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EDITORIAL
Em especial neste ano, o DEL (Dia da Empresa Limeirense) ocorreu 

próximo do aniversário de Limeira (15 de setembro). Muitos já sabem, 
mas vale lembrar que a origem do nome do município envolve uma lenda 
popular. Na cidade, no ano de 1781, um frei franciscano chamado João 
das Mercês, acompanhava uma caravana de bandeirantes se dirigindo pa-
ra o interior do estado. O frei teria morrido subitamente ao passar uma 
noite no Rancho do Morro Azul, sendo sepultado ali mesmo com a saco-
la de limas que carregava, as quais dizia curar febres e que estariam su-
postamente envenenadas. Aí, teria brotado uma limeira, e o local passou 
a ser identificado como o Rancho da Limeira e isso justificaria a futura 
denominação do município.

A cidade foi grande centro cafeicultor no século XIX, simbolizado pela 
Fazenda Ibicaba, maior produtora do café por vários anos. A fazenda ser-
viu como base ao senador Vergueiro, tornando-se o berço da imigração eu-
ropeia de cunho particular. Na Segunda República, foi importante foco de 
combate na Revolução Constitucionalista de 1932, agravada pelas diver-
gências internas. 

Envolta por esse contexto político, Limeira sem dúvida tem uma carac-
terística forte de empreendedorismo. Uma das principais características de 
um empreendedor é a sua capacidade de sempre acreditar que é possível 
realizar um sonho ou atingir uma meta, mesmo quando os obstáculos pare-
cem intransponíveis. O empreendedor não é apenas aquele que acredita em 
si mesmo, mas aquele que acredita no seu poder de realização, e na capaci-
dade de engajar os outros a seguirem na mesma direção. 

Um estudo recente da Endeavor, empresa especializada em informar e 
formar empreendedores, concluiu que apenas 2% da população tem talen-
to para empreender, enquanto atualmente 53% do desenvolvimento do país 
depende dos novos empreendedores. Isso mostra que, embora não se tenha 
talento, pode-se compensar em outros pontos para se ter sucesso. A ACIL 

Tony dos Santos
Diretor da ACIL

sabe de sua responsabilidade em andar ao lado de  todas as empresas associa-
das, e o DEL é um evento de reconhecimento a esses empreendedores.

Especialmente nesta edição, a ACIL lançou uma nova versão do Hino Na-
cional e do Hino à Limeira, enaltecendo a imigração e exaltando o nosso 
patriotismo como brasileiros ao mesmo tempo que limeirenses. Fizemos o 
envio de cópias para todas as escolas públicas e privadas da cidade, como 
também para entidades, associações e secretarias da Prefeitura Municipal. As 
versões também foram disponibilizadas para todos os cidadãos no canal do 
YouTube “ACIL Limeira”, e sem dúvida, muito me honra fazer parte desse 
trabalho.

Finalmente, sempre me orgulhei de fazer parte da Diretoria da ACIL e em 
especial, de coordenar os eventos e o DEL desde 2012. Agradeço imensa-
mente a confiança em mim depositada pelos diretores, funcionários e pelos 
amigos Valter Zutin Furlan e Mário Bozza Gazzetta, os dois últimos presi-
dentes, pois através de seus mandatos pude servir a ACIL. Despeço-me com 
felicidade nesta edição do cargo de Diretor Social, por motivos estritamente 
profissionais e por acreditar que a renovação se faz necessária. Mas, o víncu-
lo irá prosseguir, pois farei parte do Conselho Deliberativo. Desejo saúde e 
grandes conquistas a todos.

Com gratidão,
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Na noite do dia 23 de agosto, foi realizada mais 
uma edição do Dia da Empresa Limeirense com a 
presença de mais de 600 pessoas no Nosso Clube. 
O evento é promovido pela ACIL há quase quatro 
décadas e dá destaque para empresas, empresários, 
instituições e personalidades limeirenses que são 
exemplo de competência, ética e inovação, e que 
contribuem diretamente com o desenvolvimento so-
cioeconômico da cidade.

Receberam o diploma de reconhecimento do 39º 
Dia da Empresa aqueles que se despontaram nas se-
guintes categorias: Comércio (Móveis Mesiq, Papa 
Rica e RR Parafusos); Indústria (Gazin Semijoias, 
Hanna Indústria Mecânica e Máquinas Cabrini); 
Serviço (BluePex, Clínica Veterinária Tia Sandra e 
Medical); Inovação (ClassApp); Mulher Empreen-
dedora (Ariene Botter Mendes Incerpi); Jovem Em-
preendedor (Rafael Guerra); Instituição (Orquestra 

39º Dia da Empresa da ACIL celebrou empreendedorismo limeirense

Sinfônica de Limeira) e Personalidade (Deputado Miguel Lombardi).
“Cada ano que passa me surpreende muito mais os novos homenageados, com uma gama de empresas e empresários extraordinários. 

Alguns começaram há apenas alguns anos e já despontaram em seus setores, fazendo a diferença. É muito gratificante ser presidente da 
ACIL, que vem promovendo há 39 anos o que há de melhor na nossa cidade. Nesta noite de festa, nós não temos concorrentes, temos 
uma família. São 600 pessoas reunidas com o mesmo objetivo, homenagear aqueles que fazem a diferença”, destacou o presidente da 
ACIL, após a entrega das homenagens para os 14 condecorados de 2019.

Para Caio Gazin, que recebeu o destaque como Indústria com a Gazin Semijoias é uma satisfação enorme participar de um evento 
grandioso como o DEL. “É um orgulho sermos reconhecidos por nosso trabalho e a hora que a gente vê o nosso nome e história sendo 
contada com tanto carinho e tanta emoção é muito emocionante, principalmente vindo de uma instituição tão séria como a ACIL. Esta-
mos muito honrados de estar ao lado de empresas tão conceituadas de Limeira, com 30, 40 anos de atuação. Estar com elas recebendo 
esse prêmio realmente é uma gratidão enorme.”

Os representantes da Hanna Indústria Mecânica 
também estavam muito felizes de receber a conde-
coração do DEL na categoria indústria. “É um prazer 
muito grande poder participar desta festa e ser reco-
nhecido pelo nosso trabalho diário, fica a sensação de 
dever cumprido unido a felicidade de receber a home-
nagem de destaque. Ao assistir o vídeo que foi produ-
zido, a gente revive toda a nossa jornada, as dificulda-
des, os momentos que passamos dentro da empresa e 
isso é muito gratificante”, afirmou Lucas Hanna.

A edição do DEL 2019 contou com o patrocínio do 
Sicoob Acicred, Julio Varga, Realen Folheados, Gru-
po Engep, Focalize Outdoors, Ajinomoto, e apoio de 
Hervi Transportes e Network Telecomunicações, que 
foram essenciais para o sucesso do evento.

FOTOS: ACIL

Diretoria ACIL: Hélio Chagas, José Luis Negro, Francisco Gachet, Antonio Francisco dos Santos, 
Valmir Martins, José Geraldo Cardoso, José Mário Gazzetta, Alexandre Gaib e José França Almirall

O DEL 2019 reuniu mais de 600 convidados no Nosso Clube
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Personalidade – Deputado Miguel Lombardi Instituição – Orquestra Sinfônica de Limeira
Natália Galante, Rodrigo Müller e Ana Claudia De Francischi

Jovem Empreendedor – Rafael Guerra Mulher Empreendedora – Ariene Botter Mendes Incerpi
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Inovação – ClassApp
Samareh e Vahid Sherafat, Samin e Juliana Shams Comércio – Móveis Mesiq  |  João e Luciano Medeiros

Comércio – Papa Rica  |  Marisa Santos e Rodrigo Cavalheiro Comércio – RR Parafusos  |  Sandra, Igor e Roberto Reencober

Indústria – Gazin Semijoias  |  Matheus e Caio Gazin Indústria – Hanna Indústria Mecânica  |  Miguel e Eduardo Hanna

Indústria – Máquinas Cabrini
Hamilton Jurgensen, Antonio Carlos e Heloísa Cabrini e Wesley de Freitas Serviço – BluePex  |  Jefferson Penteado
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Serviço – Clínica Veterinária Tia Sandra  |  Felipe, Sandra e Vitor Solano de Melo Serviço – Medical
Doutores Luis Carlos do Amaral Vieira e João Carlos Rodrigues de Almeida

Conselheiros e Diretores da ACIL 
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Presidentes ACIL – Odair Giusti, Reinaldo Bastelli,
José Mário Gazzetta, José Geraldo Cardoso, Renato Maluf Integrantes do Conselho da Mulher Empreendedora - CME 

Integrantes do Núcleo de Jovens Empreendedores - NJE Equipe ACIL
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No dia 15 de setembro Li-
meira comemora 193 anos de 
sua fundação. Pode-se dizer que 
toda sua história foi construída 
com base no sucesso de empre-
endedores e empresários que, 
desde o passado, movimenta-
ram e desenvolveram o poder 
socioeconômico da cidade, se 
tornando exemplo de determi-
nação e excelência para as futu-
ras gerações limeirenses.

Fundada em 1826 com gran-
des plantações de cana-de-açú-
car, a cidade não tardou para 
que os engenhos fossem subs-
tituídos pela cultura do café, 
que ganhou força na região. 
Paralelamente a isso, a indús-
tria já se desenvolvia, criando 
ferramentas e máquinas que 
visavam suprir as necessidades 
dos produtores.

Nesta época, há uma grande 
e importante atuação de Tra-
jano de Barros Camargo, que 
foi um engenheiro e industrial 
brasileiro, fundador da Machi-
na São Paulo. A empresa era 

Limeira, uma cidade empreendedora
de fabricação de máquinas de 
beneficiamento de café, po-
rém Camargo ficou ampla-
mente conhecido também pela 
sua atuação em prol da comu-
nidade local, com ações volta-
das para a educação e bem es-
tar de seus funcionários.

Depois do apogeu da cafei-
cultura e citricultura, o municí-
pio passa para sua fase de in-
dustrialização em que, além de 
indústrias de grande porte, são 
encontradas pequenas empre-
sas produtoras de utensílios, 
alimentos e outros ramos que 
compõem uma diversidade de 
manufaturas que são vistas até 
hoje na cidade.

Outro grande nome que se 
destaca na história limeiren-
se é o de Agostinho Prada da 
famosa Cia. Prada – Indústria 
& Comércio, a qual se consti-
tuiu no núcleo da poderosa or-
ganização Prada (antigo gru-
po empresarial). A indústria 
foi amplamente conhecida pe-
la produção de calçados e cha-

péus, exportados em grande 
escala para o exterior, o que 
comprova a qualidade e o alto 
padrão das peças produzidas.

Hoje o setor industrial per-
manece forte em Limeira, com 
grande foco no ramo alimentí-
cio, metalúrgico e automotivo. 
São empresas que entregam 
produtos utilizados por organi-
zações nacionais e internacio-

nais, o que eleva a valorização 
do mercado local. 

“Limeira cresceu como uma 
cidade empreendedora, e so-
mos o berço de grandes negó-
cios. Foram empresas como a 
Machina São Paulo e a Prada, 
que iniciaram a revolução in-
dustrial no município gerando 
empregos e, consequentemen-
te, a oportunidade para que 

pessoas com o espírito empre-
endedor, pudessem criar seus 
próprios negócios e ativida-
des. Eles foram e continuam 
sendo grandes exemplos para 
nós empresários”, ressalta o 
presidente da ACIL, José Ma-
rio Bozza Gazzetta. Ele com-
pleta que quando a comunida-
de começa a conviver com o 
empreendedorismo, essa pré-

Limeira em pleno crescimento na década de 1960

FOTO: ACIL/ARQUIVO
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-disposição de criar um negó-
cio próprio, progredir e gerar 
lucro é estimulada.

Segundo os dados mais re-
centes disponíveis no Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), a cidade 
possui 11.238 empresas atu-
antes nas mais diversas áreas 
do mercado, sendo atualmente 
o ramo das joias, semijoias e 
folheados o que mais cresceu, 
elevando o nome da cidade 
para todo o Brasil, e também 

fora dele, consagrando Limei-
ra como a “Capital Nacional 
da Joia Folheada”.

A profissionalização e espe-
cialização da mão-de-obra lo-
cal sempre foi de extrema im-
portância para estas empresas, 
o que reflete diretamente na 
área da educação. Neste sen-
tido, é válido ressaltar insti-
tuições como a escola SENAI 
“Luiz Varga”, que preparam 
desde cedo os jovens para o 
mercado de trabalho.  

Como explica o coordena-
dor de Atividades Pedagógicas 
do SENAI, Marcos Valério Ro-
drigues, a instituição assume o 
papel de promover a educação 
e inovação, acompanhando a 
evolução das tecnologias e do 
mercado. “Nós realizamos nos 
últimos anos grandes investi-
mentos, para poder atender a 
demanda destes novos tempos 
atualizando máquinas, equipa-
mentos e softwares, além da 
atualização permanente do cor-

po docente”, conta. “A Escola 
SENAI de Limeira tem orgulho 
de fazer parte desta história de 
sucesso construída pela cidade, 
colocando-se à disposição da 
indústria e da sociedade Limei-
rense para juntos continuarmos 
a construir um mundo melhor”, 
acrescenta Rodrigues.

Com localização privilegia-
da, Limeira oferece uma eco-
nomia diversificada e grandes 
oportunidades. “Estamos no 
entroncamento de fácil acesso 
às principais rodovias do País, 
o que pode trazer mais investi-
mentos para a região no futuro. 
Em momentos de crise, a união 
do setor é fundamental e só as-
sim conseguimos enfrentar os 
desafios. Tanto no CIESP co-
mo na ACIL, realizamos reu-
niões e muita troca de infor-
mações e experiências que nos 
ajudam a contornar as dificul-
dades”, ressalta o primeiro vi-
ce-diretor do CIESP, Renato 
Laranjeira. “Limeira completa 
mais um aniversário mostran-
do a sua força e sua luta pelo 
progresso e desenvolvimento. 

É gratificante ver o empenho 
dos empreendedores que não 
deixam de acreditar em nossa 
cidade. Parabéns a cidade e to-
dos os cidadãos”, parabeniza o 
representante da instituição.

Com mais de 300 mil ha-
bitantes, o município está em 
constante crescimento com o 
apoio de entidades e institui-
ções que, junto ao poder pú-
blico, atuam em prol do suces-
so econômico limeirense e do 
surgimento de novas empresas. 
“A ACIL estará sempre à fren-
te da defesa dos interesses do 
empreendedor. Nossa missão 
e maior satisfação é poder vis-
lumbrar e auxiliar o surgimen-
to e consolidação de novos em-
presários que, com muita força 
de vontade, conseguem trans-
formar ideias inovadoras em 
empresas de sucesso, que irão 
gerar empregos e assim fomen-
tar o desenvolvimento de Li-
meira. Que nossa cidade con-
tinue a progredir como vem 
acontecendo todos estes anos, 
mesmo diante das adversida-
des”, finaliza Gazzetta.

FOTO: FÁBIO CARNEIRO

Limeira atualmente. O desenvolvimento da cidade é notável
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O cadastramento biométrico 
tornou-se obrigatório em Limeira 
para as novas eleições em 2020. 
Os eleitores que não comparece-
rem, terão os títulos cancelados, o 
que acarreta a diversas penalida-
des como: impossibilitar emprés-
timos em bancos públicos, não 
renovação de matrícula em esta-
belecimento oficial de ensino, im-
possibilidade de inscrever-se em 
concursos ou de obter passaporte, 
por exemplo.

Importante ressaltar que, além 
do cancelamento do título de elei-

Eleitor que não realizar cadastramento biométrico sofrerá penalidades
tor e das penalidades individuais, 
se o município não atingir a mar-
ca de 200 mil pessoas cadastradas 
até 150 dias antes das eleições, um 
possível segundo turno nas elei-
ções para prefeito é inviabilizado.

Para realizar o cadastramen-
to biométrico, primeiro, é preciso 
fazer o agendamento de dia e ho-
rário no site do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) www.tre-sp.jus.br, 
ou pelos telefones (19) 3441-1620, 
3449-3568 e 3441-6289. No dia, é 
preciso ter em mãos documento de 
identificação oficial original, com-

provante de residência com menos 
de três meses de emissão e título 
de eleitor (caso já possua um).

A biometria pode ser realiza-
da em um dos Cartórios Eleito-
rais, que são a 66ª Zona Eleito-
ral que fica na Rua Tiradentes, 
627; e a 399ª na Rua Presidente 
Roosevelt, 543-A. Além dos car-
tórios, foi montado um posto de 
atendimento exclusivo para o ca-
dastramento no Shopping Na-
ções Limeira, que fica na Rodovia 
Deputado Laércio Corte, 4.500, 
Bairro da Graminha.

Município precisa cadastrar 200 mil pessoas até 19 de dezembro, 
para poder realizar segundo turno nas eleições de 2020

 DIVULGAÇÃO

O Sebrae Aqui Limeira com 
o apoio da ACIL levará empre-
sários para a 8ª edição da Feira 
do Empreendedor, em São Pau-
lo, nos dias 05 e 08 de outubro. 
A missão é destinada a micro e 
pequenas empresas e MEIs. As 
vagas são limitadas e podem ser 
realizadas para até duas pesso-
as por CNPJ, liberadas somente 
para maiores de 18 anos. 

Promovida pelo Sebrae-SP, 
a expectativa para este ano é 
que a Feira reúna mais de 140 

ACIL recebe inscrições de missão para a Feira do Empreendedor
mil pessoas. O evento oferece-
rá aos empresários soluções pa-
ra incrementar um negócio já 
existente ou dicas de abertura 
de empresa. 

Em um espaço de 40 mil m², 
no Pavilhão do Anhembi, cerca 
de 400 empresas irão expor seus 
produtos e serviços. Os visitan-
tes também terão a oportunidade 
de receber consultorias e acom-
panhar palestras abrangendo te-
mas como marketing, finanças, 
tendências, inovação, exporta-

ção, entre outros. Também po-
derão conferir lojas-modelo 
com modelos de negócios ideais 
em diferentes áreas de atuação. 

As inscrições para partici-
par da missão já estão aber-
tas e podem ser feitas na ACIL 
(Rua Santa Cruz - 647 - Cen-
tro), ou na sede do Sebrae Aqui 
(que fica na Prefeitura Munici-
pal de Limeira). Mais informa-
ções pelos telefones 3404-4911 
(ACIL) e 3497-1018 (Sebrae 
Aqui Limeira).

 DIVULGAÇÃO

No último Café da Manhã 
do Conhecimento, realizado 

Palestra sobre “Gestão de Pessoas” reuniu mais de 100 pessoas na ACIL

pelo Conselho da Mulher Em-
preendedora (CME) da ACIL 

recebeu a palestra “Gestão de 
Pessoas na Prática”, ministra-
da pelo por Rogério Menos-
si. Estiveram presentes mais 
de 100 pessoas, que puderam 
acompanhar como um bom lí-
der desenvolve a si mesmo e 
aos seus colaboradores.

O palestrante é especialis-
ta em Gestão de Pessoas e atua 
com mentoria para empresas, 
e iniciou o evento destacando 
como as pessoas criam justi-
ficativas para coisas que estão 
deixando de fazer. “Não há mu-
danças ou crescimento dentro 
da zona de conforto, é preciso 
sair dela e estar disposto a fazer 
tudo diferente”, conta Menossi.

Com dinâmicas e exemplos 
práticos, o especialista conta que 
um colaborador rende em mé-
dia 39% dentro do seu tempo 
na jornada de trabalho, e que 
há maneiras de se contornar e 
aumentar isso. “É preciso me-
dir a produtividade da equipe, 
para saber os aspectos que são 
precisos para trabalhar. Deve-
-se construir um ambiente jus-
to, de confiança mútua e toda 
a equipe deve estar alinhada 
com os objetivos da empresa”, 
explica o mentor. Ele finaliza 
dizendo que não se deve depo-
sitar todas as responsabilidade 
em cima de um único indiví-
duo, e que a empresa é um re-

flexo de seu dono.

Próximo encontro 
E a próxima edição do Café 

da Manhã do Conhecimento já 
tem data marcada: 26 de setem-
bro. A temática deste novo en-
contro será “Empreendedorismo 
e Maternidade”, e será ministra-
da pelo pediatra Christian Helfs-
tein. A entrada é gratuita.

Para participar deste e de ou-
tras atividades e capacitações 
oferecidas pela ACIL, basta 
acessar o site www.acillimei-
ra.com.br/agenda. Dúvidas e 
informações através do e-mail 
cursos@acillimeira.com.br ou 
pelo telefone (19) 3404-4911.

Palestrante Christian Helfstein e conselheiras do CME da ACIL

ACIL/RAFAELA SILVA
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A Campanha Compras Pre-
miadas 2019 já ultrapassou a 
marca de 100 consumidores 
premiados nas raspadinhas, 
sendo contemplados com um 
vale-compra no valor de R$ 
100,00 cada. Até o final des-
te ano, serão distribuídos 500 
vales-compras através dos prê-
mios instantâneos, que podem 
ser trocados em qualquer uma 
das 270 empresas participantes 
da promoção.

O principal objetivo da cam-
panha de prêmios promovida 
pela ACIL é incentivar o con-
sumidor a investir o seu di-
nheiro em empresas e comér-
cios limeirenses, com o intuito 

Mais de 100 consumidores já foram contemplados pela campanha 
Compras Premiadas da ACIL 

O Luan Lopes comprou no Atelier da Gestante e recebeu 
um vale-compras de R$ 100,00

de valorizar as empresas lo-
cais e fomentar ainda mais a 
economia da cidade. Além 
disso, também são realizadas 
ações voltadas para as princi-
pais datas comemorativas do 
ano. No Dia das Mães foram 
distribuídos centenas de mini 
aromatizadores de ar, e no Dia 
dos Pais o brinde especial foi 
um lindo chaveiro metálico. 
Para o Dia das Crianças, Bla-
ck Friday e Natal também ha-
verá ações especiais.

Como participar?
Para participar da Campanha 

Compras Premiadas e concor-
rer aos vales-compra, os consu-

midores precisam realizar suas 
compras nas lojas participantes 
da promoção – a lista comple-
ta está disponível no site www.
acillimeira.com.br/lojaspartici-
pantes – e solicitar ao lojista o 
cupom/raspadinha da ACIL.

E caso o consumidor não se-
ja contemplado de imediato na 
raspadinha, ainda há chance de 
ser premiado no sorteio de Na-
tal com o grande prêmio de um 
Fiat Mobi 0Km. Basta preencher 
o cupom que consta no verso da 
raspadinha com todos os dados 
solicitados e responder a pergun-
ta “Qual é a cidade que tem o me-
lhor comércio?”, para qual deve 
ser dada a resposta “Limeira”.

Para conferir os ganhadores 
da Campanha Compras Premia-
das 2019 e as respectivas lojas 
premiadas, é só acompanhar as 
redes sociais da ACIL no Face-
book e Instagram: @acillimeira 

ou acessar a página www.acilli-
meira.com.br/ganhadores2019. 
Mais informações pelo telefone 
(19) 3404-4924, falar com Ana 
Lídia, ou pelo e-mail campa-
nha@acillimeira.com.br.

A ACIL promoverá uma 
grande capacitação sobre “Re-
lacionamento com Equipe”, 
no dia 16 de setembro, às 18h 
na sede da Associação. O cur-
so tem como foco empresários, 
gestores e líderes que atuam no 
mercado e buscam melhorar de 
alguma forma sua interação e 
consequentemente o desempe-

 ACIL/LUIZ SANCHES

Relacionamento e resolução de conflitos são o tema de capacitação na ACIL 
nho de seus times de trabalho.

Serão apresentadas ferramen-
tas que poderão auxiliar os parti-
cipantes no desenvolvimento de 
comportamentos mais eficien-
tes no relacionamento interpes-
soal, e na resolução de confli-
tos. Também irá sensibilizar para 
o uso de uma comunicação efi-
caz como ferramenta para o de-

senvolvimento das demais com-
petências, além de temas como 
definição de metas e planos; co-
municação e relação construtiva 
entre os membros; confiança mú-
tua; eficaz tomada de decisões; 
gerenciamento de conflitos; reco-
nhecimento do trabalho e oportu-
nidades de desenvolvimento. 

A capacitação será feita pe-

A ACIL receberá no dia 23 de 
setembro, às 19h, a palestra gra-
tuita “Google Meu Negócio: Co-
mo marcar sua presença digital e 
atrair mais clientes locais de forma 
gratuita”. A temática será apresen-
tada por Alessandro Vieira, con-
sultor de Marketing Digital, CEO 
da startup iDoméstica e que atual-
mente dedica-se ao estudo e apli-
cação de estratégias de marketing 
digital para negócios locais. 

la Josy Júdice, que é bacharel 
em Administração de Empre-
sas, pós-graduada em Enge-
nharia de Produção, Gestão 
de Pessoas e em Ensino Su-
perior, além de graduanda em 
Psicologia. Ela é especialista 
em técnicas comportamentais, 
Coach de Liderança e Master 
Practitioner em Programação 

ACIL realiza palestra gratuita sobre Google Meu Negócio 
O evento pretende conscien-

tizar os empreendedores locais 
da importância desta ferramen-
ta como canal de divulgação e 
aquisição de clientes. “Utilizar 
o Google Meu Negócio signifi-
ca ser encontrado na busca do 
Google e ter a oportunidade de 
estar em destaque na primeira 
página. Ou seja, através dessa 
ferramenta gratuita, o empresá-
rio passa a ter sua presença di-

gital, mesmo sem ter um site”, 
explica o palestrante.

Fica evidente que estar apenas 
presente nas redes sociais já não 
é mais suficiente, portanto é pre-
ciso saber utilizar e atualizar estas 
ferramentas de buscas locais para 
ganhar destaque no meio digital. 
“Com o Google Meu Negócio é 
possível acompanhar e responder 
avaliações, o que é a melhor for-
ma de atrair mais clientes. Tam-

bém é possível sanar dúvidas, 
postar promoções, divulgar even-
tos e até mesmo atender o clien-
te por chat, diretamente na ferra-
menta”, acrescenta o CEO. 

Para conhecer mais sobre esse 
universo e entender como ele po-
de ajudar a sua empresa, duran-
te a palestra os participantes irão 
conferir números e estatísticas do 
Google sobre buscas locais, como 
baixar o aplicativo para o smar-

tphone e como se cadastrar. Além 
disso, também será mostrado co-
mo recuperar uma ficha, o funcio-
namento de cada ferramenta do 
aplicativo, entre outros assuntos.

As inscrições para participar 
do evento devem ser feitas atra-
vés do site www.acillimeira.com.
br/agenda. As vagas são limitadas. 
Mais informações através do nú-
mero (19) 3404-4911, ou pelo e-
-mail cursos@acillimeira.com.br.

Neuro Linguística. 
O investimento para o treina-

mento é de R$ 210,00, porém 
sócios da ACIL pagam valor es-
pecial de R$ 160,00. As inscri-
ções devem ser feitas pelo site 
www.acillimeira.com.br/agenda, 
e mais informações através do e-
-mail cursos@acillimeira.com.br 
ou pelo telefone (19) 3404-4911.
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Realidade na economia bra-
sileira há 10 anos, o Microem-
preendedor Individual (MEI) 
responde pela única fonte de 
recursos de 1,7 milhão de fa-
mílias. Isso significa que 5,4 
milhões de pessoas no país de-
pendem da renda de um MEI. 
Ao longo da década, a renda 
média familiar desse segmen-
to alcançou R$ 4,4 mil, o equi-
valente a pouco mais de qua-
tro salários mínimos. É o que 
aponta a 6ª edição da pesquisa 
“Perfil do MEI”. Realizada pe-
lo Sebrae, em todos os estados 
brasileiros, a sondagem alcan-
ça 95% de nível de confiança e 
1% de margem de erro, deline-
ando as principais característi-
cas desses empreendedores.

Atividade do MEI é a única fonte de renda de quase 4,6 milhões de pessoas

Conforme a pesquisa, que 
entrevistou 10.339 Microem-
preendedores Individuais entre 
1º de abril e 28 de maio deste 
ano, a atividade é a única fon-
te de renda de 76% dos MEI. 
Isso significa que hoje há cer-
ca de 4.6 milhões de MEI que 
dependem exclusivamente da 
sua atividade empreendedo-
ra. O levantamento mostra que 
61% dos MEI se formalizaram 
atraídos pelos benefícios do re-
gistro (ter uma empresa formal, 
possibilidade de emitir nota, po-
der fazer compras mais baratas) 
25% por conta dos benefícios 
previdenciários e 14% por ou-
tros motivos diversos.

Os resultados do levanta-
mento mostram que 33% dos 

MEI estavam na informalida-
de (como empreendedores ou 
empregados) antes de opta-
rem pelo registro como MEI. 
Deste universo, 48% empreen-
diam sem CNPJ por 10 anos ou 
mais. O levantamento também 
aponta que a formalização con-
tribuiu diretamente para o au-
mento das vendas dos negócios 
para 71% dos entrevistados. 
Outros 72% indicaram melho-
ria nas condições de compra 
junto aos fornecedores.

“Podemos concluir, com a 
pesquisa, que o MEI retirou da 
informalidade mais de 2 mi-
lhões de empreendedores. É um 
universo bastante significativo 
de donos de negócio que ganha-
ram, com a formalização, aces-

so a crédito e a benefícios pre-
videnciários. Mais do que isso, 
eles ganharam autoestima en-
quanto empresários e geradores 
de renda”, analisa o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles. “Ain-
da há espaço para o MEI avan-
çar, seja na universalização e in-
clusão de novas atividades, seja 
na ampliação do número de em-
pregados”, ressalta.

Os jovens, na faixa etária de 
18 a 29 anos de idade, lideram 
o ranking dos que procuram au-
tonomia financeira como MEI 
(41%). Contudo, o percentual de 
Microempreendedores cai à me-
dida que o empreendedor enve-
lhece. Entre 30 a 39 anos, (37%); 
dos 40 a 49 (32%) e os com mais 
de 50 anos registram 21%.

Sobre o quesito renda, é pos-
sível afirmar que o percentu-
al daqueles que ingressaram 
na atividade por necessitarem 
de uma fonte de renda é acen-
tuado nos MEI com mais de 50 
anos (42%). Todavia, os índi-
ces caem expressivamente den-
tre aqueles que abriram um ne-
gócio porque queriam praticar 
seus conhecimentos profissio-
nais, 9% entre os mais jovens e 
8% na faixa entre 30 a 49 anos.

Saindo de casa
Mais de dois em cada cinco 

entrevistados (40%) têm a pró-

pria residência como local de 
trabalho, mas isso vem caindo 
nos últimos quatro anos (53% 
em 2015, 45% em 2017), o que 
demonstra um gradativo pro-
cesso de profissionalização, 
principalmente em municípios 
com menor  IDH, Índice de De-
senvolvimento Humano.

A pesquisa revela ainda que, 
diferentemente do esperado, 
nos municípios mais carentes, 
é mais comum o MEI atuar em 
um estabelecimento comercial 
(49%). Essa opção, no geral, 
soma 28%, enquanto os MEI 
atuante na casa ou empresa do 
cliente são 17%. Os ambulantes 
são 11% e os que atuam em fei-
ras, shopping popular e outros 
locais representam 4%.

De acordo com a pesquisa do 
Sebrae, o perfil do MEI é pre-
dominantemente caracterizado 
por pessoas com o ensino mé-
dio (48%). Os dois extremos do 
aspecto da escolaridade tam-
bém são expressivos em termos 
percentuais (22% têm até o ní-
vel fundamental e 31% conclu-
íram o nível médio e chegaram 
– pelo menos – a ingressar em 
uma universidade). Esses dados 
confirmam uma grande hetero-
geneidade desses profissionais.

Fonte: Agência Sebrae 
de Notícias

Os jovens, na faixa etária de 18 a 29 anos de idade, lideram o ranking dos que procuram autonomia financeira como MEI
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