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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.

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%

Barbeador elétrico (40,78%)

Valor: R$ 199,00

Imposto: R$ 81,15

DIVULGAÇÃO

VITRINEEDITORIAL

Francisco de Salis Gachet
Diretor da ACIL

Iniciou-se o mês de agos-
to e dia 05 a abertura dos 
jogos Olímpicos Rio 2016 
aqui no Brasil. É um even-
to secular, que no momen-
to não nos empolga pela si-
tuação política e econômica 
momentânea do nosso Pa-
ís, mas que é marcante pe-
la história e importante para 
divulgar o Brasil aos cin-
co continentes. Vamos tor-
cer para que nossos atletas 
se destaquem nas diversas 
modalidades dos jogos. 

Neste mês as lojas do co-
mércio da cidade se prepa-
ram para o atendimento es-
pecial aos consumidores. 
Isso se deve à parceria da 
ACIL e Sicomércio, e das 
lojas do comércio de Limei-

ra, que juntos desenvolvem as 
campanhas marcantes nas da-
tas especiais ao longo do ano. 

As lojas que aderiram as 
campanhas, estarão distribuin-
do os cupons para os consu-
midores concorrerem ao sor-
teio de diversos prêmios como 
vem sendo divulgado nos car-
tazes e meios de comunica-
ção da campanha. As lojas se 
preparam, independente do 
momento crítico em que atra-
vessa a economia no Brasil.  
A programação especial pa-
ra o atendimento é de que o 
comércio funcione na sexta-
-feira, dia 12, das 9h às 22h e 
no sábado, dia 13, das 9h até 
às 18h. 

Nas páginas desta edição 
você terá várias dicas para pre-

sentear seu papai. O mês 
de agosto é o terceiro me-
lhor no volume de vendas 
atrás apenas de dezembro e 
de maio. 

No próximo dia 19, a ACIL 
promoverá o 36º Dia da Em-
presa Limeirense, importan-
te evento que acontece todos 
os anos em que serão home-
nageados, através da votação 
dos sócios da ACIL, os as-
sociados que se destacaram 
ao longo do ano nos mais di-
versos segmentos da indús-
tria, comércio, prestadores de 
serviços, instituição, empre-
sa socialmente responsável, 
personalidade, jovem empre-
endedor e mulher empreende-
dora. Vamos nos programar 
para participar deste impor-
tante evento no salão do Nos-
so Clube adquirindo suas ade-
sões para aplaudir aqueles 
que promovem o desenvol-
vimento econômico e fazem 
parte da história de Limeira.                                    

Com R$ 98,1 bi, arrecadação em junho é a menor desde 2010
As previsões de queda na arrecadação se confirmaram e a persis-

tência no baixo nível de atividade econômica derrubou a arrecada-
ção federal mais uma vez.

Em junho, o recolhimento de impostos e contribuições federais 
somou R$ 98,129 bilhões, um recuo real (já descontada a inflação) 
de 7,14% na comparação com igual mês de 2015.

O desempenho no período foi o pior para meses de junho desde 
2010. Na comparação com maio deste ano, houve aumento real de 
2,70% na arrecadação.

No primeiro semestre, a arrecadação federal somou R$ 617,257 
bilhões, um recuo de 7,33% na comparação com igual período do 
ano passado, informou a Receita Federal nesta quinta-feira, 28. O 
valor também é o menor para o período desde 2010.

O recolhimento de impostos e contribuições federais sofreu, no pri-
meiro semestre deste ano, forte impacto dos tributos relacionados ao 
desempenho da atividade econômica, que vem caindo continuamente.

A Previdência e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) fo-
ram alguns dos fatores que levaram o resultado do semestre a ser 7,33% 
mais baixo que no mesmo período de 2015, já descontada a inflação.

A receita previdenciária, que ficou em R$ 181,453 bilhões, teve 
queda real de 5,06% de janeiro a junho na comparação com o mes-
mo período do ano passado.

O IPI, por sua vez, apresentou recuo real de 16,93% em igual base 
comparativa, atingindo R$ 20,624 bilhões. O destaque ficou com o 
IPI que incide sobre automóveis, com queda de 36,06%.

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição So-
cial Sobre Lucro Líquido (CSLL) totalizaram receita de 101,752 bi-
lhões no semestre. O número representa um recuo real de 5,92% so-
bre o ano passado.

A arrecadação federal somou R$ 617,257 bilhões entre janeiro e 
junho, o menor valor para o período desde 2010.

Fonte: Estadão Conteúdo
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Shirley Aparecida Souza tra-
balhou por nove anos geren-
ciando uma grande loja da ci-
dade, onde conheceu diversas 
pessoas e adquiriu experiência 
no setor. Ela formou-se na área 
administrativa e de processos 
gerenciais, e passou a almejar 
novos mercados de atuação fora 
do comércio. Sendo assim, tra-
balhou por 3 anos em um depar-
tamento jurídico. Porém, nesta 
época já possuía o desejo de em-
preender, e ela e seu noivo resol-
veram focar neste sonho. Após 
atuar sete meses vendendo rou-
pas através de sua rede social, 
começou a ver um local que se 

O melhor da moda feminina está na Dona Linda Boutique
adequasse à suas necessidades, 
um espaço com inspiração vin-
tage, retrô, romântica e elegante, 
porém contemporânea, para me-
lhor atender as novas clientes. E 
assim, em novembro de 2015, 
surgiu a Dona Linda Boutique.

Focada na venda de roupas da 
moda feminina, a loja oferece 
para a consumidora de Limeira e 
região peças para as mais diver-
sas situações, seja para ficar em 
casa, ir ao trabalho ou em jan-
tar de amigos. “Oferecemos rou-
pas femininas que se adaptam a 
qualquer ambiente, com simpli-
cidade, bom gosto e elegância”, 
conta Shirley.

Trabalhando com grandes 
marcas como Doce Flor e Kit-
son, que refletem o estilo român-
tico e retrô. “Oferecemos pro-
dutos para mulheres antenadas, 
modernas, jovens, românticas, 
fortes, independentes e lindas, 
que sabem explorar sua feminili-
dade!”, acrescenta a proprietária.

A Dona Linda Boutique con-
vida para conferir a qualidade de 
seu atendimento e de seus pro-
dutos. A loja encontra-se na Rua 
Bahia, 215 na Vila Cristovam. 
Para mais informações existe o 
número (19) 3703-4026 e a pági-
na do Facebook: facebook.com/
donalindaboutique.limeira.

Na Dona Linda Boutique é possível encontrar uma grande variedade 
de peças no estilo vintage, retrô, romântica e elegante

No dia 13 de julho, realizou-
-se o evento de apresentação 
da loja Portinari by Toda Casa, 
com presença da gerente regio-
nal Camila Lobo, e da repre-
sentante comercial da Portina-
ri, Ana Paula Alberti Gomes. 
Também estiveram presentes, 
a convite do Grupo Decora, 
representantes das lojas asso-
ciadas, arquitetos, decorado-
res, engenheiros, paisagistas e 

Loja especializada Portinari by Toda Casa 
chega a Limeira

equipe de vendas e projeto pa-
ra conferir o que há de mais 
moderno e atual das marcas.

Este novo conceito foi for-
matado pela indústria de ce-
râmica para atender os con-
sumidores com o que há de 
mais atual em revestimentos, 
porcelanatos e detalhes, na-
cionais e importados, comple-
tando o portfólio de produtos 
com as marcas: Cimentício 

Castelatto, mosaicos Mosarte, 
revestimentos especiais Pali-
manan, metais boutique Do-
col, entre outras. 

Como conta um dos sócio 
proprietários da Toda Casa, 
Rogério Delmondi, esta par-
ceria amplia ainda mais seu 
leque de clientes. “Iremos 
atender o publico de outras ci-
dades de nossa região, atraí-
dos pela força da marca Por-
tinari e pela linha de produtos 
exclusivos que apenas as lo-
jas LOES + (loja especiali-
zada) vendem. Mantendo os 
serviços que hoje já oferece-
mos, atendimento por equipe 
treinada pela fabrica, pagina-
ção de ambientes 3D, entrega 
programada, estacionamento 
próprio, vários planos de pa-
gamentos”, explica ele.

A Portinari by Toda Casa 
convida a todos para fazerem 
uma visita. Ela está localizada 
na Rua Marcos Baccan, 40 na 
Vila Cláudia. O telefone para 
contato é (19) 3445-5500.

A loja trará um leque de produtos que atendem obras 
residenciais, comerciais e industriais

DIVULGAÇÃO

O Colégio Novo Acadêmi-
co – COC Limeira vai receber 
até 31 de agosto as inscrições 
para os exames de proficiên-
cia Cambridge English. De-
senvolvidas pelo Departamen-
to de Exames Internacionais da 
Universidade de Cambridge, as 
provas acontecerão nas depen-
dências do colégio, que firmou 
parceria com o São Paulo Open 
Centre, representante no Brasil 
da tradicional instituição britâ-
nica, para aplicar as avaliações 
em Limeira.

Podem participar dos exa-
mes, que acontecerão no dia 19 
de novembro, todos os interes-
sados, e não somente alunos do 
Novo Acadêmico. Os exames 
Cambridge English, que garan-
tem ao aprovado um certifica-
do de reconhecimento interna-
cional de competência na língua 
inglesa, abrangem várias faixas 
etárias, diferentes níveis de co-
nhecimento e diversos propósi-

Inscrições para prova de 
proficiência em inglês da 
Universidade Cambridge

tos. “Os exames são completos, 
pois testam as quatro habilida-
des linguísticas: speaking, lis-
tening, reading e writing, em si-
tuações reais de comunicação”, 
detalha Ana Karina Giusti Man-
tovani, coordenadora de Ensino 
Bilíngue do colégio.

Anualmente, mais de 5 mi-
lhões de candidatos em todo 
o mundo fazem os exames de 
Cambridge, reconhecidos por 
instituições educacionais, em-
presas e órgãos do governo em 
mais de 140 países. “A certifi-
cação, além de facilitar o acesso 
à educação internacional, tam-
bém é um enorme diferencial no 
mercado de trabalho, já que inú-
meras empresas exigem com-
provação do domínio da língua 
inglesa”, afirma a coordenadora.

Inscrições pelos telefones 
(19) 3404-4720 e 3404-4721 e 
mais informações pelo e-mail 
ana.karina@colegionovoacade-
mico.com.br.
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A campanha Compras Premiadas do 
Dia dos Pais, realizada pela ACIL em 
parceria com o Sicomércio, irá sortear 
duas Smart TV de 42”, dois tablets 7”, 
cinco vales-compra de R$ 400, e qua-
tro kits churrasco para os consumido-
res que prestigiarem o comércio da ci-
dade ao comprarem os presentes para 
seus pais. Os vendedores que tiverem 
seus clientes sorteados também garan-
tem premiação, levando para casa um 
vale-compra de R$ 100. Ao todo serão 
26 contemplados nesta que é a terceira 
campanha promocional do ano.

Para concorrer aos prêmios os clien-
tes deverão realizar suas compras nas 

Última semana para garantir os 
cupons da campanha Compras 
Premiadas do Dia dos PaisO Dia dos Pais está 

chegando e com ele mais 
uma data de celebração e 
agradecimento. É um mo-
mento em que a alegria e 
gratidão invadem os cora-
ções de filhos, netos, bis-
netos etc., todos preocu-
pados em demonstrar o 
afeto que possuem por es-
tas pessoas. Para isso exis-
te uma diversidade imensa 
de produtos comercializa-
dos nesta época, e é possí-

Smart TV, tablets, vales-compra e kits churrasco são os prêmios 
que serão sorteados no dia 10 de agosto, às 10hrs na ACIL

Varejo traz as melhores opções de 
presentes para o Dia dos Pais

vel encontrar o presente ideal que se en-
caixa perfeitamente no perfil de cada um.

Na Santos Calçados, por exemplo, é 
possível encontrar uma grande variedade 
de marcas e modelos que com toda a cer-
teza, irão agradar a quem será presentea-
do. “Nós temos vários tipos de presentes, 
para cada tipo de pai. Temos mocassins, 
sapatênis, linha fitness etc., e geralmente 
quem compra é a mulher, como mães e fi-
lhas”, conta Dina Barbosa, gerente da loja.

Para os pais mais sofisticados ou que 
trabalham em um meio mais formal, a 
Joint Menswear oferece roupas para ho-
mens que sempre estão na moda. “Este 
ano as polos estão em alta, com estampa-
rias em todas as cores. Há também toda 
uma nova coleção em bermudas com no-
vas cores. Hoje os homens estão procu-
rando mais o estilo e modelagem slim”, 
explica Gisele de Sena Menezes, que é 

O comércio da cidade está cheio de opções 
de presentes para os pais

gerente da Joint.
E para os pais que possuem um perfil 

mais artístico e moderno, o foco de com-
pra pode ser um instrumento musical. Na 
Musical Limeira existe uma grande diver-
sidade de tipos e modelos de instrumen-
tos. “O violão é um presente mais mo-
derno, que você consegue variar tanto o 
modelo quanto a marca. Também temos 
guitarras, baterias, clarinetes, flautas etc., 
além é claro de vários acessórios”, expli-
ca Luciane França, consultora de vendas 
da loja.

O amor é o que deve prevalecer neste 
dia, mas poder presentear o pai, avô, pa-
drasto, tio, ou qualquer que seja a figura 
paterna que esteve no desenvolvimento e 
educação de uma pessoa também é váli-
do, e independente do valor agregado, es-
te será o melhor presente que a pessoa irá 
ganhar este ano.

Ao comprar nas lojas participantes da 
promoção, o consumidor garante seu 
cupom para concorrer aos prêmios

lojas participantes da campanha – a lis-
ta completa com o nome e endereço de 
todas as empresas está disponível no si-
te da ACIL (www.acillimeira.com.br). 

Vale destacar que os vales-compra 
só podem ser utilizados nas lojas que 
aderiram a promoção da ACIL e Si-
comércio no início do ano, desta for-
ma valoriza-se e fomenta a compra no 
comércio de Limeira, em especial nas 
empresas que acreditaram no potencial 
da campanha e distribuem os cupons 
para seus clientes. “Consumidor, apro-
veite essa oportunidade e garanta o seu 
cupom. Vários prêmios serão sorteados 
este ano e um deles pode ser seu!”, des-
taca o presidente da ACIL, José Mário 
Bozza Gazzetta.

O presidente também ressalta a im-
portância de preencher corretamente 
aos cupons da promoção Compras 
Premiadas. “Os clientes devem infor-
mar todos os dados solicitados, como 
nome completo, endereço, telefone 
e número de algum documento ofi-
cial (RG ou CPF). Na falta de algum 
desses dados, o cupom será desclas-
sificado. Então, é muito importan-
te preencher os dados com atenção”, 
completa Gazzetta.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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A quarta edição do ACIL Iti-
nerante aconteceu no dia 21 de 
julho, na região do Jardim Gra-
minha. O projeto leva a Institui-
ção para mais perto do empresá-
rio e mantém a sua disposição 
representantes dos departamen-
tos da associação, da coopera-
tiva de crédito Sicoob Acicred 
e um consultor contábil indica-
do pela Associação dos Conta-
bilistas de Limeira, tendo como 
objetivo ser uma extensão da 
ACIL, oferecendo informações 
sobre a entidade e também em 
relação à abertura e formaliza-
ção do negócio. 

As consultoras da associação 
visitaram os comerciantes da re-
gião, convidando-os para conhe-
cerem a tenda em que acontece-
ria o evento e tirarem possíveis 
dúvidas sobre a Instituição e so-
bre empreendedorismo. O pro-
prietário da Império Shopping 
do Importado, Rafael Amador 
Alves, tornou-se sócio da ACIL 

Região do Jardim Graminha 
recebeu a 4ª edição do 
ACIL Itinerante

no dia do evento. “O pessoal fi-
ca curioso em saber o que está 
acontecendo ali, e procura saber 
o que é. Além de atrair os ou-
tros lojistas para se associarem”, 
acrescenta o empreendedor. Ele 
também conta que os serviços 
de divulgação e consultas ao 
SCPC oferecidos pela ACIL são 
de extrema importância.

O empresário que já é asso-
ciado também pôde conferir o 
evento e tirar possíveis dúvidas. 
Como conta José Roberto Cal-
derari, proprietário da Droga-
lim Graminha, este tipo de ação 
é de extrema importância para 
os comerciantes das regiões. “O 
evento foi ótimo e deveria acon-
tecer sempre, assim todos os co-
merciantes do bairro podem fi-
car por dentro do que acontece 
na Associação. É de uma impor-
tância muito relevante esta pre-
sença nos bairros, pois ajuda a 
fortalecer a ACIL e o comércio 
da região”, explica Calderari.

Quem visita o Acil Itinerante pode tirar dúvidas sobre empreendedorismo 
e saber mais sobre os serviços da ACIL

Os pais devem ser presen-
ças ativas na criação de seus fi-
lhos. A figura paterna é a pri-
meira imagem e exemplo que as 
crianças terão juntamente com a 
das mães, e tudo o que os adul-
tos fazem refletirá na concepção 
do mundo que os filhos terão fu-
turamente. Estes jovens irão co-
meçar a traçar o futuro que pre-
tendem seguir na vida adulta, 
principalmente na área profis-
sional, e muitas vezes optam por 
dar continuidade nos negócios 
da família.

Isto acontece na Waig Indus-
trial, onde Aline Basso e Rodrigo 
Basso trabalham ao lado do pai, 
José Antônio Basso, que é sócio 
proprietário da empresa. “No co-
meço não foi fácil. Quando entrei 
aqui meu pai e as outras pesso-
as já possuíam a opinião e visão 
deles. Então tive que mostrar que 
estava aqui para ajudar e acres-
centar no negócio”, conta Aline.

De geração para geração: filhos que trabalham ao lado dos pais
Seu irmão Rodrigo teve que 

cancelar alguns projetos pesso-
ais para poder se dedicar ao em-
preendimento da família. “Eu 
fazia faculdade de Engenha-
ria Mecânica, porém tive que 
trancá-la por causa das faltas, 
pois viajo muito pela empre-
sa”, explica. Ele também acres-
centa que quando entrou para a 
Waig, as pessoas achavam que 
eles teriam privilégios por se-
rem filhos de um dos donos, 
mas sempre foram tratados co-
mo qualquer funcionário. 

Para Antônio Basso, não basta 
ter seu filho dentro da empresa, é 
preciso que este esteja capacitado 
para trabalhar ali. “Conforme en-
velhece, você quer dar continui-
dade neste negócio, e nada me-
lhor que ter seus filhos ao seu lado 
para isso”, conta o sócio proprie-
tário. Ele não acredita que exis-
tam dificuldades, porém sempre 
se espera algo a mais dos filhos 

dentro do empreendimento.
Na empresa Senhor Marcenei-

ro, Camila Pranzetti Negro e Ca-
rolina Pranzetti Negro também 
trabalham com seu pai, José Luis 
Pereira Negro, e afirmam que pa-
ra que o negócio prospere é pre-
ciso ter muita responsabilidade. 
“Você precisa ter equilíbrio. Mais 
profissionalismo do que quando 

se trabalha fora da família, porque 
acaba misturando as coisas pesso-
ais com as da empresa. A maturi-
dade tem que ser muito maior”, 
afirmam as jovens.

Já para o pai, a cobrança so-
bre as atividades feitas pelos fi-
lhos acaba sendo maior do que 
a dos demais funcionários. “Eles 
serão o sucessores do negócio. 

Eu cobro muito mais resultados 
das duas meninas, do que qual-
quer outro”, esclarece Luis Ne-
gro. Ele completa que uma das 
vantagens de ter suas filhas den-
tro do empreendimento, é po-
der deixar mais responsabilida-
des em suas mãos, sem que seja 
necessária sua presença integral 
no local.

FOTOS: ACIL/LEONARDO BARDINI

Carolina, José Luis e Camila NegroAline, José Antônio e Rodrigo Basso
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EMPREENDEDORISMO

Alessandro Rios
Fundador do IEC-Instituto de 
Empreendedorismo e Coaching, 
que promove cursos e 
treinamentos para empresários 
(www.institutoec.com.br)

Remar na mesma direção

Imagine ser convidado para 
uma viagem rumo ao desco-
nhecido. Angustiante, não?! 
Pois bem, saiba que muitas 
empresas trabalham dessa 
forma. Dirigentes e colabo-
radores não sabem ao certo a 
lógica de funcionamento da 
empresa, nem a razão de sua 
existência, muito menos on-
de ela pretende chegar. Mas 
como podemos resolver esse 
problema? O primeiro passo 
é definir o trio Missão-Visão-
-Valores (MVV). 

Mas, afinal, o que significa 
cada um desses termos:

- Missão: é a razão de a em-
presa existir;

- Visão: é a situação em que 
a empresa deseja chegar (em 
período definido de tempo);

- Valores: comportamentos 
que devem nortear as relações 
da empresa, seja no ambien-
te interno ou no atendimento a 
clientes e fornecedores.

Na verdade, costumo dizer 
que esse trio é a bússola que 
orienta o crescimento de uma 

empresa ou corporação. Ape-
sar disso, poucos empreen-
dedores dão a devida impor-
tância ao tema. Quando não, 
limitam-se a colocar na recep-
ção da empresa uma placa com 
frases soltas e sem sentido. Há 
casos, inclusive, em que es-
se tipo de mensagem acaba se 
tornando motivo de piada, uma 
vez que os dizeres expostos ali 
estão muito distantes da reali-
dade da empresa. Você mesmo 
já deve ter visto uma dessas 
placas meramente decorativas 
por aí...

Agora, se você sabe da impor-
tância dessas informações, mas 
tem dúvidas sobre como chegar 
a elas, aí vão algumas dicas.

Passo 1 - Definindo a missão
Qual é o principal benefício 

que sua empresa leva para o seu 
público? Qual é o seu principal 
diferencial competitivo? Ago-
ra, junte as duas respostas em 
uma frase curta e fácil de ser 
lembrada. No fundo, essa frase 
deve resumir a razão de ser da 
sua empresa. 

DIVULGAÇÃO Passo 2 - Difinindo a visão
Daqui a três anos, como você 

quer que a sua empresa esteja? 
Defina a situação a ser alcan-
çada e estabeleça metas numé-
ricas. Por exemplo, a visão da 
Cacau Show era ser a maior re-
de de chocolates finos do mun-
do e a meta numérica era atin-
gir mil franquias até 2010 - o 
que foi atingido.

Passo 3 - Definindo os valores
Se sua empresa fosse uma 

pessoa, por quais atitudes ela 
deveria ser admirada? Essa lis-
ta pode servir de relação de va-
lores de sua empresa? Caso 
sim, você chegou à resposta. Se 
não, refaça a lista. E lembre-se: 
esses valores nortearão todas as 

relações da empresa. 
Vale ressaltar que defi-

nir essas informações não é 
tão fácil e pode exigir um ou 
mais dias de reflexão. Mas 
não deixe de insistir. Essa ta-
refa é muito importante pa-
ra o planejamento do seu ne-
gócio. Uma empresa que não 
sabe para que existe dificil-
mente conseguirá uma defini-
ção clara de sua estratégia de 
crescimento.

Em seguida, descubra ma-
neiras de incorporar esses 
conceitos na cultura da em-
presa. A declaração Missão-
-Visão-Valores deve ser pra-
ticada, se possível, todos os 
dias. Até que todos estejam 
remando na mesma direção.
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Com o objetivo de fomen-
tar o empreendedorismo e mo-
tivar os empresários e associados 
da ACIL, o Conselho da Mulher 
Empreendedora da ACIL pro-
moveu no dia 27 julho, o 1º Ca-
fé da Manhã do Conhecimento. 
O evento contou com a presença 
da master coach de produtividade 
e relacionamentos, Karina Ghisi, 
que apresentou a palestra “3 pas-
sos para multiplicar seus resulta-
dos”, promovendo uma manhã de 
reflexão e auto conhecimento.

“A ideia é fazer com eles en-
tendam um pouco do ser huma-
no em geral, de como é possível 
introjetar os três passos em sua 
vida, seja ela pessoal ou profis-
sional, fazendo com que pense 
sobre sua obra, seu legado, pa-
ra se tornar um ser humano me-
lhor”, fala Karina, que ainda diz 
que após a palestra as pessoas 
saem refletindo sobre qual habi-
lidade devem colocar mais foco, 
“para que possa se especializar e 
conquistar o sucesso”. 

A nutricionista Jady Fernan-

Segundo dados recentes do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 

Empresários participam do 1º Café da Manhã do Conhecimento do CME
Evento aconteceu na sede da ACIL no dia 27 de julho

des que compareceu ao even-
to afirmou ter gostado muito da 
palestra e dos tópicos aborda-
dos pela coach. “Estava preci-
sando ouvir tudo o que ela disse, 
principalmente porque estou no 
início da minha carreira. Além 
disso, me ajudou a enxergar al-
gumas coisas que eu ainda não 
havia notado”, conta. Para a em-
preendedora a reflexão final da 
palestra também foi gratificante. 
“Foi a parte que mais gostei. Fe-
char os olhos e imaginar toda a 
sua história e visualizar todas as 
pessoas que estiveram ao seu la-
do te apoiando foi uma sensação 
muito boa”, completou Jady.

Para a superintendente do CME, 
Vera Mattiazzo, a primeira edi-
ção do Café da Manhã do Co-
nhecimento foi muito especial. 
“Tivemos a ideia de promover o 
evento com o intuito de tirar as 
pessoas de sua zona de conforto, 
para que elas possam buscar no-
vas energias e motivações para 
enfrentar as diversidades do dia 
a dia, além de ter a criatividade 

para manter seu negócio em as-
censão”. A superintendente ainda 
ressalta a importância do Conse-
lho da Mulher Empreendedora e 
da ACIL promoverem esse tipo 
evento. “Temos que propiciar es-
ses encontros para que as pesso-
as renovem seus conhecimentos 

e se atualizem”.
A próxima edição do Café da 

Manhã do Conhecimento acon-
tece no próximo dia 25 de agos-
to, e contará com a presença do 
fundador do IEC-Instituto de 
Empreendedorismo e Coaching, 
Alessandro Rios, que apresentará 

a palestra “Encantando clientes – 
As lições de Walt Disney” às 9h, 
logo após o delicioso coffee bre-
ak preparado para os participan-
tes que terá início às 8h30. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
e-mail cme@acillimeira.com.br, 
com Melissa.

Moda Plus Size demonstra potencial no mercado de confecções

Estatísticas (IBGE), mais de 51% 
dos brasileiros e 48% das brasi-

leiras estão acima do peso, dos 
quais 17,9% são pessoas obesas. 
Estas pessoas demandam de ta-
manhos especiais de roupas, um 
nicho hoje que está em crescen-
te expansão: o da moda Plus Size. 
Atualmente são poucas as lojas e 
empresas que oferecem estes ta-
manhos para o consumidor, o que 
pode se tornar uma oportunidade 
para o empresário que deseja in-
vestir em um novo mercado.

Como conta Guilherme Fran-
cisco, proprietário da Marô Mo-
das, eles já trabalham com a mo-
da grande há mais de 20 anos, 
e foram um dos primeiros a atuar 
com este segmento. “Nós come-
çamos o negócio com a moda 

Plus Size, e depois fragmenta-
mos para outros nichos. Hoje já 
há mais lojas que também ofe-
recem estes tamanhos”, explica 
o empreendedor. Na loja, as pe-
ças que mais saem são as cal-
ças de moletom, blusas, regatas 
e vestidos.

A ideia de criar estas roupas 
partiu da mulher de Francis-
co, Maria Aparecida de Souza 
Francisco, que sentia dificul-
dade de encontrar peças para o 
seu tamanho. “As pessoas que-
rem roupas da moda em seu ta-
manho, então precisamos nos 
adaptar para atender este pú-
blico. Naquela época vinham 
pessoas de fora da cidade para 

procurar as peças que nós con-
feccionávamos”, acrescenta a 
empreendedora.

Ainda segundo os dados le-
vantados pelo IBGE, apesar do 
grande número de brasileiros 
que vestem tamanhos Plus Si-
ze, apenas 5% do faturamento 
total de vestuário no Brasil cor-
responde a este mercado, o que 
equivale a mínimos R$ 4,5 bi-
lhões, se comparado aos R$ 90 
bilhões do mercado comum. Es-
te é um nicho em potencial cres-
cimento e que merece um olhar 
atento dos empreendedores, que 
podem ter neste uma oportuni-
dade para se diferenciar dos de-
mais concorrentes.

Integrantes do CME junto a palestrante Karina Ghisi

A moda Plus Size traz uma iminente oportunidade para o empreendedor 
que deseja apostar em um novo segmento

ACIL/RAFAELA SILVA

ACIL/LEONARDO BARDINI



8 8 A 14 DE AGOSTO DE 2016


