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192 anos de Limeira
DIVULGAÇÃO

Em 2018 a cidade está completando 192 anos, e nesta trajetória o empreendedorismo
se fez presente como uma das
principais alavancas da economia e crescimento do município. Diversos ramos do comércio, indústria e serviços
compõem a história de Limeira, que hoje é oficialmente a
Capital da Joia Folheada.
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Consumidores recebem prêmios do
Compras Premiadas Dia dos Pais
ACIL/LEONARDO BARDINI

DIVULGAÇÃO

No dia 03 de setembro os
consumidores sorteados no
Compras Premiadas, edição
do Dia dos Pais receberam
vales-compra no valor de
mil reais cada, que poderá
ser gasto em qualquer loja
participante da campanha.
Esta é uma ação desenvolvida pela ACIL em parceria
com o Sicomércio.
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ACIL agora é Autoridade de Registro do Certificado Digital
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Agenda de cursos
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VITRINE

EDITORIAL
Parabéns Limeira que completa no próximo dia 15, 192 anos de fundação, data que merece ser comemorada por todos nós, por termos uma cidade que, se não é a mais completa e perfeita, tem tudo para ser. Localizada na
região central do estado e servida por boas rodovias, apresenta os contrastes
que o País como um todo tem. Eclética nas atividades que movem a economia, tem uma agricultura bastante diversificada e interessante, assim como
o parque industrial, o comércio e o setor de serviços.
Limeira é feita por todos nós, empresários e trabalhadores que se aliam
para promover o progresso e o crescimento, cada um dando sua cota de contribuição com “fé, honra e trabalho”, os lemas da nossa bandeira. A ACIL
orgulha-se de fazer parte desse contexto promovendo ações que incentivam
a formação de bons profissionais com cursos, palestras, encontros e atividades que fomentam a economia. Dentre os trabalhos desenvolvidos pela entidade destacam-se a Recuperação de Créditos, a Cooperativa de Crédito, a
Certificação Digital, as campanhas promocionais e outras.
A campanha Compras Premiadas tem unido os comerciantes e prestadores de serviço que, numa ação conjunta e de baixo custo individual, oferecem aos consumidores a oportunidade de premiação sem nenhum valor adicional nos produtos. Nesta edição do Visão, apresentamos os ganhadores da
promoção do Dia dos Pais e os preparativos agora são para o Dia das Crianças, data para a qual espera-se um crescimento nas vendas superior a 10%
em relação ao ano passado.
Aguarda-se com ansiedade os rumos que o País terá após as eleições desse ano. Previsões não faltam, algumas abalizadas e outras apenas no “achismo” e suposições infundadas. De qualquer forma, continuemos nosso trabalho, pois somente com muito esforço é que se conseguirá estabilizar a
economia nacional e colocar o Brasil no rumo certo.

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL

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.
DIVULGAÇÃO

Bateria para veículos (49,59%)
Valor: R$ 280,00
Imposto: R$ 138,85

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

UNIÃO

26%

4,5%

ESTADO
MUNICÍPIO
69,5%

PENSE NISSO!

Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

Abertas as inscrições para o Agito Medical
DIVULGAÇÃO

A Medical, por meio do Espaço Saúde, recebe inscrições para a 9ª edição
do Agito Medical, evento destinado às crianças com idades entre 5 e 12 anos.
Neste ano há novidades. Além das brincadeiras com as crianças, haverá
Zumba com o professor Salomé e sorteio de brindes, como bicicleta e bolas.
O Agito Medical será no dia 29 de setembro, no Parque Cidade, das
8h às 12h. As vagas são limitadas e as inscrições antecipadas e gratuitas podem ser feitas até o dia 14 de setembro, no Espaço Saúde Medical, que fica na Rua Dr. Trajano de Barros Camargo, 1.507, Centro.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3446-4655 e 3446-4646 (ramais 801 e 874), ou pelo e-mail espacosaude@medical.com.br. O evento é para
conveniados e não conveniados.
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ACIL agora é uma Autoridade de Registro em parceria com a CERTISIGN
A certificação digital é uma
credencial que identifica uma
pessoa ou empresa em meios
eletrônicos, garantindo a autenticidade e integridade nas transações. Um documento assinado eletronicamente, por meio de
certificado digital, tem o mesmo
valor que um assinado em papel,
garantindo a ele validade jurídica e mais segurança.
A unidade de certificação da
Associação deixou de ser um

ponto de atendimento, e se credenciou como uma Autoridade
de Registro (AR). Com esta mudança a qualidade no atendimento da certificação serão mantidos,
porém com muito mais facilidade e agilidade em seus processos,
pois terá o contato direto com a
certificadora CERTISIGN.
As mudanças estruturais permitiram muito mais autonomia para a unidade limeirense.
Agora além de contar com duas

Agentes de Registro no atendimento, a flexibilização com datas e horários ficou muito mais
ágil e prático no agendamento.
Outro benefício está na parceria da AR com escritórios contábeis, que recebem uma comissão
ao indicar o certificado da ACIL
para seus clientes, que o adquirem com valor diferenciado.
Onde adquirir o certificado?
Para realizar a compra deve

acessar o site da ACIL: www.
acillimeira.com.br e clicar no
banner “Certificado Digital”.
Uma nova guia será aberta automaticamente. Concluído essa etapa, é só escolher o tipo
de certificado e seguir o passo
a passo do site para finalizar a
compra e escolher a forma de
pagamento que pode ser boleto
ou cartão de crédito.
O próximo passo é agendar a
validação presencial através do

link que será enviado para o e-mail cadastrado no momento
da compra ou por meio do telefone (19) 3404-4907. Vale ressaltar que o agendamento só
deve ser feito após a confirmação do pagamento, pois sem ele
não é possível realizar o atendimento. Para mais informações sobre o certificado digital
ou parcerias além do telefone,
também há o e-mail certificacao@acillimeira.com.br.

Software de gestão online: conheça esta nova ferramenta no empreendedorismo
DIVULGAÇÃO

O software de gestão online traz praticidade, economia e segurança

Ter um software para gestão
é imprescindível para uma empresa. Com ele é possível fazer o

controle de estoque, balanço de
vendas e orçamentos de maneira
integrada e organizada para ca-

da processo do negócio, porém,
tudo tem que ser feito dentro da
própria empresa.
Mas graças a tecnologia e a
integração online, isso já está ficando no passado. Limeira está
recebendo o primeiro software de gestão totalmente online e
com suporte técnico na própria
cidade. “Com ele você elimina
custos de infraestrutura como
servidor, para seu funcionamento. Basta um ponto de acesso de
internet, e a pessoa pode realizar
os trabalhos em qualquer navegador, tanto em computadores
como até smartphones”, explica Haelmo Coelho de Almeida,
CEO e fundador da Novalis Tec-

nologia, que é a responsável por
criar esta nova tecnologia na cidade e região.
Além da praticidade, é valido destacar que um software
de gestão online tem seu funcionamento e armazenamento
na nuvem, o que traz também
mais segurança para os dados.
“Se houver um ataque virtual
na empresa, não há como eles
levarem as informações, pois
elas estão na nuvem e em um
servidor externo (datacenter
tear III). A proteção dos dados
é muito maior”, conta o CEO.
Este tipo de gestão online
também traz mais agilidade, já
que a atualização de novas ver-

sões é feita de forma automática, o que economiza cerca de
30% do tempo de trabalho, e tudo sem a necessidade de qualquer tipo de instalação ou de
custo. “Com o sistema online
também é possível realizar rapidamente qualquer tipo de manutenção”, adenda Haelmo.
Ele finaliza apontando que
esta mesma tecnologia já está
preparada para a Indústria 4.0 e
pode ser utilizada dentro da indústria como o controle de chão
de fábrica, já que o acesso ao
sistema pode ser feito também
através de tablets, além de que o
futuro do empreendedorismo está na integração total à nuvem.
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Uma cidade de prosperidade, empreendedorismo e inovação

Com um mercado diversificado em vários setores da indústria,
comércio e serviços, além do crescimento pujante e do grande reconhecimento no interior paulista,
no dia 15 de setembro Limeira comemora 192 anos. Recentemente
recebeu o título oficial de “Capital
da Joia Folheada”, o que abre novas visões e horizontes para a economia e principalmente, o empreendedorismo na cidade.
Apesar da forte visibilidade
nos últimos anos, o espírito em-

preendedor Limeirense sempre
foi o responsável por alavancar a
cidade. “Quem torna um município empreendedor são seus habitantes, e Limeira ao longo de sua
história, recebeu muitos imigrantes europeus, e provavelmente são
estes imigrantes e seus descendentes que formaram o DNA da
cidade. Embora desenvolvimento seja uma questão muito dinâmica que evolui e muda constantemente, a raiz dos que chegaram
primeiro foi plantada e continua

dando frutos”, conta Marco Prada, diretor da Pralana.
Para Prada, Limeira possui
uma economia diversificada em
agronomia, indústria e comércio,
além de muito bem posicionada
na área do conhecimento graças
a seus institutos de ensino. “Também estamos localizados no melhor estado, que é a locomotiva
do País. Tudo isso ajuda a cidade
e todas as outras do eixo Anhanguera a terem muitas oportunidades na economia e, por conseFOTOS: ARQUIVO ACIL

Limeira conta com grandes empresas líderes que auxiliam no crescimento econômico e social da cidade e comunidade

quência, no empreendedorismo”,
explica. A boa localização geográfica da cidade, desperta o interesse de empreendedores e favorece a vinda de empresas para o
municipio.
Abrir um novo negócio, inovar
e se destacar no mercado não é fácil, mas pode ser muito recompensador para aqueles que possuem garra e persistência. “Para
se ter um empreendimento é necessário amar o que se faz. Também ter uma boa equipe e gostar
muito de desafios. E por último,
não desanimar, porque as dificuldades são parte integrante da vida
do empreendedor”, ressalta o diretor da Pralana.
Do agronegócio e comércio familiar até as grandes indústrias,
as gerações limeirenses sempre
trabalharam com espírito empreendedor, antes mesmo da criação
deste conceito. “Foram estas pessoas que chegaram aqui, com a
vontade e a esperança de mudança de vida que ajudaram a construir Limeira. Daqui surgiram empresas inovadoras , pessoas que
iniciaram do zero uma ideia que
se perpetua até hoje”, aponta José

Mário Bozza Gazzetta, presidente
da ACIL.
Propagar o crescimento que
foi construído ao longo dos anos,
e tornar a cidade uma referencia
ainda maior nos setores em que
atua é o foco da classe empresarial. “Para isso, o empreendedor
limeirense pode sempre contar
com entidades e instituições como a ACIL, que estão tomando
a frente para defender seus interesses e auxiliar em sua capacitação, inovação e desenvolvimento. Que estes 192 anos tragam a
lembrança de todos os sucessos
já conquistados pela cidade, além
de inspiração para o futuro”, finaliza o presidente da ACIL.
Fundação
Segundo Reynaldo Kuntz Busch, em A História de Limeira,
havia uma relação de nove sesmarias doadas, na região, entre
1799 e 1821. A primeira sesmaria
foi doada ao Coronel Luiz Antonio de Souza e ao Tenente Ignácio Ferreira de Sá. Outra sesmaria, a do Morro Azul, envolvendo
Ibicaba, foi uma das mais importantes na época e de grande significado no desenvolvimento de Li-
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meira, tendo sido concebida, em
13 de janeiro de 1817, ao Tenente
Joaquim Galvão de França e Manoel de Barros Ferraz, notando-se
que neste período já possuía posseiros nas suas terras. Consta que
a Fazenda Ibicaba foi iniciada em
janeiro de 1805 e que a primeira
posse deu-se em 1815.
Em 1822, realizou-se um censo no qual foi constatado a presença de 951 pessoas livres e
546 escravos morando na região.
Mas foi a partir da abertura da
nova estrada de Jundiaí à Campinas e desta à Piracicaba, passando pelo Morro Azul, iniciada em
1823 por iniciativa do Senador
Vergueiro, proprietário e residente do Engenho Ibicaba, e terminada em 1826 com a conclusão
dos pontes sobre os Rios Jaguari

Marco Prada, diretor da Pralana

e Atibaia, que teve início a povoação, às margens do Ribeirão do
Tatu, com a edificação da Capela de Nossa Senhora do Tathuiby.
Este foi o início de Limeira.
A freguesia de Nossa Senhora
das Dores do Tathuiby foi criada

por lei provincial de 9 de dezembro de 1830. Em 26 de fevereiro
de 1832, foi lavrada a escritura de
doação de um quarto de légua em
quadra, para edificação da futura
cidade. O doador, Capitão Luiz
Manoel da Cunha Bastos, que ha-

José Mário Bozza Gazzetta, presidente da ACIL

via comprado parte da sesmaria
do Tenente Ignácio Ferreira era
então proprietário dos sítios Tatu
e Lagoa Nova. Português nato e
militar de carreira, o Cap. Cunha
Bastos é considerado o fundador
da cidade de Limeira.

O crescimento urbano levou
políticos a reivindicarem a elevação da freguesia à cidade, fato ocorrido em 18 de abril de
1863 e em 20 de abril de 1875
passou à condição de Comarca
de Limeira.
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Café da Manhã do Conhecimento trouxe palestra sobre vendas e redes sociais
No dia 30 de agosto, o Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL realizou mais uma
edição do Café da Manhã do Conhecimento. Cerca de 70 pessoas
estiveram presentes no evento, e
tiveram a oportunidade de conferir a palestra “As redes sociais
como ferramenta de vendas”, ministrada pelo Alessandro Rios.
O empresário debateu sobre o
lead, que são consumidores que
possuem interesse no produto oferecido, e como uma empresa pode
fisgar a atenção desta pessoa, além
de dar dicas de organização sobre
o feed de notícias e fotos em redes
sociais.
“As páginas podem cres-

cer organicamente, mas se não
houverem posts virais o crescimento vai ser muito lento. Isto
ocorre porque as redes sociais
diminuem consideravelmente o
alcance das postagens, para que
as pessoas paguem para que os
anúncios tenham um engajamento maior”, explicou Rios.
Para Helena Cortinhas, responsável pelo marketing social
do Campl, este tipo de evento é
extremamente importante, pois
consegue reunir mulheres e torna-las mais atuantes no mercado de trabalho. “O Alessandro
nos trouxe um conteúdo extremamente importante do começo
ao fim, relevante em tempos de

ACIL/RAFAELA SILVA

mudanças tecnológicas, e de importância não só para empresas,
mas para as pessoas também.
Um posicionamento bacana nas
redes sociais faz com que tenhamos bons relacionamentos”,
ressalta Helena.
Próximo encontro
A próxima edição do Café da
Manhã do Conhecimento já tem
data marcada: 27 de setembro,
com início às 8h30 na ACIL.
Nesta edição, o tema da palestra será “Como montar um guarda-roupa funcional”, ministrado
pela Sarah Assumpção. O evento tem entrada gratuita.
Inscrições devem ser feitas pe-

Alessandro Rios e conselheiras do CME

lo link http://bit.ly/roupafuncional, e mais informações pelo nú-

mero (19) 3404-4902 e e-mail
cursos@acillimeira.com.br.

Como funciona o seguro de frota empresarial?
DIVULGAÇÃO

Além do custo-benefício, o seguro de frota permite a cobertura
de qualquer condutor e de alguns serviços emergenciais

Ter um seguro veicular deixou
de ser um conforto, e hoje tornou-se uma necessidade. Ele garante tranquilidade ao condutor
sobre eventuais acidentes, rou-

bos e até mesmo reparos e assistências emergenciais como guinchos e chaveiro, e isto torna-se
mais importante ainda quando se
trata de veículos de uso comum

ou particular de uma empresa.
Existe uma categoria de seguros especial para empresários,
que são os seguros de frota, que
oferecem um valor e cobertura
diferenciados. “Para fazer parte desta categoria de seguros,
a empresa deve contar com no
mínimo cinco veículos, desde os
de uso comum dos funcionários
até os utilizados por gerentes e
presidentes”, conta Fernanda
Correa da Silva Rossetti, corretora da Seriedade Corretora de
Seguros. O único impedimento
para a contratação deste tipo de
seguro, seria qualquer restrição
no veículo ou no nome do contratante da apólice.
Neste tipo de contrato, não
há necessidade de se especifi-

car o que eles chamam de “perfil”, que no seguro convencional seria o condutor principal
do veículo, o que permite que
qualquer pessoa conduza o automóvel. “Este tipo de contrato
oferece a cobertura de colisão,
incêndio, roubo, furto, seguro
para vidros e também para terceiros”, explica Fernanda. Além
disso, o seguro conta com assistência 24 horas, que são serviços como guincho em caso de
colisão e pane, chaveiro, ambulância, e outros serviços emergenciais. “Para acionar esta assistência, basta que o condutor
ligue para um número específico da seguradora, e apenas com
a placa ou CNPJ da empresa já
é possível localizar o plano e re-

quisitar a ajuda”, aponta.
É preciso ter atenção na hora de fechar um seguro, para não
acabar contratando uma apólice com uma pessoa não qualificada, que não poderá ajudar
em um momento de necessidade ou até mesmo que tenha más
intenções. Para isso, o governo
conta com a Superintendência
de Seguros Privados (SUSEP),
que é uma entidade que fiscaliza e regulariza empresas de seguro. “Nós (corretores) além
do CNPJ, também possuímos
a SUSEP, e também precisamos estar formados em um curso próprio para o exercício da
profissão, que tem em média
dois anos de duração”, finaliza
a corretora da Seriedade.
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Compras Premiadas Dia dos Pais entrega 6 mil em vales-compra
No dia 03 de setembro a
ACIL e o Sicomércio realizaram a entrega dos prêmios da
campanha Compras Premiadas, edição Dia dos Pais. O
sorteio foi realizado no dia 25
de agosto na própria Associação, e premiou seis consumidores com um vale-compras
de R$1.000 cada. Os ganhadores realizaram suas compras em lojas participantes da
campanha, preencheram corretamente os cupons e depositaram nas urnas.
“Nosso principal objetivo
com a campanha Compras
Premiadas é de fomentar o
comércio limeirense, incentivando o consumidor a realizar suas compras na cidade,
fomentando assim a economia local”, explica o presidente da ACIL, José Mário
Bozza Gazzetta.
Dia das Crianças
O consumidor já pode realizar suas compras e participar do próximo sorteio da
campanha Compras Premiadas. Esta edição será especial
de Dia das Crianças, e sorteará cinco mil reais em vales-compra, o sorteio será realizado no dia 20 de outubro.
Para participar é muito fácil, basta realizar as compras em uma das lojas participantes e solicitar o cupom
de participação do sorteio. É
possível conferir a relação de
lojas, todos os ganhadores e o
regulamento do sorteio através do site www.acillimeira.com.br, clicando na aba
“Compras Premiadas”.

FOTOS: ACIL/LEONARDO BARDINI

Rodrigo da Silva, cliente da Samara Modas

Livina Aparecida da Silva, cliente da Drogaria Total Santa Fé

Edivan Rodrigues Figueira, cliente da Xica Magazine

Graziela Sales, cliente da Lu Baila Calçados

Alexandre Prado, cliente do Guaíba Churrascaria

Mariane Papini, cliente da Lena Modas
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RNE promove painel com o tema “Perfil do Novo Consumidor 3.0”
Possuir um networking
profissional de qualidade
e credibilidade talvez seja
um dos ingredientes da receita para o sucesso de um
negócio. Foi pensando nisso, que um grupo de empreendedores criou a Rede
de Negócios Empresariais
(RNE), um sistema que
funciona basicamente como uma troca de contatos
entre empresários.
No dia 17 de setembro,
às 19h na sede da ACIL,
o grupo RNE Pioneiros de
Limeira irá realizar um painel empresarial com o tema
“Perfil do Novo consumidor 3.0”. O evento abordará
o uso das redes sociais para
o empreendedor que preci-

sa compreender os aspectos
que definem esse novo consumidor, além de questões
e boas práticas referentes a
planos de ação, programas
de relacionamento e canais
de atendimento com foco
em mídias sociais, entre outros assuntos.
Hoje os clientes possuem fácil acesso e troca
de informações graças à
internet. Consequentemente a postura do consumidor
diante de produtos e serviços também está em constante mudança, o que faz
com que as empresas tenham
que se adaptar a este novo
cenário, em um ambiente totalmente conectado.
O empreendedor neces-

sita direcionar seus planos
não apenas para o momento
da venda, mas também para
a experiência que será transmitida durante a compra,
onde a qualidade do atendimento e de relacionamento
são imprescindíveis.
O painel contará com a
participação de Thiago Ferraro, que é publicitário,
CEO da agência SERMOS
de Campinas e co-fundador
do RNE; Simone Pelegrini que é membro do RNE,
jornalista, administradora,
doutora em Educação e Novas Tecnologias, pesquisadora de Mídias e Negócios
e head da agência Distacco
Mídia Interativa; e do convidado especial Carlos An-

DIVULGAÇÃO

Os encontros do RNE acontecem todas às quartas-feiras,
no período da manhã, na sede da ACIL

dré Donzelli, que é CEO da
Ideia Viva Comunicação,
publicitário, psicanalista e
especialista em Psicologia
do Consumidor. Haverá ainda 30 minutos abertos para
perguntas aos profissionais.
Para a entrada no evento
é pedido 2 litros de leite para doação, destinados à ca-

sa de repouso Cantinho do
Vovô. As inscrições são feitas através do link http://bit.
ly/perfildoconsumidor, e para mais informações sobre
o evento ou sobr eo RNE
existe o e-mail simonepelegrini@outlook.com, e o número (19) 98117-7257, falar
com Simone.

pneus, é a verificação da etiqueta do pneu. Recentemente homologado pelo Inmetro,
ela é composta por três informações relativas à eficiência
energética, segurança e meio
ambiente”, aponta Pecorari.
Existe o momento certo de
troca de um pneu, e para isso deve ser analisada a qualidade, frequência de uso além
da manutenção do veículo. A
qualidade pode ser conferida com a informação na etiqueta do pneu, e a frequência
de uso está ligada aos veículos de passeio e seu índice
UTGQ (Uniform Tire Quality
Grade), que possui informações sobre a banda de roda-

gem, tração e temperatura. E
a parte de manutenção do veículo e pneus fica por conta da
calibragem, balanceamento e
do rodízio.
Por fim, o pneu deve ter
seu tempo de vida e durabilidade respeitados. Por isso
nunca é aconselhável recapar,
recauchutar ou até mesmo
remoldar pneus de veículos
(por ser considerado um item
de segurança, algumas seguradoras podem negar atendimento a sinistros que possuam uma destas alterações em
seus pneus), principalmente
os de passeio, além de se optar sempre por profissionais
qualificados e de confiança.

Pneu careca? Hora de trocar!
A escolha de um pneu para
um veículo vai muito além da
pesquisa do preço, e está relacionado à economia e segu-

rança do condutor. Segundo
Mantelatto Pecorari, supervisor comercial da Rede Recapex, existem diversos tipos
DIVULGAÇÃO

O balanceamento e alinhamento do veículo são de
extremamente importantes para a durabilidade do pneu e até
mesmo a segurança do condutor e passageiros

de pneus, cada um para uma
finalidade e terreno diferente.
“Os tipos on-road são desenvolvidos predominantemente
para o asfalto; os off-road para terrenos irregulares como
terra e lama; os mistos são
para quem utiliza os dois tipos de via; e por fim há hoje
os pneus verdes, que são mais
leves, duráveis, diminuem o
uso de combustível, entre outros aspectos”, explica o supervisor.
A escolha deve ser feita
de acordo com as medidas,
marca e modelo originais do
veículo indicadas pelo fabricante. “Outra dica importante para a comparação entre

