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Campanha Compras Premiadas é uma 
ótima ferramenta para fidelizar o consumidor

A campanha de prêmios da 
ACIL pode ser um grande agen-
te motivador na hora do clien-
te escolher o estabelecimento 
onde realizará suas compras. 
Para isso, o empresário parti-
cipante pode seguir algumas 
dicas, para tornar a raspadi-
nha/cupom muito mais que 
“um simples brinde”.

ACIL promove treinamento “Google Meu Negócio” 

ACIL/RAFAELA SILVA

 ACIL/ARQUIVO
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Nos dias 11 e 18 de novem-
bro, empresários limeirenses 
poderão participar de uma gran-
de capacitação realizada pela 
ACIL: “Google Meu Negócio 
– Na Prática”, ministrada pelo 
CEO e empresário Alessandro 
Vieira. Ela acontecerá na sede 
da Associação, das 19h às 22h, 
e as vagas são limitadas.
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EDITORIAL

VAI COMPRAR?
Acompanhe a carga tributária embutida nos 

produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência 
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIO

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

PENSE NISSO! Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

69,5%

26%
4,5%

Estamos chegando ao final do ano, e nossas atenções se voltarão para as fes-
tividades natalinas e as oportunidades de grande movimentação nas ativida-
des empresariais, notadamente no comércio e no setor de serviços.  É hora de 
investir na decoração das vitrines, treinamento dos colaboradores focando no 
bom atendimento aos clientes, e nas ações de marketing que visem atrair con-
sumidores e fazê-los comprar.

Vamos enxergar com otimismo que a situação econômica do País tende a 
melhorar com algumas atitudes já colocadas em prática pelo Governo, que tem 
feito com que haja maior investimento por parte das empresas, que já geraram 
cerca de 500 mil empregos fixos, e devem colocar no mercado de trabalho ou-
tros 500 mil de forma temporária neste final de ano. Desses 500 mil temporá-
rios, 200 mil devem ter contratação definitiva. 

Com as tratativas que buscam investimentos externos e com as privatizações 
que virão em breve, acreditamos que haverá uma necessidade de contratações 
nos próximos três anos, diminuindo em muito a taxa de desemprego. Já apro-
vadas as reformas trabalhista e previdenciárias, é hora da sociedade acreditar 
que esse é o caminho, arregaçar as mangas e partir para o trabalho.

Um dos setores que merece consideração especial pelo Governo é o da cons-
trução civil, que necessita ser alavancado, pois é ele que absorve a mão de obra 
menos qualificada, tirando das ruas pessoas que hoje estão abaixo da linha da 
pobreza, sem dinheiro para pagar aluguel, comida e vestuário. Se essa gente ar-
rumar emprego tornar-se-ão consumidores e a roda da economia girará lubrifi-
cada e mais rapidamente. 

A ACIL coloca-se à disposição de seus associados através de seus vários de-
partamentos, e também para ouvir críticas e sugestões que possam ser encami-
nhadas às autoridades e entidades coirmãs. Acreditamos no associativismo pa-
ra crescermos juntos. Bons negócios a todos.

Passagem aérea para Fortaleza (22,32%)

Valor: R$ 1.100,00

Imposto: R$ 245,52

DIVULGAÇÃO

Renato Hachich Maluf
Conselheiro da ACIL
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Graças à evolução do mer-
cado e criação de novas tecno-

Adquirir independência energética, a hora é agora!

A Novabrico Energia Solar possui uma equipe altamente capacitada e pronta 
para analisar as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções

logias, hoje é possível que um 
negócio gere a própria energia. 

Estas empresas conseguem aba-
ter uma porcentagem dos valo-
res da distribuidora de energia, e 
tudo isso com apenas uma maté-
ria prima: o sol.

A Novabrico Energia Solar 
é especialista em produtos que 
possuem o sol como fonte de 
energia, e atende clientes em 
todo Brasil que já adquiriram 
sua autonomia energética. Hoje 
a empresa é distribuidora WEG 
na área de Energia Solar, e for-
nece geradores fotovoltaicos, 
inversores, painéis e carrega-
dores veiculares WEMOB, que 
podem ser instalados em imó-
veis individuais ou estaciona-
mentos coletivos.

A atual legislação proporcio-
na isenção fiscal na geração e 
na aquisição dos geradores foto-
voltaicos, algo que será modifi-
cado. Estão em consulta pública 
modificações nesta resolução, e 
segundo as propostas, os clien-
tes que conectarem seus gerado-
res antes da mudança da legis-
lação terão assegurados os seus 
benefícios até 2030. Por isso, a 
Novabrico recomenda a instala-
ção antes da mudança da legisla-
ção, para que assim, haja o apro-
veitamento do subsidio dado ao 
sistema de geração fotovoltaica.

O lema da empresa é enten-
der primeiramente a demanda 
de seu cliente, para só então ofe-

recer o projeto e o produto que 
melhor atendam suas necessi-
dades. Há também uma parceria 
com o banco Santander, onde os 
clientes conseguem financiar di-
retamente o seu projeto sem pre-
cisar se deslocar até uma agên-
cia bancária.

Aos interessados em conhe-
cerem um pouco mais sobre a 
Novabrico Energia Solar, bas-
ta acessarem o site www.nova-
brico.com.br, o Facebook @no-
vabricoEnergiaSolar. Para mais 
informações ou agendar uma vi-
sita, ligar no (19) 3442-3705 ou 
97401-8972. O horário de aten-
dimento é de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h30.

DIVULGAÇÃO

A segurança é algo impres-
cindível, seja em uma empre-
sa ou dentro de uma residência, 
principalmente no que diz res-
peito a equipamentos elétricos. 
É preciso ter cuidado com a qua-
lidade de mercadoria ou serviço 
que se está adquirindo, e por is-
so é sempre de extrema impor-
tância procurar por lugares que 
tenham experiência e confiança 
de mercado.

A Base Transmissões preza pe-
la qualidade em atendimento e 
produtos, com especialidade em 
rebobinamento de motores elé-

Cliente satisfeito e qualidade de produtos é o lema da Base Transmissões

A Base Transmissões preza pela qualidade em atendimento e produtos, 
com especialidade em rebobinamento de motores elétricos e bombas

tricos e bombas. Além disso, tra-
balham com a venda de motores 
elétricos novos, redutores de ve-
locidade, engrenagens, correntes, 
rolamentos, polias, correias, man-
cais, hélices, rodízios giratórios, 
inversores de frequências e diver-
sos outros produtos para vários 
segmentos da indústria. 

É possível encontrar na em-
presa grandes marcas como No-
va Motores Elétricos, Hércules, 
Acionac, Ageon, Motronics, Ma-
demil, entre outras. A loja possui 
sede em Limeira, na Rua Pedro 
Elias, 400, no Jardim Vista Ale-

gre, porém despacha seus pro-
dutos para todo o Brasil, com 
a garantia e segurança da com-
pra através do Mercado Livre. 
Já existem planos para a expan-
são da empresa em outro estado, 
através de uma filial.

A Base Transmissões atende de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, com sistema de plantão atra-
vés do WhattsApp (19) 98123-
2339. “Adoraria que você que está 
lendo esse jornal, viesse conhecer 
a nossa loja sem compromisso. 
Nosso maior prazer é saber que de 
alguma forma colaboramos com a 

qualidade de seu produto. Nossa 
missão é deixar o cliente satisfeito 
com a qualidade de nossos produ-

tos e nosso atendimento”, convida 
o proprietário Luis Fernando Bar-
bosa Rodrigues Junior.

DIVULGAÇÃO
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As vendas do Dia das Crian-
ças tiveram um saldo positivo, 
segundo o levantamento reali-
zado pela Boa Vista, com 3,1% 
de aumento em 2019. O resulta-
do é baseado na média nacional 
de consultas realizadas no banco 
de dados da administradora, en-
tre os dias 06 e 12 de outubro de 
2018 e 2019.

Já em Limeira, o cenário foi 
um pouco diferente. Segundo 
pesquisa realizada pela Associa-
ção, para o comerciante limei-
rense as vendas mantiveram, em 
média, os números alcançados 
no ano passado. Para muitos es-
te resultado vem de um ano que 
tem sido atípico, com um consu-
midor mais contido, que tem op-
tado por presentes mais baratos.

Lojas voltadas para o públi-
co infantil realizaram ações para 
chamar a atenção do consumi-

Vendas sobem 3,1% no Dia das Crianças
A média nacional foi feita pela Boa Vista, e em Limeira manteve-se a média 
de 2018, segundo os empresários

dor, como a distribuição de brin-
des, pipoca e doces, contratação 
e personagens infantis, além de 
dar mais opções e facilidades 
na hora do pagamento das com-
pras. O valor médio das ven-
das variou entre R$ 90,00 e R$ 
120,00, e as ações de marketing 
contribuíram para atrair aqueles 
consumidores mais tardios.

Porém, esta estabilidade nas 
vendas deve ser considerada co-
mo positiva. Segundo a Boa Vis-
ta, o Dia das Crianças já teve um 
desempenho bem melhor que as 
vendas em outras datas come-
morativas (Dia das Mães 1,7% 
e Dia dos Pais 1,2%, por exem-
plo), o que pode ser um reflexo 
do aumento das concessões de 
crédito e do resgate do FGTS.

Limpe Seu Nome
Outubro também marca o 

início da campanha Limpe Seu 
Nome do SCPC da ACIL, que 
acontece até o dia 31 de dezem-
bro. A iniciativa convida o con-
sumidor limeirense a quitar su-
as dívidas, podendo retirar seu 
nome da praça e recuperar o 
controle de sua vida financeira.

As empresas que utilizam o 
banco de dados do SCPC são 
orientadas a se prepararem ju-
ridicamente para o recebimento 
dos débitos, oferecendo facili-
dades no pagamento. Além dis-
so, elas podem utilizar a Cen-
tral de Recuperação de Crédito, 
que conta com uma equipe fo-
cada exclusivamente no conta-
to com o cliente para a recupe-
ração e dívidas.

Para aderir a este serviço, 
basta que o associado solicite 
o contrato de adesão, que po-
de ser retirado na ACIL ou re-

querido através de seus consul-
tores comerciais. O documento 
deverá ser lido atentamente, 
preenchido, carimbado e en-
tregue na entidade. A inclusão 
ao serviço não tem custo, sen-
do cobrada uma pequena taxa 

apenas se houver a recupera-
ção do débito. Mais informa-
ções sobre a Central de Recu-
peração de Crédito ou sobre o 
Limpe Seu Nome através dos 
números (19) 3404-4929 e 
3404-4928.

Em Limeira as vendas seguiram a média de 2018, 
com presentes entre R$ 90,00 e R$ 120,00

DIVULGAÇÃO

As crianças atendidas pelo Hospital Unimed 
Limeira tiveram um momento diferente neste 
Dia das Crianças, 12 de outubro. Elas recebe-
ram de presente um kit com caderno de pintar e 
caixa de lápis de cor.

A ação “Seu Dia Mais Colorido”, promovi-
da pelo Jeito de Cuidar Unimed, descontraiu e 
alegrou os pequenos pacientes do hospital. “As 
crianças gostam de brincar e se divertir, ainda 
mais no dia delas. Para proporcionar este mo-
mento especial, entregamos este presente a 
elas”, afirmaram as enfermeiras envolvidas na 
ação, Danuza Pinheiro, Mayara Gariane, kelly 
C. Sequinato e Tayna Degaspare.

Segundo as coordenadoras de Processo, Ja-
queline Dáros e Cíntia Sassahara, ter esse dia 
diferente ajuda na recuperação das crianças e 
aproxima ainda mais os pais e a equipe do hos-

Dia das Crianças teve rotina 
diferente na pediatria do 
Hospital Unimed Limeira

No dia 17 de outubro, o Conselho da Mulher Empreendedora (CME) da ACIL rea-
lizou mais uma edição do Café com Finanças. Nesta edição, cerca de 40 pessoas par-
ticiparam da palestra do diretor geral da Renove Consultoria, Rodrigo Roberto, que 
teve como tema a “Estruturação financeira e econômica dentro do plano de negócios”.

Os participantes aprenderam de forma dinâmica sobre a importância do pla-
no de negócios, estudo de viabilidade econômica e como analisá-lo; entre outros 
assuntos. Para participar de outros eventos e capacitações oferecidos pela ACIL, 
basta acessar o site www.acillimeira.com.br/agenda e seguir o perfil @acillimeira 
no Facebook e Instagram.

Café com Finanças trouxe palestra sobre 
plano de negócios e análise financeira

As crianças da Unimed receberam 
um kit com caderno para colorir e 
lápis, o que auxilia na recuperação 
e aproximação com pais e equipe 

do hospital

pital. “Todos ficamos mais alegres. Com isso temos bons resultados no trata-
mento. Além da empatia, também temos essa alegria em ver as crianças mais 
alegres”, destacaram.

ACIL/LUIZ SANCHES

DIVULGAÇÃO



54 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019

Nos dias 11 e 18 de novem-
bro, empresários limeirenses po-
derão participar de uma grande 
capacitação realizada pela ACIL: 
“Google Meu Negócio – Na Prá-
tica”, ministrada pelo CEO e em-
presário Alessandro Vieira. Ela 
acontecerá na sede da Associa-
ção, das 19h às 22h, e as vagas 
são limitadas.

No curso, será abordada de 
forma muito aprofundada cada 
ferramenta disponível, para que 
se tornem aliadas no crescimen-
to dos negócios. “Vamos muito 
além do Google Meu Negócio. 
Quem participar desta turma irá 
aprender a usar ferramentas tá-
ticas utilizadas pelos especialis-

ACIL traz grande capacitação “Google Meu Negócio – Na Prática”

Será abordada de forma muito aprofundada cada ferramenta disponível no 
Google Meu Negócio, além de táticas utilizadas por especialistas

tas”, explica Vieira.
Além dos instrumentos ofere-

cidos pelo GMN, os participantes 
também irão aprender como iden-
tificar tendências de busca na sua 
localização; a pesquisar e identifi-
car palavras-chave relevantes para 
o negócio; saber como e quantos 
estão procurando pelo seu produ-
to e quantos estão procurando seu 
concorrente; criar imagens atrati-
vas e a postar corretamente; como 
explorar as postagens; preparar 
um site para o negócio local; so-
licitar avaliações usando QR Co-
de; anunciar seu negócio local no 
Google, entre outros assuntos.

Muitas destas dicas não se li-
mitam apenas ao Google Meu 

Negócio, e poderão ser aplicadas 
em outros meios como Facebook 
e Instagram, por exemplo. Para 
participar desta capacitação, bas-
ta acessar o site www.acillimeira.
com.br/agenda, e realizar a inscri-
ção, que será validada mediante o 
investimento de R$ 210,00. Asso-
ciados da ACIL possuem valor es-
pecial, e pagam apenas R$160,00 
(valor por pessoa).

Mais informações pelos telefo-
nes (19) 3404-4911 e 3404-4919, 
ou pelo e-mail cursos@acillimei-
ra.com.br. Para ficar por dentro 
de outras capacitações, eventos e 
ações realizadas pela ACIL, bas-
ta seguir o perfil @acillimeira no 
Facebook e Instagram.

DIVULGAÇÃO

Uma das datas de maior circu-
lação no comércio, o Natal exige 
das lojas uma disposição maior 
para poder atender clientes com 
qualidade e eficiência. Para isso, 
muitos empresários e líderes op-
tam por realizar contratações de 
funcionários temporários, o que 
para muitos é um dinheiro ex-
tra que irá fazer a diferença neste 
fim de ano.

O empresário limeirense tam-
bém pretende realizar contrata-
ções para o fim de ano. Segun-
do uma pesquisa realizada pela 
ACIL, pequenas empresas rea-
lizarão até três contratações, en-
quanto empresas de médio e 
grande porte, como as magazi-
nes, realizarão entre cinco e sete 
contratações, entretanto também 
foi averiguado que alguns comér-
cios ainda não tem estimativa de 
contração ou não irão contratar 
mais colaboradores este ano. 

Das empresas que irão reali-

Comerciantes limeirenses já iniciam 
processo de contratação para o Fim de Ano

zar a contratação de temporários, 
muitas já iniciaram os proces-
sos seletivos para a escolha dos 
melhores candidatos. A procu-
ra maior é por vendedores, com 
chance de efetivação caso haja 
um bom desempenho. O comér-
cio varejista de calçados e lojas 
têxtis são os que mais movimen-
tam as contratações em Limeira.

A maior procura é por vendedores, com chance de efetivação 
caso haja um bom desempenho

Alguns estabelecimentos op-
taram por trabalhar nestas datas 
com os colaboradores da pró-
pria empresa. Para isso, estão 
organizando escalas especiais 
de trabalho e ao longo do ano 
promoveram capacitações, com 
a finalidade de preparar os fun-
cionários para as vendas de Fim 
de Ano.

A maior procura são por vendedores, que poderão ser efetivados posteriormente 
caso haja um bom desempenho durante o período

DIVULGAÇÃO

O Projeto Falando ao Coração, promovido pelo Conse-
lho da Mulher Empreendedora da ACIL, visitou a EMEIEF 
Profª Maria Madalena Vasconcellos da Silva, promovendo 
um momento especial de leitura com os alunos das turmas 
1 (Ano 4 e 5) e 2 (Ano 2 e 3).

A escritora convidada foi Gisele D’Angelo, que reali-
zou uma divertida leitura do livro “Parábolas da Floresta”, 
além de entreter as crianças com música e dança.

Ao todo, 77 crianças participaram da atividade. Todas 
receberam um certificado de participação e um delicioso 
lanchinho preparado pela equipe da ACIL. O CME tam-
bém realizou a doação de cinco livros da autora Gisele pa-
ra a biblioteca da escola.

Participaram da ação as conselheiras Elizete Cristina Cal-
derari, Maria Regina Calderari, Simone de Souza Correia.

CME da ACIL promove 
“Falando ao Coração”

ACIL/RAFAELA SILVA
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A C&F Plásticos completou 
23 anos de atuação em 2019, 
sendo hoje uma das maiores re-
ferências no ramo de injeção de 
termoplásticos de diversas na-
turezas, e na produção das mais 
variadas peças sob demanda, 
além da criação de trilhos de 
alumínio. Hoje a indústria tra-
balha com quase 200 clientes, 
exportando suas peças para to-
do o Brasil.

“Estes são plásticos volta-
dos para a engenharia de equi-
pamentos. Sua resistência per-
mite que eles substituam peças 
de ferro, com uma economia de 
até 50% do valor”, conta José 
Cláudio Grego, que é sócio pro-

C&F, a empresa limeirense que há 23 anos é referência em termoplásticos
prietário da empresa, juntamen-
te com Fernandes dos Santos 
Monteiro. Hoje a maior deman-
da vem de peças para a monta-
gem de máquinas agrícolas, que 
são utilizadas por agricultores 
de todos os estados brasileiros.

Com 10 funcionários alta-
mente capacitados e sede própria 
no Bairro dos Pires, a empre-
sa possui fácil acesso às princi-
pais vias de acesso da acidade. 
“Aqui nós conseguimos expan-
dir o nosso trabalho, com a aqui-
sição de novas máquinas injeto-
ras automáticas. Com isso, basta 
que o interessado traga o molde 
da peça que será feita, ou depen-
dendo do que será produzido nós 

mesmos podemos criar este mo-
delo”, acrescenta o empresário.

Os sócios proprietários e to-
da a equipe da C&F Plásticos 
agradecem aos clientes, forne-
cedores e pessoas que, de al-
guma forma, contribuíram pa-
ra a realização e crescimento da 
empresa. “Fazemos questão de 
unir a tecnologia de ponta com 
a qualidade de produtos e aten-
dimento, para sempre receber 
da melhor forma nossos clien-
tes e fornecedores. Não foi fácil 
chegar aos 23 anos de ativida-
des, mas tudo isso só foi possí-
vel graças a estas pessoas que 
acreditaram e mantiveram-se fi-
éis aos nossos trabalhos. Muito 

A C&F Plásticos possui equipamentos de alta tecnologia, oferecendo 
as melhores peças e produtos em termoplástico

ACIL/LEONARDO BARDINI

Em novembro é lançada a cam-
panha Novembro Azul, que fala 
sobre a conscientização do câncer 
de próstata. Segundo uma estima-
tiva realizada pelo Ministério da 
Saúde, em 2018, foram constata-
dos 68.220 novos casos da doença 
no Brasil. Esta é a segunda maior 
causa de mortes em homens no Pa-
ís, com mais de 14 mil óbitos.

O câncer de próstata normal-
mente cresce de forma silenciosa, 

Informação e diagnóstico precoce colaboram no tratamento do 
câncer de prostata

sem dar vestígios de sua presença 
até o seu estágio mais complicado. 
É por isso, que o diagnóstico pre-
coce da doença é essencial, e es-
te só pode ser feito através de dois 
exames: o do o antígeno prostático 
específico (PSA), que é feito atra-
vés da coleta de sangue; junto com 
o exame de toque retal.

Grupo de risco
Apesar dos cuidados constan-

tes com a saúde durante toda a vi-
da, homens acima de 40 anos estão 
mais propensos a desenvolverem 
o câncer. Por isso é recomendado 
que a partir desta idade, os exames 
de PSA e toque sejam realizados 
ao menos uma vez por ano, para 
que caso sejam encontradas altera-
ções, o tratamento seja feito no iní-
cio da doença.

Outras situações também au-
mentam as chances de desenvol-
vimento da doença como históri-
co familiar. Homens que o pai, avô 
ou irmão tiveram câncer de próstata 
antes dos 60 anos, fazem parte des-
te grupo e também devem realizar 
o acompanhamento médico des-
de cedo. Estudos recentes também 
apontam que a obesidade e o seden-
tarismo, também aumentam o risco 
de desenvolvimento da doença.

Sintomas
Alguns sinais podem indicar 

o desenvolvimento do câncer de 

próstata, em sua fase inicial como 
dificuldade de urinar, presença de 
sangue, diminuição no jato de uri-
na, necessidade de urinar mais ve-
zes durante o dia ou à noite. Caso 
constatado um ou mais sintomas, 
um médico especialista deve ser 
imediatamente consultado.

Porém é preciso reforçar: não ter 
algum destes sintomas, não signifi-
ca a inexistência da doença, e por 
isso o homem deve realizar seus 
exames de rotina normalmente.

Tratamento
Assim como outros tipos de 

câncer, segundo o Instituto Na-
cional de Câncer (INCA) o trata-
mento para o de próstata varia de 
acordo com o perfil do paciente e 
suas condições físicas, assim co-
mo o estágio da doença em seu or-
ganismo. Portanto, cada caso deve 
ser analisado de forma individual, 
sem a comparação entre pacientes.

Em pacientes de baixo risco, se-

gundo o INCA, é feita a vigilância 
ativa da doença, em que ela é mo-
nitorada através de exames de to-
que e PSA periódicos, sem a ne-
cessidade de tratamento imediato. 
Em jovens adultos, em que os tu-
mores crescem rápidos, este méto-
do não é recomendado.

Em Limeira, desde o dia primei-
ro de novembro, interessados pode-
rão realizar o exame de PSA gratui-
tamente nas Unidaddes Básicas de 
Saúde da Prefeitura, das 7h às 9h.

Em pacientes mais avançados, 
podem ser aplicadas cirurgias on-
cológicas, radioterapia, hormo-
nioterapia ou a combinação de 
tratamentos. Quem irá melhor 
diagnosticar o paciente sobre que 
ação tomar é o médico oncologis-
ta, e por isso não deve-se basear 
em experiências e casos de tercei-
ros, principalmente que envolvam 
a automedicação e tratamentos al-
ternativos, pois estes podem colo-
car em risco a vida do homem.

Se diagnosticado precocemente, as chances de cura e tratamentos menos 
agressivos para o câncer de próstata são muito maiores

obrigado!”, agradece Grego. In-
formações ou orçamentos atra-

vés do e-mail cfplasticos@cf-
plasticos.com.br.
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A Black Friday caiu no gos-
to do consumidor brasileiro, e 
este ano acontecerá no dia 29 
de novembro. A data é conhe-
cida por reunir promoções no 
comércio varejista, tanto em 
lojas físicas quanto eletrôni-
cas, e é uma boa oportunida-
de para clientes e comercian-
tes aproveitarem descontos 
especiais e aumento nas ven-
das. Mas para isso é preciso 
estar atento a alguns pontos 
antes de realizar as compras 
ou colocar uma.

O comerciante deve pensar 
se vale a pena a sua participa-
ção na Black Friday. Isso de-
ve levar em conta o produto 
que se oferece e o público à 
que se destina, do contrário 
pode ser prejudicial às ven-
das. O barateamento de cer-
tos artigos, como os consi-
derados “de luxo”, pode cair 
mal aos olhos dos clientes 
que os procuram.

Outro ponto a ser consi-

O seguro garantia é um pro-
duto que cobre quaisquer que-
bras de contrato, na forma de 
uma multa estipulada. Atual-

Dicas para vender e comprar na Black Friday

A Black Friday é uma das datas mais esperadas pelo consumidor, e hoje 
também pode ser uma forte aliada para as vendas do comércio varejista 
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derado, são os produtos que 
serão ofertados. Os clientes 
que procuram por esta da-
ta para realizarem suas com-
pras, não estão em busca de 
artigos de queima de estoque 
e sim por novidades que es-
tejam com um preço atrativo. 
O ideal, neste caso, é ter um 
estoque reservado para a da-
ta com produtos que tenham 
uma saída rápida.

É preciso ter atenção tam-
bém sobre o preço das promo-
ções. Segundo um estudo da 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL), em 
2019 as promoções girarão 
em torno de 24% de descon-
to. Mas atenção: hoje tornou-
-se inaceitável, tanto para o 
cliente como por uma questão 
de ética, a famosa “maquiada” 
no preço, e uma empresa que 
age de má fé nesta data cos-
tuma prejudicar a sua marca e 
imagem de forma irreversível.

Com o aumento da compe-

tição e concorrência, dispor 
de facilidades de pagamen-
to ou tratamento diferenciado 
para os clientes pode ser uma 
boa forma de destacar uma 
empresa. Exemplo: oferecer 
um desconto exclusivo para 
clientes que reservarem com-
pras antecipadamente. Mas 
cuidado! Além da qualida-
de de atendimento, é preciso 
oferecer um pós-venda satis-
fatório; portanto deve-se ficar 
atento aos prazos de entrega 
e de conservação do produto, 
para que este cliente seja fi-
delizado e retorne a comprar 
na loja. 

Para o consumidor
Já o cliente, deve estar aten-

to ao local que irá realizar as 
suas compras, principalmente 
se forem feitas pela internet. 
Deve-se desde já monitorar o 
preço dos produtos que deseja 
adquirir, para poder acompa-
nhar as ofertas e escolher pe-

la loja que realmente oferece 
uma promoção real, e assim 
evitar cair em armadilhas. 

Opte por lojas, tanto físi-
cas quanto eletrônicas, que 
sejam conhecidas ou de in-
dicação de amigos e familia-
res. Assim, caso ocorra algum 
problema, será fácil entrar em 
contato com a empresa e re-
solver isto de forma tranquila 
e amigável.

Por fim, no caso de mer-

cadorias que necessitem ser 
entregues pela própria loja, 
é valido solicitar que o prazo 
seja registrado na nota fiscal, 
recibo ou e-mail de contato. 
Mas é preciso levar em con-
sideração que produtos des-
pachados via Correios, po-
dem acabar com atrasos por 
conta do fluxo maior de en-
tregas neste período, e que 
é algo que foge do controle 
dos fornecedores.

Seguro garantia: uma forma de transparência nos negócios

A tendência é que os contratos entre pessoas jurídicas da iniciativa 
privada sejam respaldados por este tipo de seguro

mente ele é amplamente uti-
lizado por empresas estatais e 
de economia mista, já que este 
se torna uma forma de garan-

tir o ressarcimento caso o pro-
duto ou serviço contratado não 
seja entregue ou sofra atrasos, 
por exemplo, o que pode causar 
prejuízos ao contratante.

Para os sócios proprietários 
da R1 Seguros, Alexandre Viei-
ra Alves e Rinaldo Bertolotto, 
os contratos entre pessoas jurí-
dicas da iniciativa privada ten-
dem também a ser cada vez 
mais respaldados por este tipo 
de seguro. “É uma vantagem 
para ambos os lados. Para o 
contratante, é a garantia de que 
o que foi acordado será entre-
gue ou ele receberá uma quan-
tia em troca; e para o contratado 
é uma forma de transparência, 

onde ele atesta a qualidade e se-
riedade de seus trabalhos”, con-
ta Vieira.

Qualquer empresa pode soli-
citar um seguro garantia, basta 
procurar uma corretora de segu-
ros especializada e apresentar o 
contrato com as cláusulas e va-
lores acordados. “Algumas das 
vantagens que podemos citar 
são as menores taxas para uti-
lização; o curto prazo para se 
emitir a apólice, que aqui che-
ga a ser no máximo cinco dias 
úteis; não reduz capital de gi-
ro junto aos bancos e não cau-
sa impacto negativo no balanço 
da empresa”, aponta Bertolotto. 

Com o seguro garantia, não 

há comprometimento de crédi-
to em instituições financeiras, e 
por isso deve-se preferir a sua 
contratação através de segura-
doras. “Ao procurar uma cor-
retora de seguros especializada 
e de confiança para adquirir es-
te produto, o empresário tem à 
sua disposição profissionais que 
irão realizar uma análise do seu 
perfil e dos riscos envolvidos, e 
com isso estipular uma cobertu-
ra que não será maior ou menor 
do que a que ele precisa. Isto 
gera, por exemplo, uma econo-
mia e segurança muito maior 
do que uma fiança bancário”, 
finalizam os sócios proprietá-
rios da R1 Seguros.
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A ACIL desenvolve a campanha Com-
pras Premiadas com o objetivo de moti-
var o consumidor a prestigiar o comércio 
e prestadores de serviço da cidade. E em 
2019 ela foi totalmente reformulada pa-
ra premiar 500 consumidores através de 
prêmios instantâneos, além do sorteio de 
um carro 0 km no final do ano. Ainda há 
mais de 350 chances de clientes serem 
sorteados nas lojas participantes!

Portanto, ela pode ser um grande agen-
te motivador na hora do consumidor es-
colher o estabelecimento onde realiza-
rá suas compras. Para isso, o empresário 
participante pode seguir algumas dicas, 
para tornar a raspadinha e cupom algo 
muito mais que “um simples brinde”.

Certifique-se de ter cupons da promo-
ção em quantidade suficiente para um 
bom trabalho. Faça também um material 
personalizado para a divulgação. Des-
taque o carro a ser sorteado no Natal. 
Mantenha o display da campanha em lo-
cal visível.

Como deseja que sua equipe trabalhe 
com os cupons? Converse com seus co-
laboradores e identifique as melhorias. 
Se for o caso, reconheça publicamente 
aquele colaborador que está fazendo da 
forma correta. A preparação dos cola-

A cerimônia de encerramento do Proje-
to Empresários do Futuro 2019, promovido 
pelo Instituto de Desenvolvimento de Li-
meira (IDELI), através da parceria com a 
Diretoria de Ensino, foi realizada na noite 
do último dia 24 de outubro, no Teatro Vi-
tória, e contou com a presença de mais de 
600 pessoas. 

Participaram do evento autoridades locais 
e das cidades vizinhas, além de empresários 
patrocinadores, representantes de entidades 
de classe, diretores e coordenadores, alunos, 
pais e consultores voluntários.    

De 1999 a 2019, cerca de 16.660 adoles-
centes do ensino fundamental e médio foram 
beneficiados pelos programas em Limeira e 
Iracemápolis. Atualmente são 910 consulto-
res voluntários e 400 patrocinadores.

O programa capacitou nesse semestre, 610 
alunos do ensino fundamental de escolas es-
taduais de Limeira e Iracemápolis, ensinando 

Campanha Compras Premiadas ACIL: 
venda mais com os prêmios instantâneos!

boradores é fundamental para o sucesso 
das vendas.

Nas suas campanhas de publicidade 
e comunicação nas redes sociais, diga 
que vai premiar os clientes, utilize a lo-
gomarca da campanha Compras Premia-
das e mostre os como é fácil ganhar um 
prêmio através da “raspadinha”. Mande 
para seus clientes ativos mensagens por 
WhatsApp, e-mails e SMS convidando 
para comprar em sua loja.

A campanha Compras Premiadas foi 
criada para ajudar a manter os consumi-
dores na cidade e dar preferência àqueles 
que a aderiram. Mas ela não faz milagres. 
Trata-se de uma vantagem ou benefício a 
mais e a grande diferença está no atendi-
mento e na capacidade da equipe comer-
cial, que deve estar preparada, conhecer 
muito bem os produtos e serviços que 
vende, o perfil dos clientes, saber o preço 
e condições de pagamento etc.

Se, por qualquer razão, o cliente não 
se interessar “muito” pelo cupom, não 
dê “de graça”. Isso desvaloriza a campa-
nha e todo o seu esforço em fazer parte 
dela. O cliente deve “desejar” participar 
e tentar ganhar os prêmios. Por isso, in-
sista, trabalhe corretamente e com dedi-
cação à campanha Compras Premiadas.

Projeto “Empresários do Futuro 2019” 
capacita 610 estudantes

a eles noções de administração de negócios, 
ética, cidadania e empreendedorismo.

Foram homenageadas as empresas pa-
trocinadoras: Bariflex, BGL, Calcário 
Cruzeiro, CP Kelco, Grupo Engep, Lions 
Clube Limeira Centro, Maxion Wheels, 
Medical,  Pralana, Grupo São Martinho,  e 
Unimed Limeira.

Também foram homenageadas as esco-
las: E.E. Gustavo Peccinini, Prof. Antonio de 
Queiroz, Prof. Dorivaldo Damm, Prof. Laza-
ro Duarte do Pateo, Prof. Paulo Chaves e Jo-
aquina de Castro Azevedo de Iracemápolis.

Por fim, recebeu menção especial como 
empresário empreendedor do ano, Ange-
lo Pereira Neto, diretor presidente do Gru-
po Bom Pastor, que se apresentou através 
de um talk-show “Escreva sua História”, 
de uma maneira dinâmica e emocionan-
te, com sorteio de brindes aos alunos e um 
mimo aos convidados.

Patrocinadores homenageados em 2019
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