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Mudar a mentalidade?

Quando estava para assumir o compromisso de me colocar a disposição da ACIAI, a pri-
meira pergunta que me fazia era: qual é a minha visão sobre a Associação Comercial?

Tive que fazer uma espécie de volta ao tempo. Rememorei idos de 1984, quando da fundação da en-
tidade.  Iracemápolis nessa época, obviamente era muito menor em números de habitantes, e con-
sequentemente, em comércios e empresas. Foi o início de uma caminhada árdua. Empreendedores 
da cidade vislumbraram que era hora de ter algo que os representasse. Não quero citar nomes 
para não cometer injustiça. Foram vários que cooperaram para que o sonho se tornasse realidade.

E assim surgiu a ACIAI (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis). Claro que em 
uma comunidade ainda em crescimento, qualquer acontecimento vira notícia, e ou, motivo de conver-
sas nas famílias, igrejas, bares, enfim, em locais onde haja reunião de munícipes. Soube da iniciativa. 
Achei muito interessante a ideia de os empreendedores terem uma instituição que os apoiassem.  

Com o tempo necessitei de serviços e fui pessoalmente conhecer o órgão. A associação acom-
panhava o desenvolvimento da cidade. Eram bastante restritos os serviços oferecidos como 
eram poucos os empreeendedores. Com o progresso, desenvolveu-se também o comércio e 
a indústria que abriu inúmeras novas portas, onde a ACIAI seguiu os passos dos mesmos.

Já como empreendedor, me associei e fui tomando consciência do valor da entidade. Ela é um 
aglutinador, que tem como meta exatamente unir e criar forças e correntes comuns entre aque-
les que resolveram trilhar o caminho do empreendedorismo. Não podemos nos apequenar nesse 
sentido. Conclamo a todos para que tenhámos uma única voz. A voz da união e fortalecimento 
do comércio e da Indústria. É hora de mudar a mentalidade. Juntos seremos ainda mais fortes!      

ACIAI DIGITAL
Acompanhe a ACIAI no ambiente digital 

WWW.ACIAIONLINE.COM.BR  
Redes Sociais.

Fb: facebook.com/IracemapolisACIAI
Instagram: @aciaiirac

WhatsApp: (19) 99925-9296

Fale com a redacao >>>  comunicacao@aciaionline.com.br

FRASE DO MÊS

“Motivação é 
aquilo que te faz 
começar. Hábito 
é aquilo que te 
faz continuar.” 

Jim Ryun

Carlinhos Fedato
Presidente da ACIAI

NOVIDADE NO SITE: GUIA COMERCIAL ACIAI
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Consultorias especiais de marketing

 Promoção da R$ 8.200 em prêmios

O marketing digital é um conjunto 
de ações, estratégias e ferramentas 
para atrair e reter clientes usan-
do a Internet como um poderoso 
canal. A Aciai vem desenvolven-
do um projeto nesse sentido, junto 
dos associados. Isabelle Domicia-
no, do comercial, vem trabalhando 
consultorias todas as terças-feiras 
no auditório da associação de for-
ma gratuita. Segundo Isa ‘Apesar 

de sermos uma cidade pequena, os 
comércios daqui enfrentam uma 
concorrência global e grande parte 
dela está concentrada na internet. É 
fundamental que nossos associados 
saibam como fazer marketing digital 
para disputar os consumidores que, 
cada dia mais, encontram-se online’.

Marketing Digital: qual ferramente 
minha empresa deve usar?; Face-
book; Instagram; WhatsApp Bu-
siness; Criação de arte para redes 
sociais; E-mail marketing; Coloque 
a sua empresa no google; Marketing 
de relacionamento:  qual a impor-
tância de ter um bom cadastro do 
meu cliente?; Marketing de conteú-
do e Análise SWOT para marketing.

 Microondas é doado aos bombeiros

ACIAI celebra empreendedorismo em Limeira
Mais uma edição do ‘Dia da em-
presa Limeirense’ foi realizado na 
noite do dia 23 de agosto. Em tor-
no de 600 pessoas compareceram 
ao evento que aconteceu no Nosso 
Clube. Promovido pela ACIL (As-
sociação Comercial e Industrial 
de Limeira) há quase quatro déca-
das, a cerimônia dá destaque para 
empresas, empresários, institui-
ções e personalidades limeirenses 
que são exemplo de competência, 
ética e inovação, e que contribuem 
diretamente com o desenvolvi-
mento socioeconômico da cidade.
A Aciai, através do seu presi-
dente Carlos Fedato e do pri-

meiro tesoureiro Celso Sidney 
Domiciano, foram prestigiar o 
evento da associação vizinha. 
Eles estiveram com o Deputado 
Miguel Lombardi que foi home-
nageado como personalidade.
Segundo Carlinhos, ‘é importante 
a participação da associação de 
Iracemápolis em um evento des-
sa magnitude porque o comércio 
e a industria de Limeira afetam 
diretamente o cenário dos em-
preendedores da nossa cidade. No 
contato com empresários da cida-
de vizinha podemos trazer novas 
ideias  e perpectivas’ completou.
Celso Domiciano também acre-

dita que esse contato direto é 
importante para o associado. 
‘Não foram poucos os benefícios 
para a Aciai que consegui  nes-
sas relações diretas, conhecendo 
empresários de outras cidades’.
Importante destacar o contato 
com Miguel Lombardi, deputado li-
meirense que tem procurado ajudar 
o município na medida do possível. 
Receberam o diploma de reconhe-
cimento do 39º Dia do empresário 
limeirense aqueles que se despon-
taram nas categorias:  comércio, 
industria, serviço, inovação, mulher 
empreendedora, jovem empreende-
dor,  instituição e personalidade. 

Pouca gente sabe, mas a associação 
comercial, sempre que possível, cola-
bora com instituições que de alguma 
forma prestam serviços de interes-
se público ao município. ‘Já fizemos 
campanha para arrecadar brinque-
dos em prol de uma creche, arreca-
dação de agasalhos e leite em prol 

do Lar São Vicente de Paulo, doamos 
uma bicicleta ao bingo da Oficina Mãe 
patrulheiros’ disse o gerente Luis 
Marrafom. Dessa vez, acreditando 
no trabalho do corpo de bombeiros, 
foi doado à entidade um microon-
das.  O Sgt. Eloi Martins recebeu e 
agradeceu a generosidade da Aciai.

No dia 11 de outubro, a Aciai encerra 
mais uma campanha perante o co-
mércio local. Iniciada em 29 de julho, 
a ‘Promoção compras premiadas’ co-
bre a comemoração de dia dos pais e 
atinge o dia das crianças no próximo 
dia 12 de outubro. No total são 26 
comércios que aderiram a promoção. 
Os clientes que compram nas lojas 
participantes recebem um cupom a 
cada R$ 50,00 gastos. O sorteio do 
dia dos pais ja aconteceu, agora os 
clientes concorrem ao sorteio do dia 
das crianças onde poderão ganhar R$ 
150,00 em vale-compras para gastar 
na loja onde forem sorteados. Fica a 
expectativa para o sorteio principal 

oferecido pela ACIAI. O mesmo irá 
premiar 5 pessoas com vale-compras 
de R$ 200,00 que poderá ser usado em 
qualquer loja que faz parte da cam-
panha. Abaixo as lojas participantes:

Auto Elétrico Japão, Agro-
central, Açougue do Renato, 
Aconchego, Beladita Bou-
tique, Cheiro Doce, Calça-
dos São joão, Carisma.com, 
Estúdio Navarro’s, Irafer 
Ferramentas, Itália Con-
fecções, Loja da Lola, Lilás 
Cosméticos, Loja do Palmiro 
1, Mania Presentes, maritê 
Presentes, Manfredi kids, O 
Boticário, Ótica Tintori, Plas-
tipel, Realce Modas, Super 
Lajes, The Secret Garden Bis-
trô, FarmaVip Centro, Tem-
perBox, Mimu’s Acessórios

Sgt. Eloi Martins recebe doação das mãos do gerente da Aciai Luis Marrafom

DIVULGAÇÃO

FOTO: RENATO EVANGELISTA

DIVULGAÇÃO

Temas abordados na oficinas
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A sua empresa e a 
Lei Geral de Proteção de Dados

>ADVOCACIA

A Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (LGPD), sancionada por Mi-
chel Temer em agosto de 2018, entrará em 
vigor em agosto de 2020. Ainda que essa 
prática coloque o Brasil no grupo dos paí-
ses considerados adequados na proteção 
à privacidade dos cidadãos, a expectativa é 
que os próximos meses serão de dificulda-
de e planejamento dentro das corporações.
O principal objetivo é garantir a prote-
ção e privacidade dos dados pessoais 
dos cidadãos e permitir um maior con-
trole sobre eles, criando regras claras 
sobre os processos de coleta, armaze-
namento e compartilhamento dessas 
informações, ajudando a promover o 
desenvolvimento tecnológico na socie-
dade e a própria defesa do consumidor.
Existe um enorme debate no setor econô-
mico desde o ano de 2010 sobre a proteção 
dos dados. Entre os fatores que levaram à 
aprovação do projeto de lei brasileira foi o 
GPDR, regulamento aprovado pela União 
Europeia em maio de 2018. Como este do-
cumento tem aplicabilidade extraterrito-
rial, muitas empresas brasileiras já tiveram 
que se adequar para esta nova realidade.
A lei é aplicada a todos os setores da 
economia; possuindo aplicação extra-
territorial, ou seja, toda empresa que 
tiver negócios no país deve se adequar 
a ela; com o consentimento do usuá-
rio para coletar informações pessoais.
As inovações tecnológicas e incessante 
veiculação de dados dos indivíduos, des-
de aplicativos, ou até mesmo clientes de 
empresas, estão vulneráveis a ter suas 
informações armazenadas em um banco 
de dados, aqueles que detém o controle, 
carregam uma grande responsabilidade 
e poder, com isso foi necessária uma le-
gislação própria estabelecendo regras as 
quais empresas terão que seguir para ga-

rantir controle sobre a coleta, uso e trans-
ferência de dados pessoais, trazendo a lei 
maior transparência e segurança jurídica 
para as entidades públicas e privadas.
A Lei tem como princípio também a 
garantia dos direitos individuais, esti-
mulando o desenvolvimento da eco-
nomia e dos negócios, com base nas 
melhores práticas internacionais.
Para tanto, as empresas terão de de-
mostrar conformidade e responsabili-
dade em relação às leis em vigor, a fim 
de aumentar o nível de confiança de to-
dos os seus públicos de relacionamento.
É de extrema importância ressaltar que 
empresas que não estiverem de acordo com 
as novas exigências estarão sujeitas à apli-
cação de advertências, multas, bloqueios, 
suspensões e proibições parciais ou totais 
do exercício de suas atividades, com multas 
que podem chegar a 2% do faturamento da 
empresa, até um total de R$ 50 milhões.
Por fim, afim de evitar qualquer adversi-
dade é importante entender as normas e 
funcionamentos da lei 13.709, Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais, e inves-
tir no treinamento de funcionários em 
ações de fiscalização, armazenamen-
to e combate ao vazamento de dados.

Rafael Rigo
Sócio da GPR 

Sociedade de Advogados

Fundação Hermínio Ometto e 
Aciai promovem palestra

Entender o comportamento do con-
sumidor e a importância de conhe-
cer o seu público alvo. Aspectos do 
processo de compra e como adaptar 
o seu negócio diante dos diferentes 
tipos de cliente existente. A pales-
tra sobre Comportamento do con-
sumidor, ministrada pela professo-
ra mestre M. Lilian Carolina Viana, 
da FHO (Fundação Hermínio Omet-
to), às 9:30h, no dia 12 de setembro, 
no auditório da Aciai, teve a pro-
posta de desmistificar tais temas.

A professora abordou os pontos prin-
cipais, para entender melhor sobre 
o comportamento do consumidor, 
as suas principais influências, assim 
como o  início do nosso consumo, a 
necessidade, o desejo e todas as in-
fluências que a gente tem na hora 
de comprar, como a família, nossa 
renda e a nossa idade. Ela falou do 
momento da  compra como ‘defi-
nidor do consumo, onde tudo que 
planejamos para comprar se con-
cretiza, ou não, por ser o momento 
da compra tão surpreendente que 
podemos comprar mais, comprar 
menos, ou nem mesmo comprar’. 
O último tema foi das adaptações no 
próprio negócio, com pontos espe-
cíficos para atrair o cliente, fazendo 
coisas diferentes, sendo diferente do 
concorrente, e fazendo algo que real-
mente conquiste o consumidor. Para 
os participantes o saldo foi positivo.

Programa de Rádio da 
Aciai chega a vigésima edição

O programa “Aciai em Foco” já tem mais de 
vinte edições, e completou cinco meses. Mais 
de vinte pessoas, entre donos de negócios e 
colaboradores da indústria falaram no pro-
grama. Todas as edições estão disponíveis 
no site da Aciai ou no youtube. O projeto tem 
deixado os empresários que participam sa-
tisfeitos. O conteúdo do programa é voltado 
para o empreendedorismo e abre um canal 
de diálogo com comerciantes, empresários e 

sociedade. Cada edição vai ao ar às sextas-fei-
ras, às 9:30h, pela rádio Sucesso 106,3 Fm.
Renato Evangelista, jornalista da Aciai e res-
ponsável pelo programa comentou que “está 
sendo muito gratificante conhecer as histórias 
de luta, dificuldades, conquistas e perserve-
rança dos empreendedores de Iracemápolis”.
O intuito do programa é levar in-
formação de qualidade  e  conteú-
do específico aos empreendedores.

Ex-prefeito de Iracemápolis e fundador da ACIAI João Renato é entrevistado pelo jornalista Renato Evangelista

FOTO: ISABELLE DOMICIANO
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RESENHA CONTÁBIL
Ronaldo de Gaspari 

Sócio-Proprietário
 da Controle Colsultoria - 

Contabilidade e 
Assessoria Ltda

MP DA 
LIBERDADE ECONÔMICA

Foi sancionada no dia 20 de 
setembro a MP da Liberdade 
Econômica, convertida em Lei 
(13874/2019), que visa a re-
dução da burocracia. Seguem 
os principais pontos relativos 
à simplificação para as em-
presas, bem como da rela-
ções de trabalho:

REGISTRO DE PONTO: será 
exigido o registro de ponto ape-
nas para empresas com mais 
de 20 colaboradores, a legisla-
ção anterior previa 10 colabo-
radores, e também foi criada 
a possibilidade de registro de 
ponto por exceção onde o cola-
borador irá registrar apenas os 
horários que estiverem fora do 
padrão previsto no seu contra-
to de trabalho, lembrando que 
isto dependerá de prévia au-
torização em acordo coletivo.

E-SOCIAL: a plataforma que 
unifica o envio de dados dos 
empregadores e trabalhado-
res deverá ser substituída por 

um sistema mais simples que 
irá unificar informações traba-
lhistas e previdenciárias, po-
rém as obrigações atuais per-
manecem até que haja nova 
regulamentação sobre o assunto.

CARTEIRA DE TRABALHO: a 
emissão da carteira de trabalho 
será preferencialmente por meio 
eletrônico e terá o CPF como iden-
tificação única do trabalhador.

ALVARÁS E LICENÇAS: nas 
atividades de baixo risco não será 
mais exigida a expedição de alva-
rá de funcionamento, as ativida-
des enquadradas serão definidas 
pelo poder executivo. Nas ques-
tões ambientais, mesmo sendo 
de baixo risco, serão necessá-
rias as licenças quando exigidas.

PERSONALIDADE JURÍDICA: 
não será permitida a cobrança de 
bens de outra empresa do mes-
mo grupo econômico para saldar 
dívidas da empresa, e o patrimô-
nio dos sócios e administrado-
res não serão comprometidos 
para saldar dívidas das empre-
sas, salvo em casos de fraude. e muito mais. Ligue já!

Café com estratégia é renovado
O networking da associação co-
mercial chega a sua décima se-
gunda edição. Em novo formato, a 
iniciativa tem o intuito de diminuir 
a distância entre empresários e 
empreendedores. Agora a edi-
ção conta com a apresentação 
de um tema pertinente ao em-

preendedorismo que é exposto 
por um profissional no auditório 
da entidade no início do evento.
Para tornar o  ambiente mais des-
contraído, a Aciai mantém o ofe-
recimento de um delicioso café 
da manhã onde os participantes 
podem trocar experiências e in-

formações a respeito de seus ra-
mos de atividade. A última edição 
aconteceu no dia  26 de setembro, 
e o tema apresentado foi “Como 
gerar vendas através do Google”. 
Empresários e empreendedores 
aprovaram as inovações  e a Aciai 
agradece aos participantes.
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AÇÕES SEBRAE - Oficinas | Palestras | Cursos

Oficina Fluxo de Caixa

ACIAI participa de reunião da RA7
A Expodeps é a maior feira de 
serviços e negócios do Estado 
de São Paulo. Pelo segundo 
ano consecutivo, no dia 15 de 
agosto, a reunião mensal da 
Facesp (Federação das Asso-
ciações Comerciais do Estado 
de São Paulo aconteceu den-
tro da feira. Compareceram 
ao evento representantes de 
23 municípios que compõem a 
RA-07 (Região Administrativa 
07), grupo que integra a asso-
ciação de Americana. Os con-
vidados foram recepcionados 
pelo presidente da ACIA, Wag-
ner Aparecido Armbruster. A 
Aciai (Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Ira-
cemápolis) esteve presente 
através do seu gerente Luís 
Marrafom e da representante 
comercial Isabelle Domiciano.
Diversos temas estiveram na 
pauta do encontro regional 
como os benefícios do Progra-

Palestra Formalização

ma Varejo Legal, em parceria 
com a Boa Vista, aproxima-
ção com o Sebrae, discussão 
de recursos necessários para 
fortalecer as relações entre 
as entidades, apresentação do 
programa de responsabilida-
de social ACIA do Bem, aná-
lise de estratégias para atrair 
novos associados e para rea-
proximar os sócios que se en-

contram momentaneamente 
afastados. Segundo Isabelle 
Domiciano ‘a participação da 
Aciai foi de extrema impor-
tância, pois puderam ouvir a 
história de como foi a primeira 
edição da feira e perceber que 
mesmo com planejamento, 
todo empreendedor tem que 
saber lidar com o imprevisto. 
Pra tudo é preciso aprendiza-

do, capacitação e vivência. Nos 
inspiramos nessa feira e nos-
sos associados podem esperar 
por novidades’. A Facesp levou 
para Americana representan-
tes de 23 municípios: Leme, 
Artur Nogueira, Capivari, Nova 
Odessa, Holambra, Santa Bár-
bara D’oeste, Santa Gertrudes, 
Itatiba, Paulínia, Sumaré, São 
Pedro, Atibaia, Jaguariúna, Rio 
Claro, Iracemápolis, Cam-
pinas, Hortolândia. Piracicaba, 
Amparo, Vinhedo, Cordeirópo-
lis e Pirassununga.
“Foi um foi prazer ter a Facesp 
conosco. Quando caminha-
mos ao lado de uma federa-
ção, nos tornamos fortaleci-
dos e unidos pelo comércio, 
pela indústria e pelos pres-
tadores de serviço. E a ACIA 
está voltada para o progres-
so, a geração de empregos e 
apoio aos empresários“, disse 
o presidente da associação.
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FOTOS : RENATO EVANGELISTA

Alice Rosado de Andrade, 
analista de negócios do Se-
brae, ministrou no dia quinze 
de agosto, no auditório da As-
sociação Comercial,  a oficina 
Fluxo de Caixa. Ela comentou 
que ‘de forma prática, a ofi-

cina traz o primeiro controle 
financeiro que toda empresa 
precisa ter para organizar 
o movimento do dinheiro’. 
Com quase quarenta parti-
cipantes entre empresários 
e pessoas interessadas pelo 
empreendedorismo, o even-
to procura instruir e orientar.
É esse o intuito dessa pales-
tra, esclarecer um ponto pri-
mordial para a saúde de qual-
quer estrutura organizacional 

Isabelle e Luis trocam experiências durante a feira de serviços e negócios

DIVULGAÇÃO

Ser dono do próprio negócio 
é parte da vocação do povo 
brasileiro. Em 2018, dois em 
cada cinco brasileiros entre 
18 e 64 anos estavam à fren-
te de uma atividade empre-
sarial ou tinham planos de ter 
um negócio. Pensando nesses 
dados o Sebrae vem promo-
vendo oficinas de incentivo 
ao empreendedorismo. No dia 
23 de setembro, as 18h, acon-
teceu, no auditório da Aciai, a 

oficina Começar bem - For-
malização. Maria I. Rodrigues, 
Analista de Negócios Sebrae 
foi quem conduziu a oficina 
e orientou os participantes.
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ACIAI COLABORA COM SHOW DE PRÊMIOS 
DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Não perca a feira do empreendedor

A Feira do Empreendedor, do Se-
brae-SP, será realizada de 5 a 8 de 
outubro, das 10h às 20h, no Pavi-
lhão de Exposições do Anhembi, 
na zona norte da capital paulista. 
No dia 8, terça-feira,  o Sebrae-
-Aqui Iracemápolis oferece uma 
caravana totalmente gratuita 
para prestigiar a feira. As vagas 
já foram preenchidas, e serão 
aproximadamente 40 empresá-
rios de Iracemápolis presentes. 
O evento é considerado o maior 
do país sobre empreendedorismo. 
É uma oportunidade de negócios, 
conhecimento e informação para 
todos que têm ou pretendem ter 
um negócio próprio. São espera-
dos cerca de 140 mil visitantes.
Anualmente, no dia 5 de outubro 
comemora-se o Dia Nacional da 

Micro e Pequena Empresa. A data 
é uma homenagem à criação do 
Estatuto da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 
9.841, de 5 de outubro de 1999), 
que em 2019 comemora 20 anos.
A oitava edição do evento deve 
reunir mais de 400 expositores 
numa área de 40 mil m². Quem 
for ao evento, dono de empresa 
ou aspirante a empreendedor, vai 
encontrar palestras e consul-
torias abrangendo temas como 
marketing, finanças, tendências, 
inovação, exportação, entre ou-
tros, além de lojas-modelo onde 
o público poderá conhecer os 
modelos de negócios ideais em 
diferentes áreas de atuação.

Pensar no próximo e acreditar em uma 
sociedade mais justa e digna é também a 
tônica disseminada pela atual diretoria da 
Associação Comercial de Iracemápolis. E 
essa mentalidade colhe resultados prá-
ticos. No dia 20 de setembro, através do 
gerente Luis Marrafom, a ACIAI doou ao 
Lar São Vicente de Paulo R$ 750,00. Tal 

gesto tem se repetido sempre que possí-
vel. Segundo Luis,  “a entidade cooperou 
nesse ano com o corpo de Bombeiros, Lar 
São Vicente de Paulo, Oficina Mãe, entre 
outros”. Everaldo Nolasco de Moraes, 
o Bilo, representando  o Lar São Vicen-
te, recebeu o cheque que ajudará muito 
a entidade e os idosos que la vivem.     
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