
www.acillimeira.com.br  •  ANO 10 | EDIÇÃO 492 25 de Junho a 1º de Julho de 2015  •  Limeira-SP

págs. 8 e 9

Consumidores contemplados na campanha do Dia dos Namorados entre o diretor e o vice-presidente da ACIL, 
Hélio Roberto Chagas e José Mário Bozza Gazzeta, respectivamente, o presidente da Associação, 

Valter Zutin Furlan, e Eduardo Hervatin, presidente do Sicomérico

Campanha “Compras Premiadas” 
entrega R$ 5.900 em vales-compra
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De cara nova, ACIL apresenta identidade 
visual inovada
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Valter Zutin Furlan
Presidente da ACIL

EDITORIAL VITRINE

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.

Travesseiro (26,05%)

Valor médio: R$ 30,00
Imposto: R$ 7,82

Colchão (39,06%)
Valor médio: R$ 700,00

Imposto: R$ 273,42

O Facebook está ganhando 
terreno contra o YouTube, do 
Google, como uma platafor-
ma para que grandes compa-
nhias anunciem seus produtos 
em vídeos online, a categoria 
de anúncios na Internet que 
cresce mais rapidamente, se-
gundo relatório publicado na 
segunda-feira, 22.

A competição por especta-
dores de vídeos abre um novo 
front no embate entre as du-
as gigantes de Internet que já 
competem em outros tipos de 
anúncios tendo em vista seus 
apelos a consumidores jovens 
e internacionais, disse a Am-
pere Analysis em estudo.

A Ampere, com sede em 
Londres, prevê uma nova 
“corrida armamentícia” pu-
blicitária entre as duas rivais, 
praticamente empatadas em 
termos de tamanhos de au-

Facebook ganha terreno sobre YouTube em anúncios em vídeo
diência com cerca de 1,4 bi-
lhão e 1,3 bilhão de usuários 
mensais ativos, respectiva-
mente para o Facebook e o 
YouTube. Isso significa que 
consumidores provavelmen-
te serão forçados a assistir 
mais anúncios, mas que tam-
bém poderão aproveitar uma 
gama mais variada de pro-
gramação em vídeo como re-
sultado, disse a empresa.

A Internet vai ultrapassar 
os anúncios em TV em 12 
grandes mercados, represen-
tando 28 por cento dos gastos 
publicitários globais até 2017, 
segundo pesquisa separada da 
empresa de compra de mídia 
ZenithOptimedia nesta se-
gunda-feira. A projeção pa-
ra gastos em anúncios estima 
que alcançarão 531 bilhões de 
dólares neste ano.

Fonte: Reuters

Finalizamos mais uma eta-
pa da campanha “Compras 
Premiadas” deste ano, e mui-
to felizes, visto a participa-
ção e superação das vendas 
do período em relação ao Dia 
das Mães. Já era de se espe-
rar que a chegada do frio, mu-
dança nas coleções e a troca 
de presentes entre os casais, 
fomentassem o movimento 
no comércio, mas as compras 
superaram as expectativas.

No dia 22, realizamos a en-
trega dos vales-compra para os 
consumidores que prestigiaram 
as lojas participantes da pro-
moção, que a cada ano se supe-
ra com o objetivo de incentivar 
a compra e venda ao contem-
plar aqueles que acreditam no 
comércio limeirense.

O bom resultado também 
dá sinal de positivismo pa-
ra as próximas datas come-
morativas: Pais, Crianças e 
Natal, data em que espera-
mos vendas superiores às de 
2014 vislumbrando assim, 
uma pré-recuperação da eco-
nomia brasileira.

Ressaltamos também a no-
va identidade visual da ACIL, 
que agora está mais moderna e 
padronizada com cores e novos 
logos. Tudo foi pensado, estu-
dado e pesquisado para que o 
resultado agradasse a todos, 
dessa forma, diretoria, conse-
lho e colaboradores da ACIL 
foram ouvidos para que apre-
sentássemos a novidade para 
nossos associados. 

A cor azul é um resgate às 

raízes da entidade, que ago-
ra terá todas as marcas em 
harmonia, como o site acilli-
meira.com.br que ganha novo 
layout, o Jornal Visão Empre-
sarial, muito mais moderno e 
clean, mantendo sempre o pa-
drão de qualidade com maté-
rias elaboradas especialmente 
para o sócio da ACIL. 

O SCPC mantém o padrão 
Boa Vista Serviços e também 
traz novidades, o “Limeira 
Mobile”, uma aposta da ACIL 
para facilitar o dia a dia dos 
empresários com um aplicati-
vo fácil e interativo que per-
mite ao usuário fazer consultas 
rápidas e eficientes ao banco 
de dados do Serviço Central 
de Proteção ao Crédito. 

Precisamos nos atualizar e 
inovar diariamente, pois assim, 
com profissionalismo, conti-
nuamos promovendo ações e 
projetos focados no crescimen-
to econômico de Limeira e na 
melhoria contínua das empresas 
que confiam em nosso trabalho.
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A Achieve Languages é 
uma rede nacional de esco-
las de idiomas fundada pe-
la Oxford University Press 
há cerca de quatro anos. Ho-
je, além de contar com mais 
de 100 unidades e cerca de 18 
mil alunos em todo Brasil, tem 
como missão melhorar a vida 
das pessoas através do ensino 
do inglês.

A escola possui um corpo 
pedagógico altamente quali-
ficado, com profissionais que 
atuam no setor educacional - 
mais especificamente na área 
de ELT (English Language 
Teaching) – além de terem le-
cionado em escolas de idio-
mas de grande prestigio no pa-
ís. “Nosso objetivo era trazer 
para Limeira uma escola séria 
e oferecer um curso de inglês 
de qualidade internacional”, 
afirmam os proprietários Ju-
liano Rodrigues Vieira e Clau-

Achieve Languages oferece curso de inglês de qualidade internacional
dio Mariano, que zelam pela 
transparência e pelo compro-
misso com seus alunos.

Com cursos especiais pa-
ra crianças a partir dos três 
anos de idade, a Achieve Lan-
guages se destaca também 
por oferecer aulas presenciais 
100% digitais, através do uso 
de lousa interativa e metodo-
logia baseada em comunica-
ção onde o aluno aprende e 
utiliza o idioma de forma na-
tural a fim de alcançar um de-
terminado objetivo. “Todas as 
salas possuem ar condiciona-
do, carpete, além de uma de-
las ser estruturada para crian-
ças, com carteiras coloridas e 
de tamanho correto. Tudo pa-
ra oferecer aos nossos alunos 
a melhor experiência em seu 
aprendizado.”, garantem Viei-
ra e Mariano.

A escola é parceira de em-
presas de grande porte na região 

Com cursos especiais para crianças a partir dos três anos de idade, a 
Achieve Languages oferece aulas presenciais 100% digitais

como Uninter, Escola Infantil 
Risca Rabisca, TRW, Shopping 
Pátio Limeira, Pratique Acade-
mia e Procotil, para os quais são 
oferecidos valores diferenciados 
para seus colaboradores, depen-
dentes e clientes.

Quem quiser conhecer mais 
sobre a Achieve Languages, a 
escola fica localizada na Av. 
Antonio Ometto, 616, Vila 
Cláudia (próximo à Santa Ca-
sa). Entre em contato pelos 
telefones 3704-6222 e 3704-

6223 ou pelo e-mail limei-
ra@achievelanguages.com.
br, “e fa ça parte de uma escola 
de inglês que carrega o sobre-
nome de uma das mais respei-
tadas universidades do mundo”, 
convidam os proprietários.

Fundado em 1967, na ci-
dade de Vinhedo, São Pau-
lo, o grupo Espetinhos Mimi 
iniciou suas atividades como 
fábrica de embutidos. No ano 
de 1970 começou a atuar no 
ramo de organização de fes-
tas e, com o crescimento da 
demanda, a empresa inven-
tou uma nova maneira de se 
fazer churrasco: o espetinho. 
Este método inovou e apri-
morou a maneira de comer-
cializar carnes e garantiu o 
reconhecimento da marca no 
mercado nacional que possui 
dezenas de franqueadas es-
palhadas pelo Brasil.

Espetinhos Mimi: tudo para o churrasco ficar ainda mais gostoso

Para deixar o churrasco do final de semana ainda mais 
gostoso, é só passar no Espetinhos Mimi de Limeira

Hoje, esse produto que já 
faz sucesso em várias regi-
ões do País, também pode 
ser encontrado em Limeira 
no Mimi Empório, que tem 
foco no atendimento dire-
to ao cliente e possui espe-
tinhos congelados, cortes de 
carne, petiscos, massas, mo-
lhos, bebidas nacionais e im-
portadas, além de uma Bou-
tique de Carnes que oferece 
inclusive o serviço de Buffet 
para Festas e Eventos.

O pioneirismo, aliado à 
qualidade dos produtos Mimi, 
com uma rede de franqueados 
e bons serviços prestados ao 

cliente, proporcionou à marca 
uma solidez incontestável. O 
sabor dos produtos foi desen-
volvido durante os quase 50 
anos de existência da marca 
através de rigorosos controles 
de qualidade e higiene.

Para deixar o churrasco do 
final de semana ainda mais 
gostoso, é só passar no Espe-
tinhos Mimi de Limeira e con-
ferir a excelente linha de pro-
dutos oferecida pelo empório, 
que fica localizado na Rua Hu-
maitá, 299, bem no centro da 
cidade. Entre em contato tam-
bém pelos telefones (19) 3713-
1288 e 99738-7734.

DIVULGAÇÃO
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O Hospital Israelita Al-
bert Einstein visitou o Hos-
pital Unimed Limeira, no dia 
16 de junho, após a Coope-
rativa ter sido escolhida pe-
lo Ministério da Saúde e pe-
la ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, para 
fazer parte do projeto-piloto 
“Parto Adequado”.

Desenvolvido em parceria 
com o IHI (Institute for Heal-
thcare Improvement – Institu-
to de Melhoria em Assistência 
Médica), ANS, Hospital Albert 
Einstein, e os hospitais sele-
cionados, o projeto visa buscar 
modelos inovadores de cuida-
do e atenção ao parto, à mãe e 
ao bebê.

De acordo com a coordena-
dora da Maternidade do Hos-

Hospital Albert Einstein visita a Unimed Limeira
DIVULGAÇÃO

pital Albert Einstein, Rita de 
Cássia Sanches, a visita tem 
por objetivo orientar a Coo-
perativa quanto à adequação 
da estrutura física para aten-
der as gestantes no ‘Parto 
Adequado’. A coordenadora 
também afirmou que foi acer-
tada a escolha da Unimed Li-
meira para integrar o projeto 
da ANS.

“Acertamos na escolha da 
Unimed Limeira para integrar 
o projeto ‘Parto Adequado’. A 
Cooperativa tem todas as con-
dições para implantar a assis-
tência de maneira mais huma-
nizada. Temos certeza de que a 
Unimed vai contribuir bastante 
para o projeto. Achei muito im-
portante a vontade e o envol-
vimento dos participantes para 

que possamos reduzir a taxa de 
Cesárias no Brasil”, explica Ri-
ta de Cássia.

Segundo a ginecologista e 
obstetra da Unimed Limeira, 
Dra. Sandra Maria de Stefa-
nie Rossi, não se trata de im-
por este tipo de parto, “mas 
de dar condições à paciente 
que queira um parto normal, 
ter um parto adequado”, ex-
plica. Quanto ao projeto, a 
médica diz que, “agora ha-
verá treinamentos realísticos 
duas vezes por mês no Hos-
pital Albert Einstein, em São 
Paulo. Será um grande apren-
dizado. A expectativa de me-
lhoria é grande, e o orgulho 
de fazer parte deste grupo é 
imenso!”, afirma. 

De acordo com a ANS, o 

grupo que fará parte do pro-
jeto-piloto conta com 23 hos-
pitais privados selecionados. 
Também haverá cinco mater-
nidades do Sistema Único de 
Saúde (SUS), escolhidas pe-

lo Ministério da Saúde, totali-
zando 28 instituições - que te-
rão encontros presenciais com 
técnicos da ANS para discutir 
todos os resultados atingidos 
com o programa.

A visita, que aconteceu no dia 16, tem por objetivo orientar 
a Cooperativa quanto à adequação da estrutura física 

para atender as gestantes no ‘Parto Adequado’

O Colégio Novo Acadêmico – 
COC Limeira esteve entre as 200 
equipes de escolas públicas e par-
ticulares que disputaram a moda-
lidade prática da Olimpíada Bra-
sileira de Robótica (OBR), nos 
dias 13 e 14 de junho, no ginásio 
de esportes do campus da USP 
em São Carlos. Foram 100 equi-
pes do nível 1, voltado aos alunos 
do Ensino Fundamental, e outras 
100 do nível 2, para estudantes 
do Ensino Médio e técnico. 

O Novo Acadêmico foi a úni-
ca escola de Limeira a participar 
do nível 1, no qual foi simulado 
um resgate e os robôs competi-
dores tinham que encontrar uma 
vítima, superando várias adver-
sidades. No total, o colégio foi 
representado por 12 alunos, di-
vididos nas equipes Atômicos, 
Atômicos 1 e Atômicos 2. Eles ti-
veram que confeccionar os robôs 

Novo Acadêmico é o único de 
Limeira no nível 1 da Olimpíada 
Brasileira de Robótica

desde a concepção até a monta-
gem e a programação, sem inter-
ferência direta dos professores, 
que puderam apenas orientá-los.

Também tiveram a oportuni-
dade de contar com a assessoria 
de Matheus Brum, um ex-aluno 
do colégio que tem boa experi-
ência em eventos de robótica e 
participou voluntariamente de 
toda a preparação das equipes.

A segunda etapa da OBR, 
correspondente à prova teórica, 
acontecerá em agosto. “Por ser 
nossa primeira vez na olimpía-
da, nossa participação foi muito 
positiva”, exaltou Cláudia Bra-
sil, coordenadora da área de ci-
ências do Colégio Novo Aca-
dêmico. “Tivemos contato com 
outras equipes, sentimos como é 
a competição e os alunos ficaram 
muito motivados para prosseguir 
seus estudos com robótica”.

A exposição Made in Li-
meira reúne produtos de 13 
empresas e da Associação 
Limeirense de Joias (ALJ) 
na praça central do Shopping 
Center Limeira. A mostra po-
de ser conferida até 18 de ju-
lho. A organização é da Se-
cretaria de Desenvolvimento, 
Turismo e Inovação, que tem 
por objetivo mostrar à popu-
lação a produção das princi-
pais indústrias da cidade.

Os visitantes poderão co-
nhecer um pouco mais sobre 
o potencial da cidade. As em-
presas participantes são: Bar-
bosa Solda, Bourbon, Brigat-
to, CPKelco, Dimensional, 
Döhler, Fioreta, GF Lanter-
nas, Maxion, Newton, Pecci-
nin, Stanley e ZF TRW.

Empreendedorismo é mote de exposição 
no Shopping Center Limeira

Os empresários e demais 
visitantes ainda terão aces-
so a um gabinete itinerante 
da pasta, que prestará infor-

mações dos diferentes servi-
ços prestados, como a Am-
decs, PAT, Procon e Banco 
do Povo.

A exposição Made in Limeira que reúne produtos de 13 empresas e da 
ALJ pode ser conferida até 18 de julho

DIVULGAÇÃO
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No dia 30 de junho, terça-
feira, às 19h na ACIL, o Se-
brae fará o lançamento da  Pro-
gramação de Gestão e Cur sos 
Técnicos. O programa é rea-
lizado por meio de parceria 
entre Sebrae e Senac e vem 
para Limeira com o objetivo 
de atender especificamente as 
empresas do setor de Comér-
cio Varejista de Vestuário nu-
cleadas ao Projeto Empreen-
der que acontece na ACIL.

Ao participarem do pro-
grama, os empresários con-
tarão com capacitações so-
bre visual merchandising, 
técnicas de exposição de 

Lançamento da Programação de Gestão e Cursos Técnicos 
para o comércio varejista de vestuário

produtos, custos, despesas e 
preço de venda, entre outras 
áreas importantes para a boa 
gestão do negócio.

As inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail empreen-
der@acil.org.br, tratar com 
Mariana Fernandes, agente 
de desenvolvimento do Proje-
to Empreender em Limeira.

O Projeto Empreender 
Um dos melhores progra-

mas do mundo voltados pa-
ra o fortalecimento de micro e 
pequenas empresas, o Projeto 
Empreender tem como princi-
pal meta levar a competitivida-

de para os negócios através de 
um programa que incentiva a 
busca de novos mercados e tec-
nologias, sensibilizando os em-
presários para adoção de postu-
ras frente aos desafios atuais e 
futuros, além de desenvolver li-
deranças empresariais por meio 
da criação de núcleos setoriais.

As reuniões são realiza-
das a cada quinze dias na se-
de da ACIL. Para participar 
a empresa deve estar devi-
damente regulamentada co-
mo MEI ou ME, ser associa-
da à ACIL e estar dentro dos 
setores selecionados.

Atualmente o Empreender 

atende aos segmentos de Ali-
mentação Fora do Lar, Produ-
ção de Semi Joias (Folheados), 
Salões de Beleza, Mecânica 
e Comércio Varejista de Ves-

tuário. Para participar e obter 
mais informações sobre o pro-
jeto entre em contato pelo tele-
fone (19)3404-4903 ou pelo e-
mail citado anteriormente.

Conhecido como SPED Con-
tábil, o Sistema Público de Escri-
turação Digital, foi incorporado 
em 2007 e faz parte do Programa 
de Aceleração do Crescimento do 
Governo Federal para um avanço 
na informatização da relação en-
tre o Fisco e seus contribuintes.  

O Sistema consiste em uma 
modernização sistemática do 
cumprimento das obrigações 

SPED Contábil encerra entregas dia 30 de junho
transmitidas pelas pessoas fí-
sicas e jurídicas às administra-
ções tributárias e aos órgãos 
fiscalizadores, utilizando-se da 
Certificação Digital para fins de 
assinatura dos documentos ele-
trônicos garantindo a validade 
jurídica na sua forma digital. 

Como parte do SPED, a 
Escrituração Contábil Digital 
– ECD – tem o objetivo subs-

tituir as escrituras em papel 
pelas escrituras transmitidas 
via arquivo digital para todas 
as sociedades tributadas no 
lucro real, sendo facultativa 
em outras sociedades empre-
sariais, “como as sociedades 
simples, as microempresas e 
as empresas de pequeno por-
te optantes pelo Simples Na-
cional”, ressalta a agente de 

registro, Renata Cardoso.
Entre os produtos utiliza-

dos no SPED, o e-CPF A3 
consiste em um cartão com 
leitora, que tem o intuito de 
identificar e autenticar pes-
soas físicas no mundo di-
gital, ou seja, auxilia nas 
transações eletrônicas pro-
porcionando maior seguran-
ça e garantindo a validade 

jurídica. “Com ele você pode 
assinar contratos e documen-
tos, utilizar o portal e-CAC 
da Receita Federal, assinar 
o SPED, entre outras apli-
cações públicas e privadas”, 
acrescenta a agente. 

É importante que as em-
presas que aderiram ao Siste-
ma entreguem os arquivos até 
o dia 30 de junho.
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Os consumidores que com-
praram seus presentes nas 
lojas participantes da pro-
moção e prestigiaram o co-
mércio de Limeira no perío-
do que antecedeu o Dia dos 
Namorados tiveram a chan-
ce de concorrer ao sorteio da 
campanha “Compras Pre-
miadas”, que aconteceu na 
sexta-feira, 19, na sede da 
Associação Comercial e In-
dustrial de Limeira.

A campanha é promovida 
por meio de parceria entre a 
ACIL e o Sindicato do Co-
mércio Varejista de Limeira 
(Sicomércio) com o objetivo 
de fomentar ainda mais as 
vendas no comércio local. 

Na segunda fase da cam-
panha, foram divididos 13 
prêmios para os consumi-
dores contemplados: um 
vale-compra de R$ 1.000, 
quatro de R$ 400 e oito de 
R$ 250. Os vendedores que 
tiveram seu cliente sortea-
do também garantiram pre-
miação e levaram para casa 
um vale-compra no valor 
de R$ 100, que poderá ser 
trocado em qualquer em-
presa participante da pro-
moção deste ano.

Pesquisa do SCPC da 
ACIL revelou que as vendas 
do Dia dos Namorados fo-
ram superiores às das Mães, 
estatística que também se 
refletiu nas urnas da pro-
moção. “O ‘Compras Pre-
miadas’ deste ano veio para 
suplantar as campanhas pas-
sadas. Nós vimos que a po-

ACIL e Sicomércio entregam prêmios para ganhadores da 
promoção “Compras Premiadas” do Dia dos Namorados

Klekar Novidades
Armação Surf Shop
Ramos Folheados 
Santos Calçados (3 cupons)
Celly Calçados

pulação comprou mais em 
Limeira, prova disso são as 
compras da segunda data 
comemorativa do ano, que 
superaram a primeira”, afir-
mou o presidente da ACIL, 
Valter Zutin Furlan, que 
mantém o otimismo para as 
próximas datas, que intensi-
ficam as vendas no comér-
cio. “Nossa cidade tem pro-
dutos de qualidade, preços 
bons, e além disso, quem 
compra nas lojas partici-
pantes pode ganhar prêmios 
muito bons. Isso faz com 
que o comércio fique mais 
ativo e a população compre 
mais, então esperamos que 
o Dia dos Pais, Crianças e 
Natal sejam excelentes”. 

Para o presidente do Si-
comércio, Eduardo Herva-
tin, premiar 13 consumi-
dores e seus respectivos 
vendedores com vales-
compra é ótimo, “porque 
todos ficaram muito feli-
zes e gastarão seus prêmios 
nas lojas de Limeira, isso 
também ajuda a impulsio-
nar as vendas. Esperamos 
que o consumidor continue 
a prestigiar o comércio da 
cidade para que a campa-
nha prossiga com prêmios 
para nossos clientes”.

A entrega dos vales-com-
pra foi realizada na segunda-
feira, 22, na ACIL e contou 
com a presença do presiden-
te e do vice-presidente da 
entidade, Valter Zutin Fur-
lan e José Mário Bozza Gaz-
zeta, respectivamente, de 

Eduardo Hervatin, presiden-
te do Sicomércio, do dire-
tor da ACIL, Hélio Roberto 
Chagas, além dos consumi-
dores e vendedores contem-
plados na campanha. 

A grande sorteada da vez 
foi a consumidora Rita de 
Cássia Santos Costa que 
garantiu o vale-compra de 
R$ 1.000 e vai poder gastar 
muito nas lojas participan-
tes. “Fiquei muito feliz, pois 
sempre prestigio o comér-
cio de Limeira, aliás, acre-
dito que devemos apoiar o 
comércio e torcer por ele”, 
afirmou a ganhadora. Ela 
ainda revelou que sempre 
preenche vários cupons, 
mas dessa vez apenas dois 
estavam nas urnas para o 
sorteio. “Levei meu sobri-
nho para comprar roupas de 
gestante para sua esposa na 
Klekar Modas e acabei gos-
tando de uma peça, pois eles 
vendem moda feminina tam-
bém. Inclusive vim receber 
o prêmio com a roupa que 
comprei afinal, ela me deu 
muita sorte”, contou. 

Quem também estava fe-
liz era a vendedora da San-
tos Calçados, empresa que 
teve três cupons sorteados 
na apuração do Dia dos Na-
morados. “Estamos muito 
contentes pelos consumido-
res que foram contemplados 
e que também garantiram a 
nossa premiação”, disse An-
gela Pancini, que vai com-
prar sapatos com o vale-
compra que ganhou.

Lojas sorteadas no “Compras Premiadas” 
Dia dos Namorados

Tofanelli Tintas
Óptica Marucho
Lena Modas (2 cupons)
Óticas Gazetta
Lojas Eduardo

Valter Furlan, o ganhador Wanderson Thiago Barra de Pina, a vendedora 
Katy Regina Nogueira, Eduardo Hervatin e Hélio Chagas

José Mário B. Gazzetta, Valter Furlan, o vendedor 
Oséias Souza da Silva, Hélio Chagas e Eduardo Hervatin

FOTOS: ACIL/RAFAELA SILVA

“

”

O ‘Compras Premiadas’ desse ano veio para 
suplantar as campanhas passadas. Nós vimos 

que a população comprou mais em Limeira, prova 
disso são as compras da segunda data comemorativa 

do ano, que superaram a primeira.
Valter Zutin Furlan - Presidente da ACIL
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Entre os representantes da ACIL e Sicomércio, 
a consumidora Roselaine Matheus Torres e 

a vendedora Carolina Pagotti Di Sessa Venâncio
A ganhadora Cleide Elvira Giacon Moraes 
e a vendedora Carolina Pagotti Venâncio

O vendedor Rodrigo Oliveira Antunes e o 
cliente sorteado José Aparecido de Melo

A vendedora Angela Maria Pancini e a consumidora
contemplada Hermínia Carvalho Marques

Dinalva dos Santos, vendedora que teve sua cliente, 
Rafaela Aparecida B. Alves, sorteada

A vendedora Daiana de Carvalho e sua cliente 
contemplada, Cláudia Cristina Degaspari Candido 

Lucas Delmoro O. de Góis, vendedor, e a consumidora 
sorteada, Kênia Geice Lopes Francisco

A consumidora Silvia Helena Del Bianco Dias 
e a vendedora Ana Paula Balbino

A vendedora Janielly Nunes de Barros 
e a consumidora Rhayra Ceneviva da Silva

O consumidor sorteado, Paulo César Ferreira, 
e o coordenador de Desenvolvimento Empresarial 

da ACIL, Divaldo Corrêa de Souza
A grande ganhadora Rita de Cássia Santos Costa, ao lado 

de seu esposo, e a vendedora Valdirene Ap. Bertanha
A vendedora Viviane Ap. Silva Barros e a 

cliente sorteada, Izabel Escanes
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SEBRAE-SP
Você deve conhecer al-

guém que gasta sem saber 
exatamente quanto, vive pen-
durado no cheque especial e 
no cartão de crédito. Em al-
guns casos, a pessoa está nes-
sa situação não porque falta 
dinheiro, mas por não ter a 
mínima organização ou pla-
nejamento com as finanças. 
Existem empresários que 
conduzem seus negócios des-
sa mesma forma, colocando 
o empreendimento em ris-
co permanente. E quem na-
da perto da hélice, uma hora 
acaba se machucando. 

O planejamento finan-

O futuro da sua empresa depende do planejamento financeiro
ceiro é vital para o sucesso 
de qualquer empresa. Trata-
se de assunto amplo e não há 
como esgotá-lo aqui. Porém, 
alguns princípios básicos de-
vem ser observados. Há quem 
diga que o planejado nunca se 
concretiza e o trabalho é inú-
til. No entanto, planejar sig-
nifica antever situações po-
sitivas e negativas. A ideia é 
fazer os ajustes diante das va-
riáveis controláveis - que são 
os fatores internos como re-
cursos humanos, produção, 
marketing, entre outros - e das 
não controláveis - fatores ex-
ternos como mercado, legis-

lação, concorrência, etc. 
Comece fazendo um acom-

panhamento rigoroso do flu-
xo de caixa, ou seja, registran-
do diariamente todo o dinheiro 
que entra e sai. Faça projeções 
para um, dois meses, assim po-
derá saber como estão as contas 
a pagar e receber. Você desco-
bre quais as exigências futuras 
e pensa nas medidas cabíveis 
(regulação de estoque, redu-
zir ou aumentar compras, pro-
visão para inadimplência, por 
exemplo). Ajuda até a calcu-
lar o preço do seu produto ou 
serviço. A conclusão pode ser 
que há necessidade de recorrer 

a um empréstimo (mas só o fa-
ça se tiver certeza de que po-
derá quitá-lo).

Levante todos os números 
do negócio e faça compara-
ções de um mês com o mês 
antecedente e com igual pe-
ríodo do ano anterior. Inclua 
vendas, estoques, custos, pa-
trimônio e tudo o que puder 
ser mensurado e transformado 
em indicador. Com essa análi-

se você descobre o compor-
tamento do seu empreendi-
mento e do mercado. 

Para reforçar, jamais des-
cumpra a “cláusula pétrea” 
da boa gestão: separe con-
tas pessoais e da empresa. 
Não há negócio bem estru-
turado quando o caixa e a 
carteira do empreendedor 
se confundem. Organize-se 
e evite problemas.

Bruno Caetano 
Diretor superintendente 

do Sebrae-SP

INTERATIVIDADE “A Palavra Cão Não Morde”
Ideias não sentem dor. Mas, 

há pessoas tendentes a doe-
rem-se através do que lhes 
transmitem as ideias. Por-
que, obviamente, de ideias são 
compostas as opiniões. E mui-
tas vezes, opiniões divergentes 
levam muitos a vias de fatos 
abomináveis. Pois, nem todos 
aceitam que ter a própria opi-
nião é um direito de cada ser 
humano. Que deve ser respei-
tado de conformidade com o 
princípio atribuído pelos bió-
grafos de Voltaire às posturas 
que esse sábio manteve em vi-
da. As quais muitos resumem 
numa frase: “Posso não con-
cordar com o que você diz, 
mas defenderei até a morte o 
seu direito de dizê-lo”.

Mas eis, quanto ao direito 
de dizer, que, às vezes, uma 
cautela bíblica se faz neces-
sária. Para não serem atiradas 
as pérolas aos porcos... Pois, 
é perigoso dizer o que temos 

como verdade para os que te-
mem perder a própria verdade. 
Nem todos estão ao alcance. 
Há o que ataca o expressor de 
uma possível verdade, porque 
simplesmente isso se lhe mos-
tra inconveniente. Agride mo-
ral e materialmente. Atua com 
violência. Mas, em autodefesa. 
Pois, no fundo, teme-se o des-
conhecido ou o que lhe afronta 
a opinião. Não se permite, nem 
a si mesmo, que possa estar er-
rado. Mas, pelo princípio de 
Voltaire, até esse cidadão tem 
pleno direito de discordar. Mas 
não o de agredir, nem com pa-
lavras. E ainda, há os educados 
sob a obsessão de que erros são 
imperdoáveis. Para esses, até 
os naturais equívocos são des-
lizes, pecados e crimes! Infalí-
veis, ao temerem autopunições, 
atacam, como autodefesa. Ou, o 
que é pior, censuram! Querem 
que todos ignorem as verdades, 
às quais contrariam. E isso fica 

notório, até mesmo, nas discus-
sões de futebol.

A censura é uma ideia feita 
para “fazer doer” em quem a 
contraria.  Prevalece, pela for-
ça. Por essa razão é inconcebí-
vel. Já que livre deveria ser to-
da forma de expressão.  E isso 
não é novo. Porque já aparecia 
na obra “Areopagítica”, escri-
ta por John Milton, em 1644. 
Que, por sua vez, teve como 
base a filosofia de Isócrates, 
apresentada num discurso pro-
ferido em Atenas no século V 
a.C.  Eis o que nos asseverou 
Milton: “O conhecimento não 
pode corromper — nem, por 
conseguinte, os livros —  se a 
vontade e a consciência não se 
corromperem”. Assim, só po-
dem ser corrompidos por uma 
ideia ou um conhecimento, 
aqueles, cuja vontade e cuja 
consciência, já se acham pre-
dispostas a esse mal, devido 
ao fato de já estarem anterior-

mente corrompidas. Porque a 
condição de alguém ser entre-
gue a alguma forma de perdição 
devido a uma ideia, não pode 
advir de um estímulo exterior à 
pessoa, mas exclusivamente de 
sua interioridade. Devemos es-
tar expostos ao bem e ao mal. É 
digno indignar-nos contra a in-
dignidade... Mas, só a melhor 
opção tende a apropriar a verda-
de. Eis para quê somos dotados 
de livre arbítrio.

No entanto, há a censura ati-
va (direta) e a passiva (indireta; 
implícita; e, marqueteira). Esta 
se dá quando o dominador, que 
beneficiaria a alguns, vem a re-
tirar-lhes a ajuda, se, “ingrata-
mente” for, por eles, contraria-
do. Equivale ao operário não 
poder discordar do patrão; aos 
meios de comunicações não po-
derem desagradar aos governos 
que lhes dão anúncios; ou mes-
mo, tendem a fazer com gover-
nados permaneçam em compul-

sória concordância com quem 
governa (sob a ameaça de seus 
benefícios). Implicitamente, es-
se tipo de censura equivale ao 
“comprar” os censurados. Ou, 
em âmbito eleitoral, disfarça 
uma compra de votos. Trans-
forma-se num partidarismo 
inconcebível. O censor arro-
ga para si, a verdade absoluta. 
Que absoluta incorruptibilida-
de e infalibilidade daria auto-
ridade à ação de um censor?!... 
Quem garante que o censor 
não poderia vir a ser corrompi-
do? Quem assegura que a pró-
pria verdade seja verdadeira? 
Na intolerância, nem o “quê 
de verdade” se sustenta. Ape-
nas palavras não podem com-
pelir mentalidades inteligentes 
e de boas intenções. Como en-
sinou Aristóteles: “A palavra 
cão não morde”.

Paulo Cesar Cavazin
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O descanso noturno é uma 
das partes mais importantes do 
processo metabólico humano. É 
durante o sono que as energias 
corporais se renovam, além de 
equilibrar todo o organismo. Por 
isso, os colchões trazem uma 
diversidade de modelos, tama-
nhos e tecnologias que propor-
cionam o bem estar na hora de 
recuperar esse processo.

Os sócios proprietários da Só 
Colchões, Ricardo e Graziela 
Venâncio explicam que a diver-
sidade de modelos está principal-
mente no tamanho e na compo-
sição dos colchões, que podem 
ser de mola ou espuma. Atual-
mente, os tamanhos variam en-
tre os padrões King, o modelo 
Queen, e o normal, muito utili-
zado antigamente com medidas 
padrão de 1,38 cm de largura 
por 1,88 de comprimento. Já os 
colchões de solteiro apresentam 
dois tamanhos diferentes. O ta-
manho padrão e o famoso “sol-
teiro americano”, que vem sen-
do a prioridade na escolha dos 
pais. “Nós passamos a perceber 
que os pais estão preferindo o 
modelo solteiro americano para 
as crianças, principalmente por 
elas estarem crescendo muito e 
essa medida é maior, com 96 cm 
de largura por 2,03 de compri-

Colchões: o passo primordial para um bom sono
mento”, explica Vênancio. 

Além disso, a composição de 
tamanho vem com a variedade 
de espumas e molas que podem 
ser escolhidas de acordo com o 
gosto individual. Com as tecno-
logias existentes, os colchões 
de molas estão sendo mais pro-
curados. Graziela aponta que 
existem dois tipos de molas, as 
bonnel, que apresentam uma 
estrutura interna formada por 
molas de aço que podem ser in-
terligadas, onde o movimento é 
transmitido a todas as outras e 
o modelo de molas ensacadas. 
No segundo caso, as molas são 
costuradas e inseridas indivi-
dualmente dentro do colchão, 
proporcionando maior estabi-
lidade para o usuário. “Procu-
ramos sempre recomendar esse 
tipo de colchão para os casais 
que apresentam uma diferença 
de peso, para que não aconteça 
muita movimentação dos col-
chões”, completa

Existem também as pessoas 
que preferem os colchões de es-
puma, que já apresentam diver-
sos materiais. Entre eles estão os 
visco elástico, a conhecida tecno-
logia desenvolvida pela Nasa, e 
o látex. Os confeccionados com 
o látex têm o beneficio de repelir 
poeira e ácaros, além de não de-

formar e ser firme. Já o da Nasa, 
promete adaptar-se a diferentes 
biotipos proporcionando confor-
to a quem usa. “Para os colchões 
de espuma, é preciso estar sem-
pre atento ao principal fator de 
classificação, a densidade, que 
varia a partir do peso de quem vai 
utilizá-lo , entre D20 e D45”, ex-
plica Venâncio. 

Colchões Ortopédicos 
Esta é a melhor aposta pa-

ra quem não gosta das alterna-
tivas mais moles ou para quem 
sofre com dores na coluna. Ele 
apresenta uma tábua de madeira 
por dentro e uma camada de es-
puma por fora, proporcionando 
maior firmeza sem comprome-
ter o conforto.  

Mesmo para pessoas que não 
apresentam dores ou problemas 
na coluna, a utilização de um 
colchão ortopédico é recomen-
dado. Eles são extremamente 
adaptáveis ao corpo dos usu-
ários e irão trazer uma melhor 
resposta para as articulações e 
ossos em decorrência da pres-
são exercida na espuma. 

Cuidados 
Os sócios comentam que pa-

ra uma boa durabilidade do col-
chão, é preciso ter alguns cuida-

dos diários. A durabilidade de 
um colchão varia entre 10 anos, 
explica Venâncio, ressaltan-
do que, atitudes como não ficar 
muito tempo sentado nas extre-
midades ou até mesmo nas regi-
ões centrais do colchão, podem 
aumentar sua vida útil. “Essa 
concentração do peso em uma 
área menor do que a de uma 
pessoa deitada pode prejudicar 
a espuma ou mola”, explica. 

Além disso, realizar o rodízio 
do colchão, entre os pés e a ca-
beça ou face a face de 15 em 15 
dias, pode melhorar o equilíbrio 
nas espumas e molas, não forçan-
do apenas um lado ou região. 

Para uma proteção tanto do te-
cido, a vendedora Bianca Olivei-
ra, recomenda os protetores im-
permeáveis utilizados antes dos 
lençóis. “Eles protegem a estru-
tura do colchão e proporcionam 
maior higiene”, comenta. 

Outro ponto importante ressal-
tado pelos proprietários é a expo-
sição diretamente dos colchões 
ao sol. Essa prática muito conhe-
cida e praticada pode surgir efei-
tos contrários, como o aumento 
de ácaros e fungos e a degrada-
ção dos tecidos, espumas e mo-
las. “É recomendados que os co-
locassem em lugar arejado e sem 
umidade”, ressalta Graziela.

A vendedora Bianca e o proprietário Ricardo Venâncio mostram 
as molas do tipo bonnel, que são interligadas onde o movimento é 

transmitido para as outras em toda a área do colchão 

ACIL/LAÍS CARVALHO
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DE OLHO

INFORMÁTICA
A empresa anunciou que 

irá lançar, nos próximos dias, 
uma ferramenta para acele-
rar páginas acessadas a partir 
dos resultados da busca.

Não é de hoje que o Goo-
gle tem dado atenção especial 
para dispositivos móveis. 

Em março deste ano, a gi-
gante das buscas já havia 
anunciado que iria privilegiar 
sites compatíveis com dispo-
sitivos móveis. 

No entanto, mesmo com 
essa melhora nos resultados, 
sabemos que acessar um site 
pelo celular, é no mínimo um 

Google vai acelerar sites para celulares
teste de paciência. Principal-
mente quando estamos usando 
a rede de internet móvel (3g 
ou 4g, se você conseguir co-
nectar). Afinal, não é novidade 
para ninguém que o acesso pe-
la rede móvel é “sofrível”.

E percebendo a péssima 
qualidade da internet móvel 
no Brasil, a Google resolveu 
dar uma força. Anunciou, no 
último dia 11, que está pres-
tes a lançar uma ferramenta 
para acelerar o carregamen-
to dessas páginas, quando 
acessadas a partir dos resul-
tados da busca.

Se você estiver no Brasil, 
usando um telefone Android 
e uma rede móvel lenta, vai 
perceber que páginas acessa-
das a partir de nossos resul-
tados de busca irão começar 
a carregar bem mais depres-
sa – e usando bem menos da-
dos, cita matéria publicada no 
blog oficial da empresa.

Com a nova ferramenta, a 
Google pretende melhorar a 
experiência do usuário brasi-
leiro que acessa sites a partir 
de celulares e, consequente-
mente, aumentar as visualiza-
ções dessas páginas.

Segundo informações do 
blog, testes na Indonésia 
mostraram uma redução de 
80% no consumo de dados 
e páginas carregando 4x 
mais rápidas. 

Esse resultado proporcio-
nou um aumento de 50% no 
tráfego dessas páginas, o 
que é animador, afinal, cada 
vez mais brasileiros aces-

sam a internet pode meio 
de um smartphone.  É im-
portante que o empreende-
dor esteja atento, e apro-
veite para se adequar a 
essa nova realidade.

A ferramenta deverá ser 
anunciada nos próximos dias, 
e claro, estarei falando a res-
peito no próximo artigo.

Até a próxima!

Alessandro Vieira
    Consultor de Marketing Digital.

         Diretor e Cofundador 
             do Idoméstica.com

Festa Julina na Paróquia São Paulo Apóstolo 
Com deliciosos quitutes e muita diversão a Paróquia São 

Paulo Apóstolo realiza sua tradicional festa julina nos dias 
11 e 12, 18, 19, 25 e 26 de julho e também no primeiro final de semana de agos-
to, nos dias 01 e 02. 

A festa contará com uma variada opção de “comes e bebes” com barracas de 
doces, lanches, batata recheada, cachorro quente, pastel, espetinho, frango assa-
do, cuscuz, vinho quente, quentão e bebidas frias. 

No dia 11, às 19h30, haverá quadrilha das crianças da catequese. Além disso, 
um parquinho de diversão será montado para entreter os pequenos.

 As Santas Missas acontecem aos sábados às 18h e aos domingos às 10h e 19h. 
A Missa de Louvor e Adoração é celebrada às quartas-feiras a partir das 19h30. 
Participe com toda a família. 

A Paróquia São Paulo Apóstolo fica na Rua Oscar Vargas, 1361, no Mor-
ro Azul. 

Dinossauros são tema de exposição no Shopping Center Limeira
Considerada uma aventura que rompe conceitos, a exposição “Dinossauros! 

A vida no passado” transforma meros visitantes em verdadeiros exploradores da 
vida passada. Crianças, jovens, adultos e idosos irão se encantar com a experiên-
cia mágica de ver criaturas da pré-história na visão do artista plástico Braz Lima 
Filho.

A mostra pode ser conferida na Galeria Lícia Simonetti até o dia 12 de julho e 
reúne 20 peças entre pinturas, ilustrações, esculturas e painéis que deixam uma tê-
nue linha entre o bi e o tridimensional e prometem encantar o público.

Classificado como paleoarte, o trabalho de Lima Filho é uma ramificação sim-
biótica entre arte e ciência ainda pouco explorada no território nacional. “A paleo-
arte tem como função reconstituir e retratar ambientes e seres vivos que habitaram 
a Terra e que já estão extintos. Ela surgiu com a necessidade da comunidade cien-
tífica e da população em geral em poder visualizar a aparência destes seres vivos 
de um passado distante”, afirma o artista.

Abertas inscrições para o 14º Canta Limeira
Já estão abertas as inscrições 

para o 14º Canta Limeira, Festival 
Nacional de MPB, promovido pela 
Prefeitura de Limeira, por intermé-
dio da Secretaria de Cultura, com 
apoio do Centro do Professorado 
Paulista (CPP). O Festival é aberto 
a compositores e intérpretes de to-
do o Brasil. 

Os interessados podem inscre-
ver-se gratuitamente, até 31 de ju-
lho, na sede da Pasta, localizada 
na av. Maria Thereza Silveira de 

Barros Camargo, 1.525, Jd. Aquarius. As inscrições também são aceitas pelos 
Correios, nesse caso, o CEP é 13.484-270, ou pelo e-mail festivalcantalimeira@
gmail.com (inserir no assunto a frase “Inscrição Canta Limeira”). Em caso de dú-
vida, o participante deve entrar em contato com a secretaria pelo telefone: (19) 
3495-1350.

É necessário enviar a ficha de inscrição preenchida e assinada pelo responsá-
vel; cinco cópias digitadas de cada letra; uma cópia da gravação da música em 
CD (para as inscrições via e-mail, os participantes devem encaminhar o áudio da 
música em MP3); e declaração para o Ecad de Música Autoral. 

As músicas devem ser inéditas e originais, ou seja, não podem ter sido grava-
das comercialmente nem editadas. Cada compositor poderá inscrever até três mú-
sicas, mas somente uma delas será classificada. 

O Festival será dividido em três etapas, sendo que na primeira fase serão sele-
cionadas 32 músicas. A grande final será no dia 6 de setembro, às 19h, no Teatro 
Vitória. As premiações variam de R$ 800 a R$ 3.500.

Para conhecer o edital completo e imprimir a ficha de inscrição, basta acessar o 
link http://www.limeira.sp.gov.br/pml/secretarias/cultura/regulamentos-inscricoes.
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“Promover a inclusão social, 
utilizando as tecnologias da in-
formação como um instrumen-
to para a construção e o exercí-
cio da cidadania, contribuindo 
para a transformação de vidas 
e o desenvolvimento comuni-
tário”. Foi com esse objetivo 
que o Telecentro da ACIL abriu 
suas portas há onze anos. Ho-
je, além de ter formado e pre-
parado centenas de jovens e 
adultos para o mercado de tra-
balho, também se destaca pe-
lo conceito de inclusão digi-
tal com a terceira idade, que 
aprende desde o básico até co-
mo navegar nas redes sociais 
mais acessadas na atualidade.

Telecentro da ACIL celebra 11 anos de dedicação à inclusão digital
A aluna recém-formada no 

curso avançado de informá-
tica, Maria Antonieta Scirra 
Poldi, 67 anos, relata que to-
do o processo foi de extrema 
importância e muito bem es-
truturado. “Aprendi muito du-
rante as aulas do Telecentro. 
Meu professor, Luiz Henri-
que, sempre foi muito aten-
cioso e paciente com todos os 
alunos. Além disso, fiz amigos 
que vou levar por muito tem-
po”, comenta.

A estrutura do Telecen-
tro passou por modificações 
desde sua fundação e se mo-
dernizou. Com a inovação da 
grade, computadores de últi-

ma geração foram adquiridos 
para atender todas as expec-
tativas dos alunos. A sala tem 
capacidade para 12 pessoas, 
sendo um aluno por compu-
tador, e possui lousa interati-
va touch screen, o que facili-
ta ainda mais as técnicas de 
explicações e aprendizagem. 

Contando com as moder-
nizações, Sérgio Rodrigues 
da Silva, 52 anos, também 
aproveitou para aperfeiçoar 
seu conhecimento e aplicar 
os estudos feitos durante o 
curso em seu empreendimen-
to. “Conheci o Telecentro pe-
lo Jornal Visão e já aprovei-
tei que precisava aprender a 
trabalhar com o Excel para 
ingressar no curso. Todo meu 
aprendizado está sendo mui-
to válido no empreendimen-
to, procuro sem pre aplicar o 
que aprendi”, explica. 

Com valor muito acessível 
para a comunidade, o Telecen-
tro da ACIL oferece os cursos 
de Introdução a Informática e 
Tratamento de Imagens e Re-
des Sociais, tendo como ins-
trutores Luis Henrique San-

ches e Maycon Evander, que 
se dedicam diariamente para 
proporcionar uma aula dinâ-
mica e bem elaborada para que 
todos os alunos compreendam 
e consigam aplicar em seu co-
tidiano o que aprenderam nas 
aulas durante a semana. 

A aluna Márcia Silva Mar-
tins, 57 anos, recentemente 
formada no curso básico, não 
esperou e já vai ingressar no 
curso de Redes Sociais. Ela 
comenta que o curso foi im-
portante para ela e o mari-
do que concluíram a primeira 
etapa juntos. “Nós não sabía-
mos mexer em nada, e temos 
a certeza que iremos dar con-
tinuidade em outros cursos”, 
comenta. Márcia ressalta tam-
bém que o preço, disponibili-
dade de horário e dedicação 
dos professores são pontos 
fundamentais para aumentar o 
aproveitamento das aulas. 

Os cursos
O treinamento de Intro-

dução à Informática tem du-
ração de 6 meses, onde são 
abordados aulas de Windo-
ws 7 (Hardwares e Softwa-

res), Internet (navegação, se-
gurança, e-mail e pesquisas) e 
Microsoft Office 2007 (Word, 
Excel e Power Point). 

Já o curso de Tratamentos 
de Imagens e Redes Sociais, 
é destinado aos que já domi-
nam os programas básicos 
do computador. No conteú-
do será trabalhado a utiliza-
ção do Picture Manager, Fa-
cebook e Skype, entre outras 
ferramentas. As aulas acon-
tecem durante três meses.

Ambos os treinamentos es-
tão com vagas abertas para to-
dos os períodos: manhã, tarde e 
noite, de segunda e quarta-fei-
ra ou de terça e quinta-feira. “O 
Telecentro está de portas aber-
tas para todos. A idade mínima 
exigida é de 12 anos, mas exis-
te grande procura pelas pesso-
as da 3ª idade, que querem es-
tar em contato com o mundo da 
era digital”, completa Sanches.

Para tirar dúvidas sobre 
os cursos ou fazer sua inscri-
ção, o interessado deve en-
trar em contato pelo telefo-
ne (19)3404-4931, falar com 
Renato, Luiz ou Maycon.

Com computadores de última geração, a sala tem 
capacidade para 12 pessoas

ACIL/ARQUIVO
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Quando as primeiras lojas 
online surgiram nos Estados 
Unidos, em meados da déca-
da 1990, a maioria oferecia 
frete gratuito. Esse benefí-
cio era uma forma de atrair 
mais clientes para uma mo-
dalidade de compras que 
ainda era desconhecida. 

Além disso, era uma gran-
de vantagem em relação às 
lojas físicas: a comodidade 
de entregar o produto na ca-
sa do consumidor sem que 
ele tivesse que pagar a mais 
pelo serviço. Para os empre-
sários americanos, custear o 
serviço de entrega fazia sen-
tido porque os valores eram 
baixos e não abalavam as 
contas da empresa.

Quando esse modelo de 
negócios veio para o Brasil, 
os empreendedores tentaram 
copiar a mesma fórmula. As 
despesas com as entregas, 
porém, são bem diferentes no 
país. Aí começam as primei-
ras armadilhas: muitas em-
presas fechavam a conta no 
vermelho por conta do fre-
te gratuito. De acordo com o 
estudo Custos Logísticos no 

As armadilhas do frete gratuito

Brasil de 2014, realizado pe-
la Fundação Dom Cabral, os 
gastos com logística conso-
mem 11% da receita das em-
presas - valor que, no merca-
do americano, cai para 8%. 

As armadilhas
Além de ser caro, o trans-

porte no Brasil é complica-
do devido a tarifas confusas. 
“Não existe um padrão. Ca-
da transportadora cobra de um 
jeito, algumas por peso, outras 
por volume e há as que se ba-
seiam no valor da nota fiscal”, 
afirma Gabriel Drummond, 
co-fundador da Intelipost, pla-
taforma especializada em ge-
renciamento de logística. 

Para pequenos e médios 
negócios as armadilhas po-
dem ser maiores, já que 
muitas delas não conseguem 
o volume necessário para fe-
char um contrato com uma 
transportadora e, por isso, 
pagam taxas ainda maiores 
para realizar suas entregas. 

Além disso, muitas lojas 
virtuais não sabem realmente 
calcular corretamente quanto 
pagam pelo transporte, além 

de desconhecer a forma mais 
vantajosa entre as modalida-
des diversas oferecidas. “Os 
empreendedores acabam pa-
gando essa conta e compro-
metem as margens de lucro 
da empresa”, diz Drummond. 

Muitos fazem isso tam-
bém porque acreditam no fal-
so princípio de que os clientes 
só compram quando há frete 
gratuito. “Com o tempo, ve-
mos cada vez mais no mer-
cado a redução do frete grá-
tis. Antes, servia para quase 
qualquer compra, mas agora 
é mais restrita a categorias de 
produtos, região geográfica 
ou percentual de valor atingi-
do. É uma mudança cultural”, 
diz Pedro Guasti, co-funda-
dor da E-bit e vice-presidente 
de relações institucionais da 
Buscapé Company. 

Os especialistas acreditam 
que o frete gratuito – quando 
há margem para isso – deve 
ser utilizado de com alguns 
propósitos específicos: 

Atrair novos clientes
Se o número de consu-

midores está baixo, o frete 
gratuito pode ser uma for-
ma de atrair novos clientes. 
É possível oferecer esse be-
nefício apenas na primei-
ra compra. Essa estratégia 
também pode ser limitada 
para alguns produtos. Os 
itens com maior valor agre-
gado ou com uma margem 
de lucro mais elevada são 
as melhores opções.  

A entrega gratuita tam-
bém não precisa ser feita pa-
ra todos os clientes é possível 
ofe recer para apenas para al-
gumas regiões em que o gas-
to com o transporte é menor.  

Essas ofertas funcionam 
principalmente durante pe-
ríodos específicos como em 
data comemorativas. 

Fidelizar
O frete gratuito também 

pode ser utilizado para uma 
loja virtual que já tem um nú-
mero expressivo de clientes, 
mas que não retornam para 
realizar novas compras. Uma 
prática comum em algumas 
lojas virtuais é enviar junto 
com o produto um cupom ofe-
recendo o frete gratuito para a 
próxima compra. 

Esse procedimento po-
de estimular os clientes a 
visitarem mais vezes o e-
commerce para aprovei-
tar o benefício. Se não for 
possível oferecer o serviço 
gratuito, é possível dar um 
desconto no frete nas pró-
ximas compras. 

Aumentar tíquete médio
Se os clientes de um e-

commerce compram apenas 
um produto a cada transa-
ção, uma forma boa de au-
mentar rentabilidade é ven-
der mais para os mesmos 
consumidores, ou seja, au-
mentar o tíquete médio. 

Oferecer frete gratuito a 

partir de compras acima de 
um valor ou com um núme-
ro específico de itens costuma 
trazer um bom resultado. Es-
sa prática não pesa menos no 
bolso do empresário porque 
a margem de lucro se torna 
maior. Mesmo assim, os espe-
cialistas recomendam que os 
empreendedores façam a con-
ta para ver se realmente vale à 
pena oferecer esse benefício. 

Promover para um 
público específico

Quando uma loja virtual 
quer atrair um público-alvo 
específico o frete pode ser 
um poderoso atrativo. Al-
gumas lojas virtuais fazem 
ações promocionais para os 
consumidores de uma re-
gião, por exemplo. Nesse ca-
so, os descontos podem ser 
programados pelos CEPs. 

Se além de operar no e-
commerce a empresa tiver 
uma loja física, é possível 
incentivar a retirada de pro-
dutos pelo próprio cliente. 
Assim quem mora nas pro-
ximidades, pode ter a como-
didade de pedir pela internet, 
mas retirar o produto sem ter 
que pagar pelo frete.

A entrega gratuita pode ser oferecida para algumas regiões 
em que o gasto com o transporte é menor

Fonte: DComércio

DIVULGAÇÃO
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Se você é um apaixonado por 
bike e ama pedalar por aí, então 
fique de olho no que está por vir 
nas férias de julho. O Frei Galvão 
Bike Férias é um evento ciclísti-
co com objetivo de reunir amigos 
e familiares para um passeio sau-
dável e divertido pela cidade de 
Limeira. Em sua quarta edição, 
traz muitas novidades, incluindo 
distribuição de água, sucos e fru-
tas, além de sorteio de brindes e 
de uma bicicleta aro 29. 

“Será uma pedalada ciclísti-
ca para toda a família”, diz o 
organizador do evento, Ade-
vair Vanin da Cross Bike. “A 
concentração será a partir das 
8 horas do dia 26 de julho, no 

Passeio ciclístico promete agitar Limeira dia 26 de julho
Parque Cidade de Limeira, 
mais conhecida como Hípica. 
Sairemos por volta das 9 ho-
ras para o passeio, haverá carro 
de som acompanhando, o per-
curso será leve e descontraído. 
Um evento para agradar todas 
as idades e que proporcionará 
momentos de alegria, reencon-
tros e muita saúde.”. 

O Frei Galvão Bike Férias 
é organizado pela Cross Bike 
e tem o patrocínio oficial do 
Frei Galvão Saúde. Conta tam-
bém com o patrocínio do Co-
vabra Supermercados e o apoio 
de importantes empresas de Li-
meira e dos mais diversos seg-
mentos como: Ar tigráfica, Ati-

ve Studio Pilates, Centauro, 
Du Marketing, Focalize Ou-
tdoors, Jornal de Limeira, Pa-
tio Limeira Shopping, Pessat-
te Suco de Laranja, Prefeitura 
de Limeira, Out Midia, Óticas 
Carol, Rede Total e Sphera Co-
municação interativa. 

Se você é um ciclista apaixo-
nado, gosta de garantir um bom 
programa em família e com os 
amigos, então faça a sua inscri-
ção na Cross Bike, que fica na 
Av. Santa Bárbara, 1735, o telefo-
ne é (19) 3451-9880. Para fazer a 
inscrição basta levar 1 Kg de ali-
mento não perecível.  Os alimen-
tos serão doados ao setor de Nu-
trição da Santa Casa de Limeira.

“Limeira Mobile” é a no-
va aposta que a Associação 
Comercial e Industrial de Li-
meira encontrou para facili-
tar o dia a dia dos associados 
por meio de um aplicativo fá-
cil e interativo. Foi desenvol-
vido especialmente para efe-
tuar consultas de forma rápida 
e eficiente ao banco de dados 
do Serviço Central de Prote-
ção ao Crédito – SCPC. 

Limeira recebe aplicativo de consulta 
ao SCPC

O aplicativo possui opções 
básicas de consultas de Pessoa 
Física, Pessoa Jurídica, além 
de cheques e veículos. Apre-
senta também informações 
com o conteúdo de cada tipo 
de consulta disponível e um 
acesso para consultar a Situa-
ção Cadastral do CPF e CNPJ 
direto no banco de dados da 
Receita Federal. 

“Trouxemos a modernida-

de para a ACIL. O aplicativo 
é um meio fácil, prático e rá-
pido de acesso às informações 
que os associados podem usu-
fruir sem nenhum custo adicio-
nal”, explica a coordenadora 
do SCPC, Adriana Marrafon. 

Adriana também ressalta 
que o aplicativo é excelente 
para as pessoas que trabalham 
com vendas, visitam feirões ou 
que trabalham longe de com-
putadores, uma vez que podem 
ser instalados e utilizados em 
todos os tipos de smartphones. 

Para baixar o “Limeira Mo-
bile” basta acessar a “Apple 
Store, Play Store ou Windows 
Phone Store” de acordo com 
o tipo de software do celu-
lar e procurar o aplicativo da 
ACIL. “É importante ressal-
tar que os usuários necessitam 
dos códigos e senha de asso-
ciado”, relata. 

“Tome a decisão correta, bai-
xe o aplicativo em seu celular e 
tenha as informações de crédi-
to sempre atualizadas em suas 
mãos”, completa Adriana.

As trezentas primeiras ins-
crições ganharão o kit exclu-
sivo do evento. E tem mais, a 
partir do dia 18 de julho, a Cen-
tauro do Shopping Pátio tam-

bém fará as inscrições. Apro-
veite este evento único que 
trará boas oportunidades de di-
versão e promoção de uma vi-
da mais saudável. 

O aplicativo pode ser instalado em smartphones com 
os sistemas IOS, Android ou Windows Phone

ACIL/LAÍS CARVALHO



16 25 DE JUNHO A 1º DE JULHO DE 2015

“Admiro o trabalho realizado pela ACIL. Ela se 
tornou uma ponte entre os empresários, proporcionando 

troca de experiências e adquisição de conhecimento. 
Eu adoro ter essa parceria com a entidade, pelo Jornal Visão, onde 

sempre divulgamos nossos cursos e alcançamos cada vez mais nosso 
público. Realizo alguns cursos a partir das locações de sala, que são ex-
tremamente confortáveis. Eu adoro o atendimento e dedicação de todos 

que fazem parte da Associação, que está de parabéns.”

Lilian Spaulonci de Camargo – Supera Treinamentos

“Eu tenho certeza que a Associação nos fortalece e proporciona uma 
série de benefícios incalculáveis. Vemos o grande sucesso das 

campanhas realizadas ao longo dos anos, o atendimento maravilhoso, 
além do destaque e apoio que as empresas recebem do Jornal Visão. 
Mesmo que a minha área não tenha as promoções, utilizo sempre a 

divulgação no Jornal, que é um prestígio para nós associados. 
Os serviços não são as únicas formas da ACIL nos auxiliar. A realização 
de cursos, palestras e as promoções de encontros entre os empresários é 

de grande importância para recebermos muitas orientações. 
É um apoio que todo empresário deveria investir e ter acesso. 
Não consigo imaginar nosso empreendimento sem a entidade. 
A ACIL tem os olhos além e isso já nos garante benefícios.”

Zilá Penteado Gullo – Michigan

“Para mim, a Associação Comercial e Industrial de Limeira é de extrema 
importância, principalmente por ter se tornado um local onde é possível 

adquirir conhecimento através dos cursos, e ter contato com os 
empresários. Aprendi muita coisa positiva para aplicar nos meus negócios. 

A consulta oferecida pelo SCPC é um dos serviços mais utilziados 
pela WM, e me ajuda a negociar e realizar ótimas vendas 

a partir da análise dos meus clientes. 
O Dia da Empresa Limeirense é um dos eventos mais importantes 

da cidade e já tive a honra de participar e ser cada vez mais reconhecido. 
Para mim, essa conquista, de ter sido escolhido pelos associados 
para receber essa homenagem foi muito gratificante e uma ótima 
oportunidade para alavancar minhas vendas. Obrigada ACIL.”

Warley Magri – WM Papéis 

Associados descrevem a importância da entidade para Limeira

“Para nós do grupo RR Parafusos Assistência Técnica e Locações de 
Equipamentos é bastante útil e importante ser uma empresa associada da 
ACIL. As campanhas em datas comemorativas, com sorteios em épocas 

especiais do ano, contribuem para incrementar as nossas vendas. 
Sem contar com a segurança e a tranquilidade de podermos contar 

com o SCPC para sempre mantermos uma clientela fiel que honra seus 
pagamentos. Para nós, esta Associação exerce um trabalho essencial aos 

empresários, pois defende os interesses do mercado perante 
representantes nas esferas social, econômica, política e jurídica.”

Sandra Reencober – RR Parafusos 

“Acompanho todas as edições do Jornal Visão Empresarial e colaboro 
com a matéria de informática sempre que solicitada. Pude constatar 

evidências de altíssimo crescimento em seu conteúdo, tanto informativo 
como jornalístico. Parabenizo a todos, pois é gratificante saber que em 

nossa Associação Comercial dispomos de um veículo que só nos 
acrescenta empresarialmente, através de grandes parcerias como o 

Sebrae, que cada vez mais disponibiliza recursos para nós Associados”.

Neusa Sampaio – Eniax

No ponto de vista do Grupo Santos, além de já ter tido cinco clientes 
premiados com a honesta campanha realizada todo ano, nós 

reconhecemos a importância da entidade em Limeira. Todo o trabalho 
realizado é positivo para que nós consigamos atrair clientes. A campanha, 

que sempre é transparente e muito correta é uma dessas formas. 
Os clientes procuram as lojas associadas à ACIL para garantir 

os cupons e as chances de ganhar. Parabenizamos toda 
a equipe de funcionários da entidade pelo excelente trabalho.

Luana Ferreira Santos – gerente Santos Calçados

No nosso ramo, a Associação é importantíssima. Utilizamos 
sempre o SCPC para que seja possível realizar uma 

avaliação do perfil de nossos clientes. Além disso, a ACIL 
nos auxilia a melhorar nossas vendas, diminuindo 

a inadimplência na loja, melhorando nossos atendimentos 
a partir dos cursos, entre os inúmeros serviços como o reprográfico. 

Mesmo estando com a loja em Arthur Nogueira, continuamos 
sócios da ACIL, utilizando os serviços de reprodução e 

gostaríamos de parabenizar à entidade e todos os funcionários.

Cristiane Souza – Ideal Moda Masculina


