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1º de Maio: Dia do Trabalhador
DIVULGAÇÃO

Uma empresa precisa de vários fatores para ter um bom funcionamento, e a equipe de trabalho, com certeza, é uma das
peças fundamentais para o sucesso dos negócios. Dessa forma, o empresário deve motivar
sua equipe constantemente, fazendo com que seus funcionários se sintam parte importante
da empresa e atuem diariamente
para o desenvolvimento do local
onde trabalham.
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ACIL e Sicomércio irão sortear R$ 6 mil
em vales-compra
Quem comprar nas lojas participantes concorrerá
a seis vales-compra de R$
1.000,00 cada. Além disso,
todos os vendedores que tiverem seus clientes sorteados levarão para casa um
vale-compra no valor de R$
200. Ou seja, serão 12 contemplados na primeira promoção do ano.

ACIL/LEONARDO BARDINI
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Conheça as lojas participantes da Campanha Compras Premiadas 2017
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EDITORIAL

O desafio das empresas de engajar as novas gerações
Os adultos que nasceram pouco após a Segunda
Guerra Mundial ainda estão no mercado. Os garotos
da década de 80 já estão nele e se destacam por entender melhor o que é inovador e atraente e o que não é.
A questão, é que três quartos da renda global estão nas
mãos das gerações Y e Z
(Milenials) e eles vêm transformando nossos padrões
comportamentais e rompendo
para
digmas. Impossível não
notar as diferenças entre a
vida atual e a que levávamos

há uma década.
Trazendo em sua bagagem
intelectual a evolução digital, a geração do ”tudo ao
mesmo tempo” atua no momento em que nosso sistema
social está se reconfigurando a todo tempo. Algumas
das principais mudanças estão no comportamento de
consumo, nos modelos de
família, nas referências sociais e naturalmente no campo profissional e no ambiente corporativo.
As empresas estão sendo impactadas de maneira acentuada

Tony dos Santos
Diretor da ACIL

tanto pela modernização tecnológica como pelas características das novas gerações
que integram o ambiente de
trabalho. É preciso estar atento às suas expectativas e preferências, capacidades e fragilidades, seus conhecimentos,
comportamentos e sua forma
de relacionar-se com o mundo. A maioria absoluta desses
jovens questiona o ambiente de trabalho e os valores encontrados nas empresas, seu
propósito, sua conduta, ética e
responsabilidade social.
Essa geração não se reconhece no ambiente do século passado que persiste em
algumas empresas e isso
impacta diretamente o modo como projetam seu futuro profissional. Mais de
90% não se veem na mesma
empresa por mais de cinco

VAI COMPRAR?

DIVULGAÇÃO

Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos
produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

Conta de luz (48,28%)
Valor: R$ 95,00
Imposto: R$ 45,86

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O
DINHEIRO DOS TRIBUTOS?
4,5%
26%

UNIÃO
ESTADO
MUNICÍPIO
69,5%

PENSE NISSO!

Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

anos e mais de 70% pretendem empreender de maneira
independente em algum momento de sua carreira.
Para eles, o trabalho precisa legitimar seu estilo de vida
e com a inovação constante o
“emprego”, o “cargo” e a estabilidade passaram a ser secundários. Importa a experiência e
importa que seja compartilhada. O crescimento não é necessariamente financeiro. Se
eles avistarem uma boa oportunidade na companhia – ou
em outra - mesmo que não seja
um cargo superior ao que ocupam, não pensarão muito antes de arriscar.
Como devemos agir diante
disso? Algumas instituições
têm conseguido criar um ambiente capaz de atrair e manter esses jovens com alto nível
de engajamento. Seu diferen-

cial é já terem sido criadas
sem os vícios das gerações
anteriores de líderes. Algumas, mais tradicionais,
estão tentando flexibilizar
seus modelos organizacionais e eliminar hierarquias
desnecessárias.
O fato é que no esforço
para acomodar as novas
gerações, as empresas saem ganhando: amadurecem com seus valores e
rejuvenescem no seu espírito empreendedor. Elas
se tornam mais dinâmicas, atrativas e vivas.
A necessidade de reter
os jovens talentos é o grande motivador para reinventarmos nosso modelo
de gestão, simplificando-o
e harmonizando-o.
Saúde, sucesso e grandes conquistas!

3

1º A 7 DE MAIO DE 2017

Shafira Hotel oferece ambiente agradável e acolhedor para seus hóspedes
ACIL/LEONARDO BARDINI

O Shafira Hotel traz todo o conforto e comodidade que seu hóspede procura,
como se este estivesse dentro de sua própria casa

Conseguir uma hospedagem de
qualidade, seja para trabalho ou lazer, nem sempre é uma tarefa fácil.
Segurança, limpeza, comodidade e
até mesmo a localização são pontos a serem levados em consideração antes de se fechar uma reserva
de quarto em um hotel. Caso não
haja a indicação de uma pessoa
confiável, isto pode demandar de
muita pesquisa.
No Shafira Hotel é possível encontrar tudo o que se necessita em
uma hospedagem. Ele traz um
atendimento diferenciado e uma
prestação de serviço com qualidade, buscando sempre a plena satis-

Biri Kids reinaugura com o melhor da
moda infantil e bebê
A moda infantil está cada vez
mais variada e bonita. São diversas peças e conjuntos, das mais
diferentes marcas que trazem
uma grande gama de conjuntos
e estilos para os pais, familiares
e amigos que desejam presentear os pequeninos com algo, sejam estes meninos ou meninas.
A Biri Kids está com a sua
mais nova loja voltada para a mo-

da infantil. Com decoração temática, é oferecido para o con
sumidor as melhores linhas de
confecção e acessórios para recém nascidos até o tamanho 18
de ambos os sexos. É possível
encontrar as mais variadas marcas do Sul do País como Gabriela Aquarela, Beth Bebê,
Jhonny Fox, Momi, Infantilândia e Vick & Vick.
ACIL/LEONARDO BARDINI

Com novo visual, a Biri Kids traz o melhor da moda infantil
para o consumidor limeirense

A empresa está sempre buscando inovação e conforto para
seus clientes, acreditando sempre no potencial de expansão
que a cidade oferece. “Somos
nascidos e criados aqui, e nos dá
muita alegria poder retribuir este
nosso desenvolvimento, dando
emprego e gerando oportunidades para nossos colaboradores”,
acrescenta o proprietário. Este
ano a marca completa 20 anos
em Limeira, contando com seis
lojas na cidade e oferecendo o
que há de melhor em calçados e
confecções masculina e feminina, para todas as idades.
A Biri Kids convida aqueles que ainda não conhecem a
sua loja, que está com cara nova, para conferirem as novidades. Ela está localizada na Rua
Santa Cruz, 540 no Centro e
atende de segunda à sexta-feira das 9h às 18h, e aos sábados
das 9h às 14h. Para mais informações existe o número (19)
3453-5046, o e-mail calcadosmarian@uol.com.br e também a
página do Facebook: Biri Kids.

fação de seus clientes. “Fazemos
com que nossos hóspedes se sintam em casa, dando a maior atenção e conforto a todos como se
fossem membros de nossa própria
família”, conta o proprietário.
Neste novo hotel de Limeira
existem cinco modelos de quartos,
cada um feito para atender as necessidades de qualquer hóspede, desde
o empresário que está na cidade a
negócios, até a família que veio a
passeio. Todos os quartos contam
com ar condicionado, guarda roupa
planejado, TV 32” de LCD e Wi-fi,
diferenciando um do outro apenas
pela quantia de camas (que vai des-

de casal, até três camas de solteiro)
e a presença ou não de um frigobar.
Com o lema “Um lar fora do
lar”, o Shafira Hotel está de portas
abertas a todos os interessados para
conferirem a qualidade de suas acomodações e de seu atendimento. O
hotel encontra-se na Rua Siqueira
Campos, 71 no Centro (em frente a rodoviária), e é possível fazer
sua reservar através do site: www.
shafirahotel.com.br. Para mais informações existe o número (19)
3441-7331 e o e-mail recepção@
shafirahotel.com.br, além da página no Facebook como Shafira Hotel Limeira.

Patrocinado pela Unimed Limeira
3º APAE Motor Rock recebe 1.200 pessoas
DIVULGAÇÃO

A Banda da APAE, formada por alunos da entidade,
mais uma vez encantou o público presente no evento

Tendo como patrocinadora oficial
a Unimed Limeira, o evento realizado
pela Equoterapia - 3º APAE Motor Rock, reuniu aproximadamente de 1.200
pessoas no dia 08 de abril, incluindo
Motoclubes de Limeira, Região, Capital entre outros estados que prestigiaram o encontro beneficente em prol de
portadores de necessidades especiais.
Durante o evento houve apresentação de várias bandas de Rock como
‘Macacos Livre’, ‘AC/DC Forever’,
‘FairBanks – 142’, ‘Sentra’s, ‘Evil
Barbacue Band’, além de barracas de
Expositores, Praça de Alimentação,
Troféus para Motoclubes, Sorteios
de Brindes e Tattoos, brinquedos para crianças; bem como a emocionante Banda da APAE formada por alunos
da entidade, que mais uma vez encantou o público presente.
A Unimed Limeira patrocinou o

evento devido a importância do trabalho realizado pela APAE através da
equoterapia, que utiliza técnicas pedagógicas e terapêuticas específicas para a reabilitação física/metal, visando à
integração social.
De acordo com o médico pneumologista e clínico geral da Unimed Limeira, dr. Danilo Gullo Ferreira - que
há 22 anos atua na área da saúde, e
integra a Banda Sentra´s, a causa da
APAE merece todo reconhecimento
e apoio; pois o tratamento com equoterapia tem um custo muito alto. “É
extremamente gratificante nos apresentarmos em eventos beneficentes
da APAE. A renda é revertida para a
equoterapia usada principalmente para crianças com paralisia cerebral, auxiliando na parte motora, tônus musculares e interação com o animal”,
explica dr. Danilo.
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Como atingir a excelência no atendimento ao cliente
DIVULGAÇÃO

Realizar um bom atendimento ao cliente antes, durante e após a venda
é primordial para quem deseja alcançar o sucesso em seu nicho

Atualmente, uma empresa até pode ter um produto
ou serviço de qualidade, contar com os melhores profissionais e ser a melhor em seu
segmento, mas se não tiver
uma boa equipe de relacionamento, fatalmente não vai
traduzir essas vantagens em
lucro. Se antes os empresários não se preocupavam com
a experiência do consumidor

diante de sua marca, hoje a
situação se inverteu. Realizar um bom atendimento ao
cliente antes, durante e após a
venda é primordial para quem
deseja alcançar o sucesso em
seu nicho.
Ter um relacionamento genuíno e humanizado com os
usuários é uma das principais
preocupações dos brasileiros. De acordo com levanta-

mento conduzido pela Shopper Experience em parceria
com a revista Consumidor
Moderno, 44% dos entrevistados acreditam que um atendimento prestado por funcionários solícitos, disponíveis,
ágeis e gentis no contato com
cliente é sinônimo de respeito
ao consumidor. À frente, por
exemplo, da qualidade dos produtos ou serviços e até de preços atrativos.
Assim, a primeira medida que uma empresa deve tomar para obter excelência é
formar a equipe de relacionamento. Contratar um time
externo especializado em call
center é financeiramente mais
barato – o que chama a atenção de empreendedores principalmente em época de crise econômica. Contudo, um
atendimento humanizado só
torna-se possível quando há
colaboradores que entendem
e assimilem os valores, a cultura e a missão da organiza-

ção. Afinal, por estarem presentes no estabelecimento,
eles sentem os problemas e
desafios no dia a dia.
Depois, é imprescindível empoderar os operadores de atendimento. Como estão na linha
de frente com o cliente, são
eles os principais representantes da marca. Essa etapa começa na seleção do perfil dos funcionários: ao invés de buscar
pessoas com extensa formação
ou experiência em atendimento nos moldes vistos até então,
uma dica é buscar colaboradores com bagagem cultural, interesse nos produtos da companhia e que consigam e gostem
de manter diálogos com pessoas. Além disso, é importante promover um rodízio entre
todos os departamentos, facilitando a incorporação da cultura da empresa, e ressaltar habilidades do funcionário por
meio de sistemas de meritocracia, por exemplo.
Por fim, a própria empresa

precisa ter consciência de que
não pode ficar restrita apenas
a um canal de atendimento.
Por mais que o telefone ainda
seja o recurso preferido para contatos, elas tendem a ser
cada vez mais multicanal –
levantamento da NICE/BCG
indica que os usuários utilizam, na média, cinco pontos de comunicação. Dessa
forma, criar manuais de utilização, tutoriais, vídeos explicativos, chat online, entre
outros, ajudam a manter a boa
qualidade no relacionamento.
Foi-se o tempo em que as
empresas podiam “ignorar” os
anseios do consumidor na tomada de decisões. Agora, é
preciso escutá-lo e inseri-lo no
contexto da organização para
obter um atendimento realmente eficiente. Só assim é possível
aumentar as vendas e manter-se
competitivo em mercados cada
vez mais concorridos.
Fonte: Portal Administradores
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A importância de uma equipe motivada
Uma empresa depende
de vários fatores para ter
um bom funcionamento.
Não basta apenas uma boa
administração e pessoas
qualificadas em seus devidos cargos; se não houver
comprometimento e cooperação mútua, a evolução
e o sucesso não serão contínuos. Para isso, é preciso ter uma equipe sempre
motivada onde o colaborador sente que faz parte de
algo, e que sua presença
ali é essencial.
As vantagens de uma
equipe motivada vão muito além do bem estar dos
funcionários. Como conta
a consultora de negócios do
escritório regional de Piracicaba do Sebrae-SP, Cecília Coiado Previato, a motivação é algo contagiante e
cria na pessoa um impulso a
trabalhar corretamente. “Da

mesma forma que uma equipe
desmotivada pode gerar queda na produtividade, quando
a mesma está motivada os resultados são visivelmente positivos. Não tenha dúvidas,
pessoas satisfeitas trazem resultados financeiros”.
Existem sinais que podem ser observados para se
descobrir se a equipe está
desmotivada, como queda
na produtividade, conflitos
constantes e sem muito fundamento, aumento no número de faltas, desânimo,
entre outros. “É preciso ter
um olhar atento para esses
sinais, o ideal é que o gestor faça essas observações
de uma maneira formal e
sistemática e se for preciso,
avaliar a desmotivação/ motivação através de aplicação
de pesquisa de satisfação”,
explica a consultora. Neste
caso a empresa deve se pau-

tar em cima daquilo que for
apontado por seus colaboradores, e tentar fazer todas as
melhorias possíveis.
A motivação é algo pessoal, e nem sempre o que
funcionou para um indivíduo deve ser aplicado para
toda a equipe. “Cada pessoa necessita de uma motivação diferente, pois cada
um possui um perfil, objetivos e expectativas diferentes, porém é praticamente
impossível agradar a todos
e mantê-los sempre motivados. O importante é alinhar
muito bem o que se espera de cada um e mostrar os
resultados obtidos, respeitando o trabalho de todos
e reconhecendo sempre”,
acrescenta Cecília. Ela também aponta que o que pode
facilitar na motivação em
equipe é agrupar funcionários que tenham perfis pare-

DIVULGAÇÃO

Uma equipe motivada estará sempre mais empenhada em seus
objetivos, colaborando com o crescimento da empresa

cidos em um mesmo setor,
pois as chances de idealizarem o mesmo objetivo são
maiores.
É muito importante que a
pessoa se identifique com a
empresa, e receba os incentivos certos, que nem sempre são na forma financeira. “Uma boa comunicação
ainda é o melhor caminho
para atingir bons resultados. Essa comunicação de-

ve ser sempre muito assertiva (clara, objetiva e
direta). É preciso que o
colaborador saiba exatamente o que é esperado
dele e esporadicamente
receba feedbacks sobre o
seu desempenho (elogiar
e reconhecer quando merecido e pontuar melhorias quando necessário)”,
finaliza a consultora do
Sebrae-SP.

6

1º A 7 DE MAIO DE 2017

Campanha Compras Premiadas sorteará R$ 6 mil em
vales-compra no Dia das Mães
Os consumidores podem garantir os cupons nas lojas participantes identificadas com o cartaz da promoção

A ACIL e o Sicomércio dão
o ponta pé inicial para a primeira promoção do ano. A Campanha Compras Premiadas do
Dia das Mães premiará consumidores que realizarem suas

compras nas lojas participantes, que este ano estão identificadas com o cartaz da promoção e também com o adesivo.
“O Dia das Mães é a segunda melhor data para o co-

mércio da cidade, que sempre espera vender bem com
o aumento da movimentação nas lojas em consequência da procura por presentes
para as mamães. E a promo-

ção é mais um diferencial para atrair e fidelizar os clientes,
que adoram participar de sorteios de prêmios”, ressalta o
presidente da ACIL, José Mário Bozza Gazzetta.
Quem comprar nas lojas participantes concorrerá a seis vales-compra de R$ 1.000,00 cada.
Além disso, todos os vendedores que tiverem seus clientes sorteados levarão para casa
um vale-compra no valor de R$
200. Ou seja, serão 12 contemplados na primeira promoção
do ano. Vale a pena participar.
Outro destaque da promoção e que beneficia todas as
empresas participantes é que

Como economizar através da gestão de energia
As empresas brasileiras estão cada vez mais focadas na
economia e consumo consciente de energia. Não apenas por
conta da preservação ambiental
que muitas estão adotando, mas
também pelos benefícios que o
uso de fontes renováveis podem
trazer para a própria empresa
com a economia da energia.
Entre as opções de gestão de
energia, existem duas que se destacam: o mercado livre de energia e a geração distribuída, cada
um com sua particularidade.
A geração distribuída pode
ser definida como uma fonte
de energia, localizada no próprio usuário ou próximo em
outro local na mesma distribuidora de energia. Deste modo o gerador de energia (que
pode ser o próprio consumidor), após utilizar da quantia
necessária, recebe uma forma
de crédito da concessionária

local no qual será descontado
em até 60 meses. “Por se tratar de um tema ainda novo, a
estruturação destes mecanismos de compensação precisa
ser construída por empresas
especializadas para ajudar nos
entendimentos regulatórios e
jurídicos”, explica Fábio Saldanha, diretor comercial da
Migratio Gestão e Comercialização de Energia Elétrica.
Segundo dados do Centro de
Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Energia), apesar de não poder ser
comercializada, a geração distribuída permite que os consumidores de baixa tensão possam se associar à geradores de
energia de diversas fontes renováveis de pequeno porte para
compensarem seus consumos
diretamente com a distribuidora de energia. É esta associação
que tem sido feita por diversas

empresas e instituições, como
forma de compensação e gestão de energia, que podem gerar uma parcela considerável de
economia por ano.
O mercado livre de energia
foi criado em 1995, durante o
governo de Fernando Henrique
Cardoso, e permite a livre negociação entre o provedor de energia e o consumidor. “Atualmente mais de 4.300 consumidores
industriais, de comércio e serviços no Brasil compram energia
no mercado livre, o que representa quase 30% do consumo de
energia do país. Acompanhando este movimento das médias
e grandes empresas consumidoras de energia, o número de
geradores das mais diversas
fontes renováveis e não renováveis vem crescendo nos últimos anos, o que possibilita um
crescimento ainda maior deste mercado, podendo chegar a

os contemplados com vales-compra devem realizar suas compras somente nas lojas que integram a campanha
“Compras Premiadas”. “Dessa forma, prestigiamos as lojas que aderiram a promoção e também incentivamos o
consumo em Limeira”, completa o presidente da ACIL.
Para conhecer as lojas participantes da campanha “Compras
Premiadas”, do Dia das Mães, os
interessados podem acessar a página da ACIL na internet (www.
acillimeira.com.br) e conferir a
lista completa disponibilizada no
site, com nome, endereço e telefone de todas as empresas.

DIVULGAÇÃO

Para uma boa gestão de energia, é preciso profissionais plenamente
capacitados e com experiência de mercado

50% do consumo do País através das regras vigentes”, conta
o diretor da Migratio.
Neste mercado, apenas empresas com demanda contratada
junto à distribuidora de energia
acima de 500KW podem se beneficiar deste modelo de negociação, ou seja, o foco está nas
empresas e indústrias de médio
e grande porte. Em todos os casos, recomenda-se a procura de

uma instituição especializada na
gestão de energia, para que possa analisar cada caso em específico e assim indicar a melhor
alternativa para o contratante.
“Os patamares de economia de
um consumidor para outro variam de acordo com uma série
de fatores, por isso é recomendado que sejam realizados estudos específicos para cada empresa”, finaliza Saldanha.
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