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Finalizamos o ano com o sentimen-
to de que, mais uma vez, a ACIL tra-
balhou arduamente para oferecer ser-
viços de ponta e desenvolver ações 
totalmente focadas no desenvolvimen-
to do nosso associado e consequente-
mente de nossa querida Limeira.

Nossos pensamentos e projetos 
sempre são focados em auxiliar o 
empreendedor a gerir o seu negócio 
com mais expertise, trazendo capa-
citações e informações sobre as úl-
timas tendências de mercado para 
que possam ser aplicadas no dia a 
dia da gestão das empresas.

Uma das apostas da ACIL neste 
ano foi a implantação da Sala do MEI, 
um serviço focado no microempreen-
dedor individual, que visa auxiliá-lo 
em todas as etapas de gestão, desde 
a abertura e formalização até orienta-
ções sobre tributos, emissão de nota 
fiscal, declaração anual de renda, en-
tre outros aspectos que englobam a 
administração de seu próprio negócio.

Nós enxergamos o MEI como uma 
peça fundamental na recuperação 

da economia brasileira, visto que, 
além de fomentar a criação de novos 
empreendimentos, também amplia 
a base da economia formal no País, 
freando o desemprego que tem as-
solado o Brasil nos últimos anos. 

Muitas pessoas se viram obri-
gadas a gerar sua própria fonte de 
renda ou a complementar seu orça-
mento familiar, e hoje são um grupo 
crescente e de grande relevância 
econômica. É dessa forma que com-
batemos a crise e seguimos impul-
sionando a economia novamente. 

Outra ação que merece destaque é 
o planejamento estratégico de Limeira, 
que será realizado através de parceria 
entre ACIL e CIESP, com apoio de vá-
rias entidades representativas de nos-
sa cidade, como Observatório Social 
do Brasil - Limeira, que vem desenvol-
vendo um importante trabalho.

Esse projeto está em fase inicial e 

tem como objetivo elaborar um mo-
delo desejado da cidade a partir da 
participação das instituições locais 
e da própria população, para que 
possa ser criado um planejamen-
to com ações comprometidas com 
uma perspectiva de futuro, tanto no 
desenvolvimento econômico quanto 
social, associando questões como  a 
inovação e sustentabilidade. 

Além desse notório projeto, fica 
o compromisso, como diretores e 
conselheiros da ACIL, de continu-
ar com a missão de representar e 
defender os interesses de nossos 
associados e desenvolver e prover 
serviços que contribuam com suas 
atividades empreendedoras.

Para finalizar, desejamos um Natal 
repleto de felicidades e um Ano No-
vo de muitas realizações a todos os 
limeirenses!

PALAVRA DO PRESIDENTE
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ACIL EM AÇÃO!

Mais um ano chega ao fim com o sentimento de que todo o trabalho e dedicação emprega-
dos pela ACIL, através de seus diretores, conselheiros e colaboradores, valeram a pena. Muitas 
ações foram desenvolvidas, parcerias firmadas, novos serviços lançados, projetos iniciados, tu-
do para contribuir e incentivar o fortalecimento da classe empresarial limeirense e, consequen-
temente, de nossa cidade.

DECORAÇÃO 
DE NATAL

A ACIL junto a Prefeitura Mu-
nicipal realizaram a decoração 
e iluminação da Praça Toledo 
de Barros com mais de 4 mil 
metros de led. Destaque para 
as 9 mil crianças que passaram 
pela Casinha do Papai Noel no 
mês de dezembro de 2018. 

12

ENTREGA DOS 
PRÊMIOS

Em janeiro, a ACIL e o Sico-
mércio realizaram a entrega dos 
prêmios sorteados na etapa de 
Natal da Campanha Compras 
Premiadas, incluindo o Uno Mo-
bi Zero Km. Em 2018, foram 
depositados cerca de 120 mil 
cupons na urna da ACIL.

COMPRAS 
PREMIADAS

A promoção Compras Pre-
miadas foi reformulada em 2019 
e mais de R$ 50 mil em vales-
-compra foram distribuídos em 
500 prêmios instantâneos. Além 
disso, também haverá o tradi-
cional sorteio de um carro zero 
km no Natal em dezembro.

DIRETORIA DA ACIL
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HORÁRIO DO 
COMÉRCIO

Durante o ano a ACIL manifes-
tou apoio ao horário ampliado de 
funcionamento do comércio de rua 
em Limeira, de acordo com a Lei nº 
6.113/2018, promovendo, inclusi-
ve, diversas reuniões com empre-
sários do setor para que a prática 
pudesse ser realizada na cidade.

EXPOSIÇÃO 
ITINERANTE

Para comemorar os 85 anos 
da ACIL, completados em 2018, 
a entidade criou uma exposição 
itinerante que visitou sete pon-
tos da cidade, contanto a histó-
ria da ACIL ao longo de mais de 
oito décadas de atuação.

ANIVERSÁRIO 
CME

Em março o Conselho da Mu-
lher Empreendedora da ACIL 
comemorou 14 anos de ativi-
dade com um evento especial 
que também celebrou o Mês da 
Mulher. Na ocasião foi realiza-
da uma palestra seguida de um 
delicioso coquetel.

2ª FENACIL

A 2ª edição da Feira de Empre-
endedorismo e Negócios da ACIL 
aconteceu nos dias 22, 23 e 24 de 
maio no Shopping Nações de Li-
meira, com mais de 4 mil visitantes. 
O evento contou com a participa-
ção de 80 expositores, além de pa-
lestras, rodadas de negócios e mui-
to networking.

APP FENACIL

Um aplicativo próprio e super 
interativo foi uma das novidades 
lançadas para a 2ª edição da FE-
NACIL. O app contou com funcio-
nalidades exclusivas para expo-
sitores e visitantes, criando uma 
experiência única para cada um 
dos públicos, além de toda a pro-
gramação e sorteio de prêmios.

NJE

A FENACIL é realizada pela 
ACIL e seu Núcleo de Jovens Em-
preendedores, e tem tudo para en-
trar no calendário oficial de eventos 
da cidade como uma das maiores 
feiras de empreendedorismo e ne-
gócios da região, com a próxima 
edição prevista para 2021.
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ROSSANDRO 
KLINJEY

Com um público de cerca de 
300 pessoas, Rossandro Klinjey se 
apresentou pela primeira vez em Li-
meira, no Teatro Vitória na noite de 
25 de junho. A palestra promovida 
pela ACIL teve como temática “O 
sucesso (sem culpa) só é possível 
com competência ética”.

CARTÃO ACIL+

O Cartão de Benefícios ACIL+ 
ganhou um novo layout este ano, 
além de receber uma nova ban-
deira, a Vegas Card, o que pro-
porcionou uma série de van-
tagens para os usuários do 
Clube de Benefícios e dos ser-
viços de vales alimentação, re-
feição e combustível.

RECUPERAÇÃO 
DE CRÉDITO

A Central de Recuperação de 
Crédito (CRC) da ACIL é uma 
importante ferramenta de com-
bate à inadimplência. Com mais 
de 200 empresas participantes, 
já recuperou mais de R$ 510 mil 
em débitos em 2.600 acordos re-
alizados com consumidores.

39º DEL

Em agosto, foi realizado mais 
um Dia da Empresa Limeiren-
se, com a presença de mais de 
600 pessoas no Nosso Clube. O 
evento chegou a sua 39ª edição 
e homenageou os destaques no 
Comércio, Indústria, Serviços, 
Inovação, Mulher e Jovem Em-
preendedores, Instituição e Per-
sonalidade do ano.

SALA DO MEI

A Sala do MEI é o mais no-
vo serviço lançado pela ACIL, 
com o objetivo de auxiliar os 
microempreendedores indivi-
duais a formalizarem seu ne-
gócio, além orientá-los em to-
das as etapas desse processo. 
Para tanto, também foi criada 
uma cartilha com orientações 
e dicas para o MEI.

HINOS

A ACIL realizou o lança-
mento de duas produções au-
diovisuais: o Hino à Limeira e 
o Hino Nacional, que foram 
distribuídos gratuitamente pa-
ra instituições e escolas muni-
cipais, estaduais e particula-
res. Os vídeos também estão 
disponíveis no canal ACIL Li-
meira no You Tube.
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CAFÉ DO 
CONHECIMENTO

O Conselho da Mulher Em-
preendedora realizou 10 edi-
ções do Café da Manhã do 
Conhecimento, com a partici-
pação de excelentes profissio-
nais que compartilharam gra-
tuitamente suas experiências 
durante os eventos.

OUTUBRO ROSA

Um evento que já se tornou 
uma tradição em Limeira, o Ou-
tubro Rosa na ACIL é realiza-
do anualmente pelo Conselho 
da Mulher Empreendedora, tra-
zendo esclarecimentos e infor-
mações atuais sobre o câncer 
de mama através de palestras 
com renomados profissionais 
da saúde.

FALANDO AO 
CORAÇÃO

O Projeto Falando Coração é pro-
movido pelo CME há 10 anos, e em 
2019 teve sete edições, levando in-
formação e carinho para as pessoas 
assistidas. As últimas edições foram 
realizadas em escolas públicas, on-
de foi proporcionado um momento 
de leitura para as crianças.

RODADA DE 
NEGÓCIOS

Com o objetivo de realizar um 
evento de network e negócios, a 
ACIL através de seu Núcleo de 
jovens Empreendedores, promo-
veu rodadas de negócios gratui-
tas com a participação de várias 
empresas limeirenses.

PAINÉIS

Também em parceria com 
o NJE foram promovidos pai-
néis gratuitos sobre Marketing e 
Vendas, com a presença de ex-
celentes profissionais dos seg-
mentos para que pudessem 
compartilhar seus conhecimen-
tos nos setores do comércio, in-
dústria e serviços.

HISTÓRIAS & 
SABORES

O Núcleo Empreendedor de 
Alimentação Fora do Lar “Recei-
ta de Sucesso” da ACIL, realizou 
o lançamento do evento “Histó-
rias & Sabores de Limeira”, uma 
mostra gastronômica histórico-
-cultural que resgatou pratos típi-
cos da culinária limeirense.
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BANCO DE 
CURRÍCULOS

O Banco de Currículos da 
ACIL ganhou um novo layout, 
muito mais simples e intuitivo, 
tendo novas funções no siste-
ma, que aumentaram a pratici-
dade no contato entre candida-
to e empresa, além de facilitar o 
cadastro dos usuários.

AÇÕES DATAS 
COMEMORATIVAS

Nas principais datas comemo-
rativas do ano, a ACIL promoveu 
a distribuição de difusores de am-
biente no Dia das Mães; bombons 
no Dia dos Namorados; chaveiros 
no Dia dos Pais e disponibilizou 
brinquedos para diversão no Dia 
das Crianças e no Natal.

CURSOS E 
CAPACITAÇÕES

Mais de 50 cursos e pales-
tras foram promovidos na ACIL 
ao longo do ano. No total, mais 
de 6 mil pessoas aperfeiçoa-
ram seus conhecimentos ao 
participarem dos diversos ti-
pos de treinamentos realiza-
dos na entidade.

COMITIVA 
FACESP

A ACIL recebeu a visita do pre-
sidente da FACESP (Federação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo), Alfredo Co-
tait Neto e da presidente do Con-
selho da Mulher, Ana Claudia Co-
tait, além da vice-presidente da 
FACESP RA-7, Adriana Flosi.

PRÊMIO 
AC MAIS

No 19º Congresso da Facesp, 
a ACIL foi contemplada com o 
Prêmio AC Mais na categoria de 
associação de grande porte em 
“Desenvolvimento Local”. A enti-
dade já foi premiada nos anos de 
2014 e 2015, na categoria “Produ-
tos e Serviços”.

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

A ACIL foi palco da palestra de 
sensibilização do projeto “O Futuro 
da Minha Cidade”, que visa sensi-
bilizar a sociedade para implemen-
tar um planejamento estratégico 
para o desenvolvimento de Limei-
ra, que será conduzido através de 
parceria entre ACIL e CIESP.
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ACIL 
86 ANOS

No dia 27 de novembro a 
ACIL recebeu diretores, conse-
lheiros, parceiros e associados 
para celebrar o aniversário de 86 
da entidade, que tem sua história 
pautada em representar e defen-
der o interesse da classe empre-
sarial limeirense.

CORAL NOSSO 
CLUBE

Em comemoração ao ani-
versário da ACIL, o Coral do 
Nosso Clube realizou uma be-
líssima apresentação musical 
nas escadarias da entidade. 
Além disso, também entoou o 
tradicional “PARABÉNS”.

ELEIÇÃO 
DIRETORIA

A ACIL realizou a eleição da 
chapa da diretoria que irá presi-
dir a entidade em 2020 e 2021. 
Todos os associados foram con-
vocados para comparecerem à 
sede da ACIL e registrarem seu 
voto. A chapa vencedora foi a pre-
sidida por José Mário B. Gazzetta.

DISTRIBUIÇÃO 
DE MUDAS

Durante a semana de ani-
versário houve distribuição gra-
tuita de mudas de cravina, que 
é de fácil plantio e multiplica-
ção, além de simbolizar a de-
dicação que está empregada 
em cada ação promovida e 
apoiada pela ACIL.

PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL

A ACIL também organizou uma 
programação especial repleta de 
ações especiais, como rodada 
de negócio, palestras sobre de-
coração de natal e vendas de 
fim de ano, além de um encontro 
com profissionais de RH para fa-
lar sobre endomarketing.

ACIL 
ITINERANTE

Para encerrar a programação 
de aniversário, uma edição espe-
cial do ACIL Itinerante aconteceu 
na Praça Toledo de Barros, com 
vários serviços gratuitos para a po-
pulação, pipoca, algodão doce e 
brinquedos, além da presença ilus-
tre da Banda Marcial do SENAI.
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Um bom empreendedor deve 
ter em mente o futuro que almeja 
para sua empresa e os passos que 
devem ser tomados para conquis-
tar suas metas. Então, seja no pla-
nejamento de um novo negócio ou 
na organização de uma marca já 
consolidada no mercado, todo em-
presário que deseja crescer e ex-
pandir os seus trabalhos deve de-
senvolver um plano de negócios.

Segundo o especialista em Ges-
tão de Negócios, palestrante e ge-
rador de conteúdo Gustavo Terra 
Nunes, o plano de negócios é uma 
perspectiva futura planejada sobre 
a empresa. “Ele traz a segurança 
necessária para o empreendedor 
executar a ideia, por meio de um es-
tudo de todas as variáveis que po-
dem interferir na empresa”, explica. 
Durante a sua elaboração, define-
-se quem serão os clientes, qual se-
rá a proposta de valor, como o ne-
gócio será executado, a dimensão 
de equipe necessária, perspectiva 
financeira, entre outras coisas.

É através desta ferramenta que o 
empreendedor pode ter uma previ-
são de como será o seu empreen-

PLANO DE NEGÓCIOS
POR qUE TER E COMO FAzER 

O tema é apresentado por Gustavo Terra Nunes, que já desenvolveu mais de 
50 projetos com empreendedores através do SEBRAE

dimento. O profissional que montar 
este plano de negócios não terá 
os números exatos, especialmente 
nas projeções de vendas, porém 
ele irá possibilitar um melhor en-
tendimento sobre o comportamen-
to do setor no qual irá trabalhar e, 
dessa forma, pode tomar decisões 
mais assertivas baseadas em da-
dos concretos e não em meras es-
peculações e opiniões.

Não existe um consenso sobre 
o melhor método para se elabo-
rar um plano de negócios, e tu-
do varia de acordo com a meta 
estipulada, podendo ser empre-
gadas uma ou mais ferramentas 
para montar o escopo. “Algumas 
etapas contempladas em um pla-
nejamento podem ser a pesquisa, 
definição de clientes e proposta 
de valor, modelagem do negócio, 
análise financeira, execução e 
acompanhamento do plano. Mas 
não entenda isso como uma ‘re-
ceita de bolo’”, conta Nunes, pois 
para cada tipo de negócio e per-
fil de empreendedor é criado um 
planejamento diferente. 

É por isso que se deve procurar 

por especialistas neste tipo de pro-
jeção, pois eles possuem a experi-
ência e as técnicas necessárias pa-
ra saber identificar qual ferramenta 
e informação utilizar para cada tipo 
de negócio. Sem a ajuda de um pro-
fissional, o empreendedor corre o 
risco de fazer uma análise inconsis-
tente que pode levá-lo a tomar deci-
sões equivocadas.

Entre os diversos parâmetros a 
serem analisados, há alguns que 
podem ser destacados, como ten-
tar entender qual é a “dor”, neces-
sidade ou desejo que o produto 
oferecido irá atender e solucionar, 
e caso já haja uma ideia para is-
so, basta realizar uma pesquisa 
de mercado para validá-la. É atra-
vés deste estudo que se irá tomar 
a melhor decisão e, além dela, po-
de-se criar uma “persona”, ou se-
ja, a personificação do cliente ideal 
para o empreendimento.

Depois de entender esta perso-
na, define-se qual será o segmen-
to de clientes que irá atingir com 
o produto ou serviço. “Para definir 
o segmento de clientes, você po-
de usar os insights coletados em 
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uma pesquisa e analisar as suas 
personas. A ideia é agrupar inte-
resses e características comuns 
para definir grupos que irão com-
por o segmento de clientes. A 
proposta de valor e o segmento 
de público são a base de tudo”, 
aponta o especialista. 

Com estes dados em mãos, 
chegou a hora de realizar a pers-
pectiva financeira. É preciso ter as 
premissas (aspectos legais, tribu-
tários e de mercado que podem 
interferir na empresa) e os parâ-
metros (todos os dados que inter-
ferem na análise), e com isso le-
vantar os dados financeiros com 
pesquisas no mercado. “Para aju-
dar, busque modelos de plano de 
contas gerenciais específicos. Is-

so o auxiliará a não se esquecer 
de fazer levantamentos que pos-
sam interferir na análise. Dessa 
forma, é possível orçar os gas-
tos com aluguel, internet, energia 
e salários, por exemplo, ou con-
versar com outros empreendedo-
res”, ressalta o palestrante. 

Em posse das premissas e pa-
râmetros, chegou a hora de levan-
tar o investimento inicial para co-
locar o negócio de pé, incluindo 
infraestrutura, sistemas, equipa-
mentos, marca, entre outros. Junto 
a isso, as previsões de venda, cus-
tos, despesas fixas e variáveis pa-
ra um período futuro devem ser fei-
tas. Depois de subtrair das vendas 
o custo direto (despesas variáveis 
e fixas) tem-se a previsão de resul-

tado e a margem de lucro líquida. 
A partir dele é recomendada a pro-
jeção de cenários diferentes, para 
observar o modo como cada situa-
ção impacta no resultado.

Por fim, é válido ressaltar que 
o plano de negócios é um “docu-
mento vivo”, e durante a execução 
das ações para criar ou transfor-
mar uma empresa existente, es-
te plano deve ser constantemen-
te atualizado. “Colocar o plano em 
prática exige a organização de 
ações e disciplina com aquilo que 
foi determinado, para isso o em-
presário pode fazer o acompanha-
mento do que foi previsto e do que 
já foi realizado em todas as cate-
gorias de contas da Demonstração 
do Resultado do Exercício (DRE)”.
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A liderança é um assunto recor-
rente quando se fala sobre empreen-
dedorismo, e sempre há uma coisa 
nova a ser ensinada ou apreendida 
sobre o tema. Os métodos de gestão 
estão em constante mudança, e os lí-
deres de equipes também precisam 
estar atualizados para poderem ex-
trair o melhor desempenho de seus 
colaboradores e, consequentemen-
te, conseguir destacar a empresa da 
concorrência e ganhar notoriedade 
no mercado.

Este novo líder, como explica 
o estudioso nas áreas de Psico-
logia, Filosofia e Sociologia, com 
especialidade em Comunicação, 
Alfredo Rocha, vai muito além do 
conceito básico de um profissio-
nal que seja honesto, com conhe-
cimento técnico e anos de atuação 
na empresa. “Tudo isto deve ser in-
discutivelmente mantido, porém já 
não é suficiente. O líder do futuro 
é um indivíduo que inspira outras 
pessoas, e não somente aquele 
que delega funções e tarefas. Um 
líder que ‘manda’, não consegue 
extrair todo o potencial e alta per-
formance de sua equipe”, destaca 
o palestrante.

A preparação de um funcioná-
rio para assumir um cargo de lide-
rança deve ser gradativa, e o mais 

importante: ele deve almejar esta 
promoção. O talento desta pessoa 
para um cargo de coordenação de 
uma empresa ou equipe deve ser 
construído, e isso pode ser feito 
através de pequenas tarefas e res-
ponsabilidades que este colabora-
dor precisa assumir. É através des-
tas experiências e desafios, que 
sua aptidão para a liderança será 
desenvolvida e modelada.

A influência também é outra ca-
racterística do líder do futuro, que 
é capaz de induzir e guiar os seus 
colaboradores a se empenharem 
para um objetivo, o que gera re-
sultados mais positivos do que 
quando realizado como uma obri-
gação. Isto será feito através das 
ideias, ações, atitudes e exem-
plos do próprio líder, pois é ele o 
responsável pela entrega dos re-
sultados. Mas como se tornar esta 
figura inspiradora?

O estudo, a aprendizagem, e a 
curiosidade são a chave para se 
transformar neste grande líder, 
porém a humildade também é de 
extrema importância. “Ter a ca-
pacidade de desaprender certas 
coisas que ficaram no passado é 
essencial. É um grande problema 
quando uma pessoa não está aber-
ta para a inovação, pois o ego e a 

vaidade o impedem de aprender, 
desaprender e reaprender coisas 
novas por se achar superior a tudo 
isso”, acrescenta Rocha. 

Outro desafio que a maioria dos 
líderes enfrenta é o choque entre 
as gerações, já que atualmente as 
empresas reúnem em um único de-
partamento até três gerações de 
pessoas, com pensamento e ideias 
diferentes, que devem entrar em 
consenso e trabalhar em equipe. 
É preciso saber como unir a ex-
periência, vivência e crises que os 
mais velhos passaram com a criati-
vidade e ideias que os mais novos 
trazem, sabendo que essas dife-
renças podem gerar aprendizado 
para ambos os grupos.

Mesmo com esta iniciativa, os 
conflitos sempre irão acontecer e 
é papel do líder saber como tra-
balhar isso, para que a harmo-
nia e desempenho de sua equipe 
não sejam abalados. “O foco prin-
cipal é saber o motivo da diver-
gência em questão. Quando ‘bem 
vinda’, esta incompatibilidade de 
ideias busca mostrar o que é cor-
reto fazer e o que não é, para se 
alcançar o melhor para o cliente 
ou para a empresa, e isto acaba 
se tornando um diálogo constru-
tivo. E quando a discussão está 

A LIDERANÇA DO FUTURO

Alfredo Rocha, apontado como um dos melhores conferencistas brasileiros, 
fala sobre as características do novo líder



relacionada apenas sobre quem 
está certo ou errado, sem que ha-
ja qualquer relação com o desen-
volvimento dos trabalhos, ela não 
deve continuar, pois não chegará 
a lugar nenhum”, explica o espe-
cialista em comunicação.

Com anos de atuação na capa-
citação de profissionais nas em-
presas, Alfredo aponta que o bra-
sileiro está no caminho certo para 
o desenvolvimento de líderes, po-
rém ainda há muito que ser feito. 
“Eu percebo essa necessidade 
principalmente nas empresas de 

pequeno e médio porte. Um negó-
cio nunca será maior e nem mais 
produtivo do que as pessoas que 
os lideram. Por isso, hoje mais do 
que nunca, é preciso investir e 
preparar desde cedo os colabo-
radores”, relata.

E como saber se uma pessoa 
está desempenhando corretamen-
te seu papel de liderança? Para is-
so, basta observar dois pontos: a 
equipe e os resultados. Um ótimo 
líder é aquele que consegue al-
cançar com excelência o seu obje-
tivo; porém ele não o faz sozinho, e 

por isso ele também deve possuir 
uma equipe sólida e eficiente.

E para finalizar, o renomado pa-
lestrante deixa uma importante di-
ca: além de entender do seu negó-
cio e do seu mercado, o líder deve 
entender de pessoas. “Em nos-
so mundo, nada começa em ‘al-
go’, mas sim em ‘alguém’, e é por 
isso tudo deve ser iniciado com 
uma excelente gestão de pesso-
as. Lem bre-se: por mais tecnolo-
gia que esteja à nossa disposição, 
tudo que existe, é feito para pes-
soas”, encerra Rocha.
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o marketing trabalha no alcance e 
maior entrada de clientes (chama-
dos também de leads) para serem 
trabalhados. Já o Growth Hacking 
trabalha todas as etapas de uma 
empresa, dentro do chamado fu-
nil AARRR (que significa Aquisição, 
Ativação, Retenção, Receita e Re-
comendação), reduzindo a quantia 
de saída de clientes e aumentando 
a retenção de leads, porém respei-
tando as métricas e objetivos do ne-
gócio previamente estabelecidos.

Qualquer empresa pode ter in-
corporado em sua equipe os traba-
lhos do Growth Hacking, pois exis-
tem processos e metodologias de 
trabalho de growth que podem ser 
utilizados no dia a dia do marketing 
digital, como por exemplo, a cultura 
de experimentos e testes. “Quando 
o time é voltado para a análise e tra-
balho de dados, métricas e perfor-
mance, sempre surgirão hipóteses e 
oportunidades de melhoria. Há uma 
expressão muito conhecida no meio 
que é ‘não existe bala de prata em 
Growth Hacking’, ou seja, não existe 
uma fórmula ou ação específica que 
poderá ser usada em qualquer situ-
ação e  promoverá 100% de cresci-
mento”, conta a publicitária. 

Durante sua implementação, o 
primeiro ponto importante é que o 
trabalho, que será testado e incor-
porado como hack de growth, sem-
pre vai depender muito de cada ne-
gócio, com a análise profunda de 
todo cenário, pois será fundamental 
para o profissional de Growth (co-
nhecido como growth hacker) ini-
ciar um trabalho em busca de ala-
vancas de crescimento. A segunda 
parte, que precisa estar muito forte 
na mentalidade do time, é relacio-
nada ao crescimento, pois nenhu-
ma ação fará a empresa aumentar 
100% de uma só vez. Cada teste 
e experimento engajarão um pou-
co o desenvolvimento e melhoria 
do negócio, e é o efeito de vários 
experimentos bem sucedidos ao 
longo do tempo que irá promover 
o crescimento exponencial da em-
presa ou startup.

Mas como saber se uma em-
presa está preparada para estas 
mudanças de trabalho e cultura? 
Segundo Jana, o Growth Hacking tra-
balha apenas com o que é mensu-
rável e voltado para o crescimento, 
portanto todas as decisões e ações 
são baseadas em dados. “A empre-
sa deve ter esse foco em dados, ex-

CRESÇA RÁPIDO COM 
GROWTH HACKING

Quem fala sobre o tema é Jana Ramos, formada em Publicidade e Propaganda, es-
pecialista em gamificação e apaixonada por empreendedorismo e Growth Hacking

Toda empresa, seja ela de pe-
queno, médio ou grande porte de-
seja crescer, e a todo tempo sur-
gem novos métodos e ferramentas 
que auxiliam os gestores e empre-
endedores a desenvolverem os ne-
gócios de forma mais acelerada e 
segura, tornando o mercado mais 
aquecido e competitivo.

Um dos métodos que tem ganha-
do espaço, principalmente entre as 
startups, é o Growth Hacking, termo 
criado em 2010 por Sean Ellis, res-
ponsável pelo crescimento do Drop-
box, um serviço de armazenamen-
to online de arquivos. “Esta é uma 
metodologia de trabalho que utili-
za testes e experimentos para ob-
ter crescimento de forma acelerada 
e enxuta”, explica a especialista Ja-
na Ramos. Esta nova ferramenta é 
totalmente voltada para números e 
dados, focada em encontrar opor-
tunidades ou resolver problemas, 
muitas vezes de maneira barata e 
criativa, pois foge dos canais tradi-
cionais do marketing. 

Outra diferença entre estas du-
as metodologias está no modo co-
mo elas trabalham o desenvolvi-
mento de uma empresa. Com uma 
rápida comparação entre os dois, 
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pansão, e estar aberta para testar 
ações e ferramentas, ter agilidade 
para adaptar processos e práticas e 
um time multidisciplinar para conse-
guir mapear toda jornada do clien-
te/customer experience, otimizan-
do marketing, vendas, sucesso do 
cliente e até mesmo produto”, apon-
ta. Outra observação é a de que 
o growth hacker também trabalha 
com o marketing enxuto, buscando 
abordagens inovadoras e de baixo 
custo para a aquisição de usuários 
ou clientes.

Um dos maiores desafios iniciais 
para a implantação do Growth Ha-
cking dentro de uma empresa é o 
conhecimento dos cenários dos ne-

gócios e a estruturação de uma es-
tratégia adequada, além de ter as 
métricas e metas bem claras e man-
ter o time engajado e trabalhando em 
alta performance. Sempre surgem 
ferramentas e soluções que auxiliam 
neste processo, e cada uma pode 
ser empregada em um processo di-
ferente, por isso é importante enten-
der o funcionamento da empresa e 
se faz sentido empregá-las, acom-
panhando as novidades e testando 
aquilo que possa agregar ainda mais 
na criação de ações e estratégias.

Por fim, a especialista comenta 
que com as transformações digitais 

mais aceleradas, constantemente 
surgem novos conceitos e métodos 
e a capacidade de pesquisar, estu-
dar e aprender rápido sobre algum 
tema é um grande diferencial nas 
startups. “Acredito muito na trans-
formação das pessoas e empresas 
pela capacitação. Para acompa-
nhar isto o empreendedor deve se-
guir blogs, sites, textos, pessoas e 
empresas; ter curiosidade e interes-
se nos temas e também frequentar 
eventos, meetups, palestras e pro-
curar cursos, workshops e vídeos 
para manter  sua capacitação cons-
tante”, aconselha Jana.
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O empreendedorismo está em constante 
evidência nos últimos tempos. Junto a esta vi-
sibilidade, as adversidades e expectativas es-
tão cada vez maiores, e o empresário precisa 
se reinventar a cada instante para poder su-
perar os desafio do mercado. E a Associação 
Comercial e Industrial de Limeira (ACIL), acre-
dita que esta jornada de sucesso pode se tor-
nar muito mais fácil com a utilização das ferra-
mentas certas.

A Entidade completou 86 anos de fundação 
em 2019, e todas as suas ações visam o cres-

cimento socioeconômico de seus associados, assim como de toda a comunidade em que está inserida. Du-
rante esta longa caminhada, diversas mudanças ocorreram e novos serviços e ferramentas foram implanta-
das com o intuito de facilitar o dia a dia da classe empresarial, além de promover a melhoria contínua das 
empresas e de seus colaboradores.

Hoje quem procura a ACIL encontra diversos produtos e serviços que foram criados e disponibilizados 
pensando em cada etapa da gestão dos negócios, como a já tradicional Campanha Compras Premiadas; 
Boa Vista SCPC; Central de Recuperação de Crédito; Cartão de Benefícios ACIL+; Certificado Digital; Jor-
nal e Revista Visão Empresarial; Departamento de Desenvolvimento Empresarial; Projeto Empreender; Centro 
de Cópias; Banco de Currículos, além da recém-inaugurada Sala do MEI, entre outros ações e eventos cria-
dos para fomentar e valorizar o empreendedorismo local, como a Feira de Empreendedorismo e Negócios da 
ACIL (FENACIL) e o Dia da Empresa Limeirense.

A ACIL procura estar sempre próxima de seu associado e do empresário limeirense. Este relacionamen-
to tem por objetivo renovar e despertar o espírito empreendedor que existe dentro de cada cidadão, em-
poderando sua autonomia e desenvolvendo ações que irão auxiliá-lo nesta jornada. A Associação conta 
com uma equipe de profissionais competentes, liderados por grandes empresários locais que, com ética, 
empenho e determinação, garantem à ACIL a força, credibilidade e reconhecimento para ajudar a classe 
a alcançar o sucesso. 

É assim que a ACIL almeja fazer a diferença para seus associados, com a conduta de quem quer ver Li-
meira crescer, o empresário prosperar e a comunidade se beneficiar. A Entidade continuará a trabalhar para 
orientar, coligar e instruir as classes que representa, tendo a parceria do poder público e de iniciativas priva-
das para sempre manter a excelência e o compromisso de sua missão: “Representar e defender os inte res-
ses de seus associados e desenvolver e prover serviços que contribuam na realização de suas atividades”.

REPRESENTATIVIDADE, 
EMPODERAMENTO E UNIÃO

ACIL
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O RECONHECIMENTO É A NOSSA 
MAIOR MOTIVAÇÃO

“A ACIL é parte fundamental da 

história de Limeira. São 86 anos pro-

movendo o empreendedorismo e con-

tribuindo com uma cidade melhor. A 

Unimed Limeira se orgulha de fazer 

parte dessa história e parabeniza to-

da a diretoria e funcionários pelos 

trabalhos realizados em prol da co-

munidade empreendedora.”

Dr. Carlos Roberto Nogueira dos 

Santos (Unimed Limeira)

 “A ACIL é uma entidade muito ati-

va, que ajuda no desenvolvimento e 

fortalecimento da nossa cidade. So-

mos associados desde 2010 e com 

certeza a excelência no atendimento 

é um diferencial. Seus s erviços e fer-

ramentas contribuem bastante para 

capacitação da nossa equipe de tra-

balho. É uma satisfação fazer parte 

desta associação” 

Yasmim Souto (CVC Turismo)

“Quando ouvia falar da ACIL, não sabia direito qual era o 

seu papel e muito menos de que forma ela poderia me auxiliar 

nessa jornada de empreendedorismo, mas depois de conhe-

cer melhor seu trabalho, percebi que seus projetos são um 

berço para a geração de negócios melhores e mais duradou-

ros, além de contribuir com nossa rede de contatos. Agrade-

ço muito a ACIL pelo crescimento que ela me proporcionou.” 

Rafael Guerra (Pátio Malliá)

“A ACIL é uma parceira que está sempre pronta para 

nos atender, temos em colaboração o Jornal Visão para pu-

blicações da loja, onde temos uma grande visibilidade pa-

ra a nossa marca, além dos serviços internos da Boa Vista 

SCPC que sempre nos dão apoio na análise de crédito. A 

Milly é muito grata por ter a ACIL ao nosso lado nos dando 

suporte e atendimento!” 

Ana Paula Quesada (Milly Joalheria)

“A ACIL sempre esteve presente 

com a loja Celly Calçados dando su-

porte aos serviços de informação e 

orientação, disponibilizando cursos e 

realizando campanhas que premiam 

nossos clientes, além de incentivar 

os lojistas a sempre oferecer o me-

lhor para a nossa cidade.”

Lilia Habermann Marteniuk 

(Celly Calçados)

“A experiência da Indústrias Machina 

Zaccaria S/A com a Associação na aqui-

sição do Cartão de Benefícios ACIL+ 

vem sendo de muita valia. A gama de 

vantagens oferecidas são excelentes, 

com uma grande adesão da parceria 

por parte dos nossos funcionários. A 

ACIL conta também com uma equipe 

comprometida e sempre à disposição!”

Caroline Borba Nicodemo (Indústrias 

Machina Zaccaria S/A)

 “A ACIL é parceira da empresa 

Reluz há anos. Como trabalha-

mos com revendedoras, sempre 

utilizamos o serviço de consultas 

que nos auxiliam muito no dia a 

dia. Também participamos de al-

gumas palestras que foram muito 

importantes para nosso cresci-

mento profissional.” 

Vilma Toniato (Reluz Folheados)
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O ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) nada mais é que o planejamento 
de recursos de uma empresa, através 
de dados e informações computa-
dos por um sistema. Estes são mais 
conhecidos como softwares de ges-
tão empresarial, que permitem maior 
controle do processo produtivo, ad-
ministrativo e logístico, possibilitando 
ao empresário a tomada de decisões 
mais assertivas e efetivas.

Estas ferramentas são ótimas alia-
das para a expansão de resultados 
de uma empresa, e como explica 
Marcelo Sinhorini, diretor executivo 
do grupo Portal ERP, estes softwa-
res podem ajudar a prever e evitar 
futuras falhas, ou aliviar a carga de 
trabalho dos funcionários, para que 
eles possam destinar seu foco nas 
atividades que exijam maior desem-
penho. “O poder analítico de um sof-
tware de gestão empresarial também 
é bastante interessante para aquelas 
empresas que tem dificuldade na ho-
ra de tomar uma decisão, fato que a 
longo prazo pode significar um lucro 
ou um prejuízo considerável”, aponta 
o especialista.

Se um empreendedor sente que 
os procedimentos operacionais atu-
ais não estão gerando bons resulta-
dos, a adoção de um ERP pode auxi-

liar a expandir os lucros e aperfeiçoar 
os processos de sua empresa. Po-
rém é preciso ter em mente que, 
mesmo aqueles que já utilizam um 
sistema de gestão, não podem parar 
no tempo, pois estes softwares estão 
em constante atualização e melho-
rias podem ser implantadas ao longo 
dos anos.

Entre as diversas possibilidades 
que um sistema de gestão oferece po-
de-se, por exemplo, realizar a padro-
nização e automatização em série de 
rotinas, evitando erros de execução 
humana. Com isso há o aperfeiçoa-
mento do controle operacional, com 
a identificação de obstáculos e pre-
venção de erros, acarretando melhor 
atendimento a seus clientes, e deci-
sões mais assertivas e corretas com 
base em informações confiáveis gera-
das pelo ERP, o que possibilitará gran-
des resultados nos negócios.

Qualquer empresa pode adotar o 
uso de um ERP, o que irá mudar e de-
terminar qual deles utilizar é a neces-
sidade de cada um, porém existem 
algumas observações a serem feitas 
antes de sua implantação. “É preci-
so ter condições financeiras, tempo 
e pessoal qualificado para isso. Ape-
sar da necessidade imediata, leva um 
tempo para a implantação total deste 

software, o que demanda um planeja-
mento e apoio total da empresa”, res-
salta Sinhorini. 

Ele também pontua que, é válido 
observar se a empresa contratada 
para implantação do sistema possui 
suporte para problemas operacio-
nais e se oferece manutenção e atu-
alização de segurança constante, 
além da possibilidade do backup. Is-
to é algo extremamente importante, 
pois a hospedagem em nuvem per-
mite que as empresas tenham aces-
so a seus dados em qualquer lugar, o 
que tem feito os servidores locais se 
tornarem ultrapassados. 

Por falar em armazenamento e aces-
so de dados, a privacidade de infor-
mações está cada vez mais presente 
em discussões, principalmente devido 
a nova Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD) que entrará em vigor em 
2020. “A segurança da informação é 
imprescindível para qualquer empre-
sa, isso porque o  roubo ou seques-
tro de dados pode acarretar preju-
ízos e abalar a confiança diante do 
mercado. Para evitar esses transtor-
nos, adotar um bom software de ges-
tão ajuda a empresa a se proteger de 
possíveis ataques e de ter todos os 
seus dados expostos de maneira in-
devida”, conta o especialista.

ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
EXPANDINDO RESULTADOS E OTIMIzANDO PROCESSOS

Marcelo Sinhorini, que possui sólida experiência em implantação de ERP e gerencia-
mento de projetos, fala sobre esse tema essencial para os negócios
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E para saber qual ERP irá melhor 
atender as necessidades de uma em-
presa, deve-se ter em mente suas 
prioridades, assim como as metas a 
serem atingidas ao contratar um sis-
tema de gestão. “Podemos de forma 
mais técnica desenvolver uma RFP 
(Request for Proposal), uma sigla em 
inglês para definir um documento es-
sencial para o processo de seleção de 
software, que determina quais especi-
ficações técnicas e etapas de negócio 
o ERP deve ser aderente, ou melhor, 
quais atividades operacionais o siste-

ma deve automatizar”, sugere o dire-
tor. Ele acrescenta que a aquisição de 
um sistema precisa ser feita de forma 
minuciosa e exata, pois a escolha equi-
vocada de um que não atenda as ne-
cessidades de um empreendimento irá 
gerar prejuízo de tempo e dinheiro.

A tendência do uso de sistemas 
de gestão, segundo Sinhorini, parte 
do entendimento de que o ERP con-
centra os dados de milhões de em-
presas pelo mundo, que estão ge-
rando informações relevantes a todo 
o momento e com isso, diversas tec-

nologias que estão surgindo poderão 
ser integradas a esta base de dados. 
“Podemos falar da Internet das Coi-
sas, com a qual os dispositivos pode-
rão enviar informações a sistemas so-
bre eventos. Há também a Machine 
Learning, que é uma área dentro da 
inteligência artificial, em que a má-
quina consegue, a partir de eventos, 
aprender padrões e tomar decisões, 
atuando não apenas como processa-
mento, mas sim em entender tendên-
cias algorítmicas e gerar aprendiza-
do a partir delas”, finaliza.
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A tecnologia e a comunicação nun-
ca estiveram tão unidas como atual-
mente. A cada dia novas ferramentas 
são desenvolvidas para possibilitar a 
interação entre pessoas e até mesmo 
máquinas, como é o caso da “internet 
das coisas”. Esta troca tem como re-
sultado uma grande quantia de dados 
e informações, que podem ser utiliza-
dos nas mais diversas análises para o 
entendimento de mercado e consumo, 
porém muitas delas devem ser trata-
das de forma confidencial, e é por is-
so que em agosto de 2020 entrará em 
vigor no Brasil a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD).

A nova lei estabelece diversas 
normas que todas as empresas de-
vem empregar em relação à coleta 
e armazenamento de dados e infor-
mações sobre pessoas físicas. Esta 
ação chega após diversos escânda-
los envolvendo o vazamento e utiliza-
ção duvidosa de dados pessoais. As 
empresas devem iniciar desde já um 
planejamento para se adequarem, 
para que não haja problemas com os 
órgãos fiscalizadores.

De forma resumida, ela coloca co-
mo responsabilidade das empresas, 
de qualquer porte ou setor, a segu-
rança de dados pessoais que pos-
sam identificar direta ou indiretamente 
uma pessoa. Dados que possam re-

conhecer diretamente são, por exem-
plo, o nome, CPF ou endereço. Já os 
indiretos são os dados que, cruzados 
com outras informações, podem levar 
à identificação do indivíduo. 

Outro ponto que merece atenção é 
a obrigatoriedade da empresa em in-
formar o motivo da coleta e a maneira 
que estes dados serão tratados, e na 
hipótese destas informações serem 
sobre menores de idade, é preciso 
consentimento dos responsáveis le-
gais. E caso o fornecedor destes da-
dos exija, a empresa também terá a 
obrigação de fazer a exclusão de to-
das as informações.

É bom salientar que existem algu-
mas situações que são isentas da ne-
cessidade do consentimeto do titular 
dos dados, como as informações uti-
lizadas para cumprimentos legais, ou 
seja, os dados pessoais de um empre-
gado fornecido a uma empresa para 
recolhimento de taxas, não necessita 
de seu consentimento para seu trata-
mento. Porém, em nenhuma situação 
a instituição é isenta do dever de ga-
rantir a segurança, transparência e 
uso correto dessas informações, ten-
do ela que se responsabilizar com os 
dados da mesma forma.  

 As penalidades para empresas que 
descumprirem a norma, ou que diante 
da fiscalização seja comprovado que 

não foram tomadas as medidas para 
prevenir o acesso ou vazamento des-
tas informações, podem ser de 2% 
do faturamento da empresa em seu 
último exercício fiscal, limitada a R$ 
50 milhões. Portanto, o primeiro pas-
so a ser dado é o de conscientização 
de toda a equipe sobre a importância 
dos cuidados com tais informações, 
pois a responsabilidade passa a ser 
do empreendimento como um todo, 
e não exclusivamente de um depar-
tamento. Vale destacar que o empre-
gador poderá ingressar com ação de 
regresso contra o colaborador que 
compartilhar dados de terceiros sem 
sua autorização.

Em seguida, deve ser feita a iden-
tificação dos riscos da atividade e a 
maneira como estes dados são cole-
tados, para se levantar sua real neces-
sidade além de possíveis brechas de 
acesso. É preciso identificar também 
as pessoas que tem permissão pa-
ra manipular este tipo de informação, 
para que assim a empresa possa res-
tringir o acesso apenas aos funcioná-
rios que necessitam dela para realizar 
o seu trabalho. Finalizada es ta etapa, 
é hora de implementar um plano de 
ação cumprir todas as normas. Todas 
estas mudanças não serão realizadas 
do dia para a noite, e por isso quanto 
mais cedo as estratégias e ações de 

LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)
SUA EMPRESA ESTÁ PREPARADA? 

A nova lei que entrará em vigor em 2020, estabelece normas que todas as empresas devem 
empregar em relação à coleta e armazenamento de dados e informações sobre pessoas físicas



adaptação forem empregadas, melhor 
e mais naturais serão as mudanças da 
cultura dentro da empresa.  

Algumas atitudes simples podem 
ser tomadas para auxiliar na prote-
ção de dados dentro de uma empre-
sa, e podem ser praticadas por todos 
os colaboradores. Arquivos e pastas 
que contenham informações e da-
dos importantes podem ter seu aces-
so protegido por senhas, que serão 
repassadas apenas aos profissionais 
responsáveis. Celulares também me-

recem atenção, portanto deve-se evitar 
a instalação de apps desconhecidos, 
e é importante verificar nas configura-
ções do aparelho as permissões con-
cedidas para os aplicativos. Ligações, 
e-mails e mensagens solicitando da-
dos ou informações de clientes, forne-
cedores ou da própria empresa me-
recem muito cuidado, portando é de 
extrema importância conferir se a pes-
soa ou empresa que está solicitando 
possui autorização para isso.

Para conferir mais informações so-

bre os direitos e obrigações previstos 
pela LGPD, basta acessar o site www.
serpro.gov.br/lgpd, que também dis-
ponibiliza o texto completo da legisla-
ção que entrará em vigor em agosto 
do próximo ano, além de um pequeno 
questionário onde é possível verificar 
se a empresa está ou não preparada 
para a nova lei. É válido ressaltar que, 
na dúvida, é melhor buscar os servi-
ços ou a consulta de um profissional 
ou empresa especializada em arma-
zenamento e segurança digital.
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