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EDITORIAL
FENACIL movimenta a energia empreendedora de Limeira

Missão dada é missão cumprida. Começo esse editorial com a frase que melhor 
define o sentimento de todos os membros do Núcleo de Jovens Empreendedores 
da ACIL de Limeira, do qual faço parte.

Há quase um ano, o desafio foi aceito. E hoje, a primeira FENACIL – Feira de 
Empreendedorismo e Negócios da ACIL – está acontecendo. E você faz parte dis-
so. Seja bem vindo!

Durante os dias 06 e 07 (quarta e quinta-feira), você terá a oportunidade de conhecer 
grandes empresas de Limeira e região, ampliar o conhecimento sobre empreendedo-
rismo, negócios, fazer network, além de conhecer os mais variados produtos e serviços 
dos segmentos do comércio, indústria e prestação de serviços de nossa cidade.

Afinal, são mais de 50 expositores presentes na FENACIL 2018. Empreendedores 
que deixaram de lado o discurso da crise e acreditaram, desde o ínício, na importân-
cia deste evento. Estão inovando, gerando negócios e movimentando nossa economia.

Não por acaso, Limeira é berço de grandes empresas, reconhecidas nacional-
mente e internacionalmente. Definitivamente, uma cidade empreendedora. 

Além dos expositores, teremos mais de 20 atrações gratuitas. São palestras, 
workshops, reuniões de network, rodada de negócios, fast consulting e degusta-
ção. Confira a programação disponível nesta edição.

Portanto, se você é estudante ou está começando agora seu negócio, cheio de 
dúvidas e desafios, está no lugar certo. Aproveite a ocasião para buscar conheci-
mento e ampliar sua rede de contatos.

Te vejo pelas Arenas da FENACIL.
Grande abraço!

Francisco de Salis Gachet
Diretor da ACIL

Alessandro Vieira
Integrante do NJE da ACIL  
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Seja bem vindo a 1ª Feira de Empreendedorismo 
e Negócios de Limeira!

A FEIRA
Mais de 50 expositores 
de Limeira e região 
estarão reunidos no 
Centro de Eventos do 
Shopping Nações nos 
dias 6 e 7, das 14h às 22h, 
com entrada gratuita. 

ABERTURA
Palestra especial no 
dia 5, às 19h30, com 
a presença ilustre de 
Arnaldo Jabor.

PROGRAMAÇÃO
Serão mais de 30 
palestras, workshops 
e outras atrações, 
com a participação de 
mais de 20 palestrantes.

PÚBLICO
São esperados cerca de 
2 mil visitantes para os 
dois dias de feira.

ORGANIZAÇÃO
Mais de 300 pessoas 
envolvidas diretamente 
na organização 
do evento.

REDES SOCIAIS
Acompanhe a FENACIL 
nas redes sociais

Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL dá boas vindas a todos na 1ª FENACIL

A FENACIL traz a essência do empreendedorismo de volta a Limeira

Imagine um local que reú-
na oportunidades de negócios, 
evolução profi ssional, conhe-
cimento, empreendedorismo e 
network? Pois é, na FENACIL, 
que acontece nesta quarta e quin-
ta-feira, no Centro de Eventos do 
Shopping Nações com entrada 
gratuita, você vai encontrar tudo 
isso e muito mais. 

Criada com base em gran-
des eventos organizados em 
São Paulo, a FENACIL pro-
vavelmente será a maior fei-
ra de empreendedorismo da 
região, mostrando a impor-
tância do comércio, indústria 
e prestação de serviços para 
o desenvolvimento e cresci-
mento econômico brasileiro. 

Além de expandir sua rede 
de contatos para futuras par-
cerias num espaço exclusivo 
para realização de network, 
os visitantes poderão partici-
par de palestras e workshops 
sobre os mais diversos temas: 
planejamento estratégico, In-
dústria 4.0, liderança, vendas 

e marketing digital, gestão pa-
ra e-commerce, entre outros. 

Todas as atividades serão 
ministradas por profi ssionais 
conceituados em suas áreas 
de atuação, tudo para garan-
tir conteúdo de qualidade pa-
ra a feira.

Entre os grandes nomes que 
estarão presentes no evento 
estão Antonio Augusto Dias, 

CIO na Suzano Papel e Celu-
lose, com a palestra “Indústria 
4.0” e Paulo Morais, fundador 
da Venturança Aceleradora, 
que participará do Painel Star-
tups e Inovação para falar so-
bre Blockchain. Pedro Henri-
que Assis, que é consultor de 
Negócios na Resultados Digi-
tais também estará na feira pa-
ra apresentar a palestra “Co-

mo construir uma máquina de 
vendas através do Marketing 
Digital”. Além desses, quem 
marca presença na feira é o 
Head of Business da Playki-
ds e fundador do Leiturinha, 
Rodolfo Reis, que falará sobre 
“Como a Leiturinha se tornou 
um dos maiores clubes de as-
sinatura do Brasil”.

Esta, sem dúvida, é uma 
grande oportunidade de evolu-
ção para o empreendedor de Li-
meira e região, seja ele de pe-
queno médio ou grande porte.

Confi ra nesta edição o ma-
pa completo da FENACIL 
com toda a grade de exposi-
tores que estarão presentes 
no evento, além da progra-
mação completa de ativida-
des que acontecem das 14h 
às 22h, com o horário, tema 
e palestrantes. 

Para facilitar sua entrada na 
feira, faça seu credenciamen-
to prévio no site www.fena-
cil.com.br e aproveite todas as 
vantagens que a FENACIL po-
de proporcionar para sua em-
presa e carreira profi ssional.

ACIL/ARQUIVO

ACIL/RAFAELA SILVA

E faça suas publicações 
nas redes com a 
tag #Fenacil2018.

@fenacil.limeira

@fenacil
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PATROCÍNIO MASTER:REALIZAÇÃO:

Associação 
Comercial 
e Industrial 
de Limeira
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PATROCÍNIO ARENAS:
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13h30 às 14h | Abertura Oficial da FENACIL
Arena ATLAS de PALESTRAS

14h às 14h40 | Cidades Criativas - 
A inspiradora Limeira: cidade para empreender

Com Vitor Mirshawka (professor e escritor)

Arena ATLAS de PALESTRAS

14h40 às 15h30 | Painel Empreendedorismo
Com Celso Varga (presidente da AAIL) 

e Simone Zaros (Diretora na Zaros Escola 

de Negócios).

Arena ATLAS de PALESTRAS

15h35 às 16h15 | Planejamento Estratégico: 
Crie seu futuro

Com Alessandra Torres (Vision X)

Arena WISE ADVISORS de WORKSHOPS

16h20 às 17h | Conflito de Gerações: 
Família, Empresa, Sociedade

Com Aguinaldo Oliveira (Café Corporativo)

Arena WISE ADVISORS de WORKSHOPS

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FENACIL

06 de Junho
Quarta-feira

17h05 às 18h05 | Indústria 4.0
Com Antonio Augusto Dias 

(CIO na Suzano Papel e Celulose)

Arena ATLAS de PALESTRAS

18h10 às 18h50 | Liderança e 
pensamento sistêmico

Com Eduardo Sakai (Sakai Treinamentos)

Arena WISE ADVISORS de WORKSHOPS

18h55 às 19h55 | Como construir uma máquina
 de vendas através do Marketing Digital

Com Pedro Henrique Assis (Consultor 

de Negócios na Resultados Digitais)

Arena ATLAS de PALESTRAS

20h às 20h40 | Fortaleça o relacionamento 
com seus clientes

Com Anderson Santos (Sebrae)

Arena WISE ADVISORS de WORKSHOPS

20h50 às 21h50 | Como a Leiturinha se tornou um dos 
maiores clubes de assinatura do Brasil

Com Rodolfo Reis (Head of Business da Playkids 

e fundador da Leiturinha)

Arena ATLAS de PALESTRAS
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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FENACIL

07 de Junho
Quinta-feira

14h às 14h40 | Licitações - Por que participar 
e como começo?

Com Raul Groppo (Observatório Social 

do Brasil de Limeira)

Arena WISE ADVISORS de WORKSHOPS

14h45 às 15h10 | Fenacil Talk: 
Desvendando o Blockchain

Com Paulo Morais (Fundador Venturança Aceleradora)

Arena ATLAS de PALESTRAS

15h15 às 15h55 | Uma dinâmica sobre metas 
do empreendedorismo comparada ao treinamento 

esportivo de tiro com arco
Com Osvaldo Contrigiani Neto

Arena WISE ADVISORS de WORKSHOPS

16h às 17h30 | Painel Startups e Inovação
Com Mateus Paiva (Fundador & CTO da Sintecsys); 

Paulo Morais (Fundador Venturança Aceleradora); 

Sergio Barbosa (Gerente Executivo da ESALQTec); 

Stéfanno Carnevalli (Diretor da Syndreams 

Aceleradora de Startups e Empresas) e 

Pedro Chamochumbi (Usina de Inovação 

Monte Alegre e AgTech Valley)

Arena ATLAS de PALESTRAS

17h40 às 18h20 | Mindset: como mudar seu 
padrão para inovação e criatividade 
(um estudo de caso do padrão de vida 

dos dinamarqueses)

Com Aline Basso (LinkedMom) 

Arena WISE ADVISORS de WORKSHOPS

18h25 às 19h20 | IoT - A Revolução do Varejo 4.0
Com Renis Rocha (Gerente de parcerias 

da Bematech Totvs)

Arena ATLAS de PALESTRAS

19h30 às 20h20 | Como aproveitar o momento 
político e econômico em seus investimentos

Com Marco Saravalle (Economista e 

Analista da XP investimentos)

Arena ATLAS de PALESTRAS

20h20 às 21h | Gestão para E-commerce
Com Silmara de Souza (Sebrae)

Arena WISE ADVISORS de WORKSHOPS

21h às 22h | O admirável mundo novo
dos investidores

Com Luis Fernando Saad (Diretor da FS Advisors 

International LLC e Magneto Corretora)

Arena ATLAS de PALESTRAS
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