-
mações os interessados podem 
entrar em contato pelo telefo-
ne 3404-4924 ou pelo e-mail 
campanhas@acillimeira.com.
br, falar com Ana Lídia.

A emoção de quem 
foi premiado

No início do ano, a ACIL e o 
Sicomércio realizaram a entre-
ga do grande prêmio da cam-
panha de 2018: um Fiat Mobi 

ACIL/RAFAELA SILVA

Paula Priscila Diotto recebeu as chaves do seu carro novo
das mãos dos presidentes da ACIL e Sicomércio

0 km. A ganhadora do carro foi 
a consumidora Paula Priscila da 
Silva Diotto, que comprou uma 
pedra de cloro para limpar pis-
cina na Ecoclean, preencheu o 
cupom da promoção e foi con-
templada. “Estou muito feliz, 
nem consigo acreditar que fui 
premiada. Na hora que recebi a 
ligação não acreditei que havia 
ganhado o prêmio, achei que 
era algum tipo de trote, quase 
desliguei o telefone. É uma ale-
gria enorme”, disse a ganhadora 
no momento em que recebeu as 

chaves do seu carro novo.
Para a comerciante Môni-

ca Borrelli valeu a pena par-
ticipar da campanha Compras 
Premiadas. “Foi uma grande 
surpresa para nós da Ecocle-
an termos contemplado um 
de nosso clientes com o prê-
mio máximo da campanha da 
ACIL. Foi o primeiro ano que 
nossa empresa participou e es-
tou muito feliz e satisfeita com 
o resultado. Com certeza va-
mos estar  novamente da pró-
xima edição”, destacou.

A novidade deste ano são os prêmios instantâneos: raspou, achou, ganhou
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Seja com um negócio próprio ou 
como prestador de serviço, todos 
precisam de um espaço para poder 
desenvolver seus trabalhos. Depen-
dendo do tipo de atividade, não há 
necessidade de uma pessoa cons-
truir um local próprio, sendo mais 
viável e interessante realizar a loca-
ção de uma sala.

A Ha Coliving oferece espaços 
para aluguel, onde é possível traba-
lhar com toda a infraestrutura de um 
escritório. Com o conceito de “co-
letividade”, a empresa traz para Li-
meira estações de trabalho em mesas 
compartilhadas, salas privadas para 
até quatro pessoas, salas de reunião, 
sala de treinamento e para eventos. 

Todo o ambiente foi construído 
de forma acolhedora, voltado para 
aqueles que acreditam na sociabili-
dade como futuro para o desenvol-
vimento. Todas as salas são mobilia-
das, com internet de alta velocidade, 
ar condicionado e recepção, além de 
estarem preparadas para recepcio-
nar eventos pontuais como palestras, 

Alguns equipamentos de se-
gurança e de prevenção à in-
cêndios são obrigatórios para a 
maioria das empresas. Com eles, 
é possível realizar o controle e a 

Infraestrutura, inovação e networking: 
conheça a Ha Coliving

workshops e treinamentos.
A locação de um espaço não 

traz apenas a economia com a pos-
sibilidade de adquirir uma estação 
de trabalho completa, mas tam-
bém a possibilidade de despertar 
inspirações para a inovação. Com 
o compartilhamento, há a possibi-
lidade de desenvolver novos con-
tatos, expandindo o networking ou 
até mesmo o surgimento de parce-
rias e sociedades.

A Ha Coliving está localizada 
na Rua Armando Sales, 141, na 
Vila São João. O horário de aten-
dimento é de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h30 às 18h30. Mais infor-
mações e agendamentos de visita 
no telefone (19) 3449-9233 ou e-
-mail hello@hacoliving.com.br, o 
site www.hacoliving.com.br e o 
LinkedIn: Ha Coliving. A empresa 
está nas redes sociais Facebook e 
Instagram como @hacoliving.

DIVULGAÇÃO

Não deixe a chapa esquentar! A importância dos extintores em empresas

extinção de um princípio de in-
cêndio antes que se torne algo 
que necessite da assistência pro-
fissional de um bombeiro (mili-
tar ou civil), e com isso gere um 

grande risco de vida ou prejuízo 
material.

O gerente da CIMI, Odair 
García, enfatiza que qualquer 
um pode combater um princí-
pio de incêndio, desde que ela 
receba o treinamento adequa-
do. “Todas as vezes que os ex-
tintores são instalados, nós ofe-
recemos um treinamento. Caso 
contrário, o próprio rótulo tem 
indicações e contraindicações 
de uso, igual uma bula de remé-
dio”, explica.

O cálculo da quantia de ex-
tintores de um estabelecimento 
ou empresa, é feito de acordo 
com a metragem daquele espa-
ço, com a distância de 20 a 25 
metros de cada um dos equi-

pamentos. O tipo de extintor 
também varia de acordo com 
a situação e ambiente. “Exis-
tem três tipos de classe de in-
cêndio: A, B e C. O extintor 
de água atende os princípios 
de Classe A, e os de pó quími-
co os de B e C. Há também o 
extintor ‘ABC’ que atende as 
três classes (utilizado em me-
zaninos, por exemplo)”, apon-
ta García.

A validade da recarga do ex-
tintor de incêndio é de 12 meses, 
já sua carcaça possui vida útil de 
cinco anos, quando conservada 
adequadamente. “É preciso ter 
alguns cuidados. Verificar se o 
nível de pressão dele, através do 
manômetro, não está muito bai-

xo ou se o lacre está rompido, 
além de evitar batidas ou quedas 
do equipamento”, conta o geren-
te da CIMI.

Ele ressalta a importância das 
empresas terem um projeto con-
tra incêndio efetivo e devida-
mente aprovado pelos bombei-
ros, além de todo o cuidado na 
hora de contratar uma empre-
sa para fazer as devidas verifi-
cações. “Uma garantia de que 
a empresa possui qualidade de 
serviço, é a certificação do In-
metro. No próprio selo cons-
tarão dados e telefone para ve-
rificar se aquela empresa está 
devidamente regulamentada pa-
ra prestar este tipo de serviço”, 
finaliza García.

Há uma série de medidas que garantem a conservação e 
eficiência dos extintores para uma eventual emergência

DIVULGAÇÃO

Na Ha Coliving o ambiente é acolhedor, voltado para aqueles que
acreditam na sociabilidade como o futuro para o desenvolvimento
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Ser formado ou estar cur-
sando alguma área no ensino 
superior pode ser a diferença 
na hora de conseguir a vaga 
de emprego almejada. E quan-
do alinhada ao conhecimento 
prático, uma graduação pre-

O ensino superior em tempos de crise e de mudanças do mercado

para o profissional para enca-
rar todos os desafios do dia a 
dia, eliminando problemas em 
tempo hábil, prevenindo ris-
cos e providenciando possí-
veis melhorias.

Para Maria Isabel Barbosa 

Okamoto, que é coordenadora 
do curso de Recursos Huma-
nos da Faculdade de Adminis-
tração e Artes de Limeira (FA-
AL), o curso de nível superior 
é um diferencial na escolha e 
crescimento profissional. “Em 
sala de aula aprende-se o con-
teúdo técnico da área de estudo 
e, tão importante quanto, tro-
cas e relacionamentos em gru-
po que facilitam o desenvolvi-
mento de práticas e habilidades 
como trabalho em equipe, ne-
gociação, liderança, comunica-
ção, entre outras”, enfatiza.

Em relação a cursos, hoje o 
mercado procura perfis que te-
nham competência técnica e 
comportamental, que se res-

ponsabilizem pelo seu progra-
ma de desenvolvimento com 
uma educação continuada. “Ca-
da vez mais a inteligência arti-
ficial passa a fazer parte das or-
ganizações, assim o profissional 
deve buscar conhecimento e es-
tudar essas novas concepções 
e práticas. Deve também agir 
com engajamento, dedicação e 
prontidão para novos desafios e 
mudanças, sabendo ouvir e en-
tender as situações”, conta Ma-
ria Isabel. Ela destaca também 
outras habilidades, como saber 
trabalhar as emoções próprias e 
da equipe em que se está inseri-
do, além de ter proatividade, vi-
são estratégica, flexibilidade e 
autoconfiança.

Para aqueles que já estão 
consolidados, a atualização 
e aperfeiçoamento se fazem 
constantes. “O mercado mu-
dou e exige um profissional 
com um perfil diferente. Com 
este cenário, é de suma impor-
tância que se atualize conti-
nuamente e o curso superior 
é um dos caminhos. O profis-
sional não só terá o conheci-
mento técnico atualizado, mas 
também networking e a pos-
sibilidade de troca de experi-
ências através do benchmark. 
Participará de trabalhos e pro-
jetos que o auxiliarão no de-
senvolvimento de habilidades 
comportamentais”, finaliza a 
coordenadora da FAAL.

O profissional que já atua no mercado de trabalho, deve aperfeiçoar-se 
em sua área através de uma graduação, pós-graduação ou tecnólogo

DIVULGAÇÃO

Faltam um pouco mais de 
100 dias para a abertura da 
Feira de Empreendedorismo 
e Negócios da ACIL, a FE-
NACIL, que promete ser ain-
da mais surpreendente que a 
primeira edição. Serão mais 
de 80 expositores trazendo o 
que há de melhor no mercado 
atual durante três dias.

A 2ª FENACIL será reali-
zada nos dias 22, 23 e 24 de 
maio, com entrada gratuita no 
Centro de Eventos do Shop-
ping Nações de Limeira, com 
organização do Núcleo de 
Jovens Empreendedores da 
ACIL,  que com o apoio e 
respaldo da Associação, já 
estão com grandes novidades 
para a edição de 2019.

Uma delas é o aplicativo mo-
bile FENACIL que terá funcio-
nalidades exclusivas para ex-
positores e visitantes, criando 

NJE realizará Café de Lançamento do aplicativo da FENACIL
O aplicativo fará a interação entre expositores e visitantes com várias funcionalidades

uma experiência única para ca-
da usuário. Entre as ferramen-
tas disponíveis no app podem 
ser destacadas a agilidade na 
captura e qualificação do lead 
pelo expositor (sendo um canal 
direto de comunicação com os 
visitantes da feira), mapa inte-
rativo, programação completa 
das palestras e workshops, feed 
de notícias do evento e expo-
sitores, catálogo de empresas 
e entidades presentes da feira, 
informação em tempo real de 
tudo o que estará acontecendo 
durante os três dias do evento e 
muito mais.

E para apresentar todas as 
funcionalidades, será realiza-
do um Café de Lançamento 
do app no dia 19 de feverei-
ro na sede da ACIL. O evento 
tem início às 8h30.

Na ocasião também serão 
comercializados os últimos es-

tandes disponíveis para as em-
presas que desejam expor seus 
produtos e serviços para os vi-
sitantes da feira. A expectativa 
é que este ano mais de 4.500 
pessoas prestigiem o evento.

A FENACIL 2019 contará 
ainda com Fast Consulting, 
Rodada de Negócios, espa-
ço para networking, e as Are-
nas de Conhecimento, de Ne-
gócios, Startup e Inovação, 
e Degustação, além de uma 
programação de ponta total-
mente focada no universo 
empreendedor e nos desafios 
enfrentados pelos empresá-
rios atualmente. 

O evento conta com impor-
tantes parceiros como Shopping 
Nações Limeira, Prefeitura Mu-
nicipal, Elektro, Sebrae-SP e 
CIESP Limeira. Além de seus 
patrocinadores: Porto Seguro, 
Omie, Bariflex, Zalaf Advoga-

dos, Ícone Telecom, Network 
Telecomunicações, Sicoob Aci-
cred, Atlas Assessoria, Ubiraja-
ra Advogados e a PRO DB. 

Acompanhe as novidades e 

notícias em primeira mão no 
site oficial do evento www.fe-
nacil.com.br, ou nas redes so-
ciais: Facebook e Instagram 
como @fenacil.
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O Damásio Educacional, com 
sede em São Paulo/SP, é sinôni-
mo há quase 50 anos no que diz 
respeito a qualidade em cursos 
preparatórios para Concursos Ju-
rídicos, Públicos e Exame de Or-
dem, além de oferecer classes de 
Pós-Graduação em Direito. Tam-
bém possui altos índices de apro-
vação, formado por professores, 
mestres e doutores altamente re-
conhecidos no mercado. 

As salas de aula são equipa-
das com tecnologia de última 
geração para a transmissão dos 
cursos de diferentes áreas, além 
de abranger as principais carrei-
ras jurídicas, como por exem-

Realizar a impermeabili-
zação de um imóvel, seja ele 
uma residência ou comércio, 

A que horas você se levanta? Em que momento organiza sua lista de afaze-
res? E quando lê os e-mails do dia? Se você não consegue responder pronta-
mente a essas perguntas, é hora de se organizar, criar uma rotina e estabelecer 
rituais diários. Com eles, é possível atingir o máximo da produtividade no tra-
balho, sentir controle sobre o tempo e manter conexão com os objetivos.

Segundo cientistas, diante de informações complexas, o cérebro procura por tarefas 
repetitivas que possam ser colocadas no piloto automático. É por isso que, de acordo 
com pesquisadores da Universidade de Duke (EUA), até 40% das ações diárias são 
fortemente alimentadas pelos hábitos que desenvolvemos ao longo do tempo.

A seguir, confira 3 dicas baseadas na reportagem do site Fast Company pa-
ra melhorar sua rotina e produtividade:

1. Observe o que funciona para você
O fato de o CEO de alguma grande empresa acordar todo dia às 3h45 da 

manhã não significa que você deva fazer o mesmo para ter sucesso. O segre-
do é saber observar o que funciona melhor para a sua realidade.

Isso significa compreender os fluxos do seu próprio corpo e respeitar os 
horários em que você está mais ativo. Não adianta, por exemplo, querer tra-

Damásio Educacional é referência em cursos preparatórios em Limeira

Na Damásio Educacional, as salas de aula são equipadas com tecnologia de 
última geração para a transmissão dos cursos de diferentes áreas

plo, Magistratura e Ministério 
Público, Defensorias e Procu-
radorias, Delegado Civil e Fe-
deral, além das carreiras na área 
fiscal, tanto para Nível Médio 
como para Nível Superior. 

Sobre o MBA, a pós-gradu-
ação online é do IBMEC, com 
o mesmo certificado da presen-
cial. Entre os cursos disponíveis 
há o de Finanças, Gestão de Ne-
gócios, Gerenciamento de Pro-
jetos, entre outros.

Vale ressaltar também que 
o Curso Clio, referência em 
Relações Internacionais e pre-
paração para a Diplomacia do 
Damásio Educacional, desde 

2011, alcançou por seis vezes 
o índice de 100% da aprova-
ção nacional. 

A unidade Damásio de Li-
meira está na cidade desde 
2016, com sua gestão sob os 
cuidados de Fabiana Vedo-
vello. Seus diferenciais são as 
suas 10 salas de aulas, de estu-
dos e Damásio Connect clima-
tizadas, com baias individuais 
e cozinhas equipadas. A infra-
estrutura foi especialmente pla-
nejada com total acessibilidade, 
além de estacionamento próprio 
com localização de fácil acesso, 
na Rua Capitão João Pompeu, 
310, na Vila São Luiz. Mais in-
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Casa da Impermeabilização traz excelência em atendimento e produtos 

Na Casa da Impermeabilização são oferecidas aos clientes as melhores 
e mais modernas soluções para construções e reformas

é extremamente importante 
para garantir a sua integrida-
de. Ela “blinda” o interior da 

construção, impedindo que a 
água e outros fluídos entrem 
na estrutura e provoquem a 
insalubridade do espaço, com 
a criação de mofo, fungos e 
diminuição de sua vida útil.

A Casa da Impermeabiliza-
ção é especializada em ofere-
cer o que há de melhor para o 
sistema de proteção através da 
impermeabilização. Obras co-
mo comércios, residências e 
até mesmo indústrias, encon-
tram na loja grandes marcas 
como Vedacit, Quartzolit, Sika, 
Cimentolit, Garin, entre outras.

Com funcionários especia-
lizados, são oferecidas aos 
clientes as melhores e mais 
modernas soluções para cons-
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3 dicas para aumentar a produtividade
balhar sempre até meia-noite se você é mais produtivo durante as manhãs.  

2. Proteja seu tempo
Reuniões, telefonemas, distrações, redes sociais… tudo isso rouba tempo, 

tira o foco e diminui a produtividade. Perceba em que momento do dia você 
costuma estar mais tranquilo e ser menos interrompido. Deixe as tarefas que 
requerem mais atenção e cuidado reservadas para essas horas.

3. Conheça seus rituais
Rituais são comportamentos repetidos (e completamente pessoais) que fa-

zem parte da rotina e ajudam a driblar a desatenção. Pode ser um passeio rá-
pido, tomar uma xícara de café ou meditar por alguns minutos, por exemplo.

A ação em si não importa tanto. O principal é o que ela simboliza: que vo-
cê terminou uma tarefa ou parte do dia e que está pronto para passar para 
a próxima. Pesquisas indicam que rituais ajudam no autocontrole e aliviam 
tensão, ansiedade e estresse.

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios

formações através dos telefones 
(19) 3702-0242 ou 3702-0243, 

e pelo e-mail: limeira@unida-
des.damasio.edu.br.

truções e reformas. Localiza-
da na Rua Felicio Giffoni, 328 
no Jd. Piratininga, a empresa 
acredita que a impermeabili-
zação além de ser uma forma 
de preservação patrimonial, é 
também um investimento para 
alcançar uma qualidade de vi-
da muito melhor.

Toda sua estrutura organi-
zacional e de atendimento está 
pautada em valores como a in-
tegridade, comprometimento, 
valorização da vida humana, a 
superação de resultados e me-
lhoria contínua, e na inovação 
e sustentabilidade.

“Investir em materiais de 
qualidade, com o auxílio e as-
sessoria de profissionais es-

pecializados e que transmi-
tam confiança, além de trazer 
mais segurança para o imó-
vel também evita problemas 
futuros de saúde para você e 
sua família, e consequente-
mente gera mais economia à 
longo prazo”, ressalta a equi-
pe da Casa da Impermeabi-
lização. A loja atende de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, e aos sábados, das 8h às 
12h. Mais informações pelo 
telefone (19) 3453-0349, pelo 
WhattsApp (19) 98165-1564 
ou pelo site www.imperme-
abilizacaolimeira.com.br. A 
empresa está presente no Fa-
cebook como “Impermeabili-
zação Limeira”.
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Muitas pessoas pretendem abrir 
seu próprio negócio, mas não sa-
bem por onde começar e nem se 
o seu empreendimento dará certo. 
Para que isso se torne realidade, é 
preciso ter cautela, foco, pesquisa, 
capacitação e planejamento, entre 
outros fatores decisivos. Diante 
de várias ideias, o empreendedor 
deve priorizar aquelas com maior 
afinidade. Com a lista pronta, é 
preciso selecionar o local de atu-
ação e a área de competência, in-
dica o especialista em empreen-
dedorismo do Sebrae, Enio Pinto. 
Ele aconselha ainda que o futuro 
empreendedor também deve bus-
car resolver um problema de sua 
comunidade.

“A partir do momento em que 
a pessoa define o que gosta, onde 
ela é boa, que é competente e que 
atende a uma demanda, ela já não 
tem mais uma ideia, mas uma 
oportunidade de negócio”, res-
salta Enio. Segundo ele, a partir 

Da ideia à abertura de um novo negócio, é preciso 
planejamento e capacitação

desse momento, é necessário co-
locar a ideia no papel para avaliar 
o empreendimento e o mercado: 
fornecedores, concorrentes já es-
tabelecidos, perfil e quantitativo 
de consumidores. Em seguida, 
deve-se calcular o montante ne-
cessário e onde conseguir recur-
sos para abrir o próprio negócio.

Outra ferramenta necessária, 
além de um plano, é a modela-
gem de negócios: “Isso significa 
definir como agregar valor para o 
público que quer atender”. Enio 
ressalta ser fundamental que o 
futuro empresário faça a experi-
mentação do seu empreendimen-
to para saber se vai dar certo. Isso 
pode ser com um pequeno pilo-
to. Um exemplo é de um empre-
endedor que pretende abrir um 
fastfood e pode fazer experiência 
com uma pequena barraca de ca-
chorro quente. “É testar de forma 
rápida, aprender com os erros, 
sem gastar muito. Assim, é pos-

sível ver se funciona e para se ter 
o feedback”, observa Enio.

Decisão de empreender
Muitos empreendedores come-

çam seus negócios tendo ainda 
uma outra ocupação, na maioria 
das vezes por questões financei-
ras. No entanto, segundo o espe-
cialista do Sebrae, o emprego po-
de prejudicar o futuro da pequena 
empresa. “Existem empreendi-
mentos em que o número de fun-
cionários é enxuto e pode não fun-
cionar como deveria. Chega uma 
hora em que o empresário é en-
costado na parede e terá que optar 
ou não vai a lugar nenhum”, afir-
ma. “Isso é na prática, mas a de-
cisão final é pessoal”, acrescenta.

Para que o negócio dê realmente 
certo, é preciso capacitação , já que 
muitas pessoas não possuem expe-
riência de empreendedorismo. “É 
o que chamamos de IPGN , que 
significa ‘Iniciando um Pequeno 

Grande Negócio’”, diz Enio. Isso 
pode ser feito por meio do Sebrae, 
com consultorias que abordem a 
administração da empresa ou com 
cursos a distância. Além disso, é 
importante adotar o que os técni-
cos chamam de “anjo da guarda”, 
que é aprender a rotina de um ne-
gócio com outro empresário do 

mesmo ramo ou conhecer, como 
cliente, outros estabelecimentos do 
gênero. “É sempre importante fa-
zer um piloto do empreendimen-
to, pois assim as possibilidades de 
acerto são muito maiores”, afirma 
o especialista do Sebrae.

Fonte: Agência Sebrae

Para que o novo negócio dê certo é preciso ter cautela, foco, pesquisa, 
capacitação e planejamento, entre outros fatores decisivos
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