Cinco anos de
integração &
parcerias

Catálogo de produtos e serviços das
integrantes do Núcleo de Mulheres
Empreendedoras da ACIST-SL

EMPRESAS QUE
ACREDITAM NO
PROPÓSITO DO
EMPREENDEDORAS
EM MOVIMENTO
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Prefácio
Em 06 julho de 2016, um pequeno e bravo grupo
de mulheres tomou a iniciativa de tornar real e
efetivo o Núcleo de Mulheres Empreendedoras
da ACIST-SL. Assinaram a ata de adesão ao
projeto, firmes no propósito de estabelecer
vínculos para fortalecer o empreendedorismo
feminino, que naquela época, estava em franco
crescimento não somente na cidade, mas em
todo o país.
Desde aquele dia, houve muitas mudanças,
muitas empreendedoras participaram, algumas
mais tempo que outras, mas todas, sem exceção,
deixaram sua marca durante a sua passagem.
Muitos foram os projetos, as atividades e ações

que só foram possíveis devido à presença de
cada uma. A todas, nossa gratidão.
E em nome de todas, estamos fazendo
este catálogo, que é um símbolo da união
citada acima. Ele é parte de um dos eventos
criados pelas nucleadas justamente para
que suas empresas sejam visíveis a todos. O
Empreendedoras em Movimento – Exposição
e Conhecimento mostra a maturidade e a
evolução de cada uma. Exibimos por meio
dele o que cada uma de nós oferece como
empresárias e também relatamos os principais
acontecimentos destes cinco incríveis anos.
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ACIST-SL e o Empreendedorismo
A história da Associação Comercial, Industrial, de Serviços
e Tecnologia de São Leopoldo está diretamente ligada à
necessidade de os empresários terem apoio e suporte
entre iguais para conquistar espaços e gerar as mudanças
necessárias, unindo interesses coletivos, independente dos
negócios de cada um. Entidade centenária – fará 102 anos
em março de 2022 – foi criada a partir da iniciativa de 36
empresários decididos a garantir infraestrutura para o
crescimento da economia local.
Reunidos no prédio nº 83 da rua Independência, criaram a
Associação Comercial de São Leopoldo, para legitimar suas
solicitações de melhorias aos órgãos federais da época.
Em 1963, a fusão com a Associação do Comércio e Indústria
de São Leopoldo levou à criação da ACISL. A expressão

Serviços foi acrescentada em novembro de 1991, passando a
denominar-se Associação Comercial, Industrial e de Serviços
de São Leopoldo (ACIS-SL). Em 2006, uniu-se à Associação
de Empresas e Profissionais Liberais do Bairro Rio Branco
(Assempli) e em 2015, foi agregada a palavra Tecnologia,
acompanhando o fortalecimento da nova economia
consolidada pelo Parque Tecnológico Tecnosinos.
A oferta de diversas soluções para ajudar as empresas,
lideranças e seus funcionários é uma das principais forças
da ACIST-SL, somada ao protagonismo na defesa do setor
produtivo municipal e regional nas mais diversas esferas.
A gestão da ACIST-SL é formada por uma diretoria eleita a
cada dois anos. Está sediada na Rua Lindolfo Collor, no centro
da cidade e tem uma sede social no bairro Jardim América.

Quer saber mais sobre a
entidade e suas soluções?
APONTE SEU CELULAR NO QR CODE

Programa Empreender
E ao encontro do propósito lavrado em 1920, a ACIST-SL
participa, desde 2015, do Programa Empreender, iniciativa da
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do
Brasil (CACB) e SEBRAE, que por meio de Núcleos Setoriais –
ou multissetoriais - promove a busca de soluções conjuntas
para demandas comuns de empresas com mesmo perfil de
negócio. De concorrentes, os empresários passaram a se
reconhecer como parceiros, que têm negócios semelhantes
com problemas em comum. Em grupo e com o apoio de
facilitadores que aplicam um método chamado Metaplan,
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passam a desenvolver ações e projetos conjuntos para a sua
solução. Todas as decisões são tomadas coletivamente, assim
como a execução das mesmas.
Atualmente, a ACIST-SL coordena e apoia seis núcleos setoriais:
Jovens Empresários, Corretoras de Seguros, Imobiliárias,
Contabilistas, Valle HomeDecor e Núcleo de Mulheres
Empreendedoras, que celebra cinco anos de fundação em
2021 e cuja história é contada nas páginas a seguir.

Liderança, iniciativa e
compartilhamento

Primeiras Integrantes do Núcleo de Mulheres Empreendedoras
assinaram a ata de julho de 2016: Enedina Erdmann, Aidê Stürmer,
Michelen Marinho, Elizabeth Renz, Maiara Fangueiro, Elaine Von
Hohendorff, Leila Silva de Camargo e Veridiana Hahn

Dia 06 de julho de 2016. Esta data marca a assinatura
da ata de instalação do Núcleo Multissetorial de
Mulheres Empreendedoras da ACIST-SL, criado a
partir da vontade de um grupo de associadas de
unir esforços e fortalecer a rede empreendedora
de São Leopoldo. Com o suporte da associação e a
metodologia do Programa Empreender, foi elaborado
o Planejamento Estratégico e seus norteadores, bem
como definido o regramento de atuação do núcleo
e das suas integrantes. Ao longo do tempo, houve

modificações no grupo inicial, mas os objetivos
mantiveram-se e fortaleceram-se.

“Temos por finalidade o desenvolvimento
de empresas lideradas por mulheres e o
aprimoramento das nucleadas, sempre
com ética e respeito”, diz Aidê Stürmer,

vice-presidente de Serviços da ACIST-SL, uma das
fundadoras e primeira coordenadora do Núcleo.

Como fazer parte
Para fazer parte do Núcleo, a empreendedora precisa estar vinculada à ACIST-SL e participar de quatro reuniões
consecutivas, para entender a dinâmica do grupo e avaliar se ela faz sentido para o seu negócio. Os encontros
de trabalho acontecem quinzenalmente, quando são alinhadas as atividades a ser desenvolvidas e também
realizada a prestação de contas dos eventos anteriores. Há oportunidade para divulgar novos serviços ou
produtos, estreitando os laços comerciais.
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Coordenadoras:
exercício para a liderança
Desde sua fundação, o Núcleo contou com mulheres de perfil
forte e empreendedor, que deixaram lições de liderança e
pertencimento. A primeira eleição ocorreu em abril de 2017.

2017
Coordenadora:
Aidê Stürmer
Paralelo 30 Viagens e Turismo
Vice coordenadora:
Job Zanella – Digital Center Cópias

“Acompanho com muita alegria o crescimento do Núcleo de Mulheres que vi nascer há
cinco anos. Difícil de destacar um aprendizado, o mais importante, dentro de tantos
que tive nestes anos de reuniões, troca de ideias, realizações e crescimento.
Aprendemos juntas a definir prioridades, a aceitar opiniões diferentes e que feito é
melhor que perfeito. Descobrimos que para alcançar os nossos objetivos é preciso
planejamento, mas acima de tudo engajamento e este foi o nosso Norte durante esta
caminhada. Poder contar com outras empresárias, dividir preocupações e buscar
soluções em conjunto é uma lição diária.
Mas o aprendizado mais importante é que juntas podemos mais! Enxergar a mulher
empresária ao nosso lado, não como uma concorrente, mas com um elo de uma
corrente que nos fortalece talvez seja o maior ganho de todas tanto pessoal como
profissionalmente. Aprendemos que dando os braços nos tornamos mais fortes frente
aos nossos negócios e desta forma podemos chegar mais longe. Que sigamos assim
aumentando os elos da nossa corrente a cada ano que passa!”

Aidê Stürmer

2018
Coordenadora:
Job Zanella
Digital Center Cópias
Vice coordenadora:
Aidê Stürmer
Paralelo 30 Viagens e Turismo

2019
Coordenadora:
Job Zanella
Vice coordenadora:
Enedina Erdmann
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“Meu maior aprendizado tem a ver com a diversidade desse Núcleo. As empreendedoras
têm formação nas mais diversas áreas do conhecimento e são gestoras de empresas
que trabalham em áreas ainda mais distintas. Cada uma traz uma história de
conquistas e vitórias, mas também de obstáculos e dificuldades na sua caminhada.
Juntas compartilhamos experiências e buscamos alternativas para enfrentamento de
situações complexas em nossas organizações. E através de muito planejamento, nos
preparamos para os desafios que se apresentam.
Evoluímos enquanto grupo porque nos unimos, cuidamos e torcemos pelo sucesso
umas das outras e consequentemente, de nossas empresas. Até mesmo as empresas
no mesmo ramo de atividade que poderiam se considerar concorrentes apoiam-se
mutuamente porque constroem uma relação de respeito e confiança. Enquanto
coordenadora, posso dizer que, nos dois anos de coordenação, aprendi e cresci como
gestora.
Coordenar Mulheres fortes, empreendedoras e inovadoras me inspirou - e ainda inspira
– a querer ser uma gestora melhor. Só tenho a agradecer, sempre.”

Job Zanella

2020
Coordenadora:
Enedina Erdmann
Mais Saber Consultoria
Vice coordenadora:
Valeska Asfolfi
Étika Gestão de Condomínios

Meus aprendizados por participar do núcleo das Mulheres da Acist. Eu aprendi mais
sobre pessoas. Entendi o quanto cada pessoas, cada empreendedora tem suas
peculiaridades, suas competências e seus sonhos.
Aprendi a ser uma boa ouvinte, e que quando entramos em um grupo não tem como
dizer que o que sei é o mais importante. Que é preciso sempre compartilhar e também
acolher a ideia das outras. Aprendi a lidar com pessoas de perfis diferentes.
Foi muito bom o tempo que estive no núcleo. Ser coordenadora também foi um desafio
e aprendizado, pois foi o momento de acolher ainda mais as ideias e valorizar as
competências e contribuições.

Enedina Erdmann

2021
Coordenadora:
Maria Inês Führ
Leiter Consultoria
Vice coordenadora:
Valeska Astolfi
Étika Gestão de Condomínios

“Com muito orgulho e empenho coordenei o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da
ACIST-SL em 2021, quando se comemorou seus 5 anos de atuação.
Muitos foram os desafios, principalmente neste período de restrições de circulação das
pessoas e isolamento social. Todo este “novo momento”, sua adaptabilidade e cuidados
conosco e com os outros, nos trouxe inúmeros desafios pessoais e nos negócios.
Somos guerreiras vitoriosas conseguindo transpor uma crise mundial, mantendo
nossos negócios ativos, ajustando os rumos, inovando e seguindo em frente. Muita
força neste período desafiador veio da UNIÃO, da EMPATIA e da troca de experiências
que o associativismo nos traz através do Núcleo de Mulheres.
As lições que 2021 nos deixa, perpassam pelas citações:
“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar,
desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida, que o mais importante é
o DECIDIR” - Cora Coralina
E também muito inspiradora a citação que nos diz: “Somos todos anjos de uma só asa,
e só poderemos voar quando nos abraçamos uns aos outros” - Fernando Pessoa

Maria Inês Führ
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Núcleo de

Mulheres

Empreendedoras
ACIST-SL

Selo & Sustentabilidade
Em 2021, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da ACIST-SL comemora cinco anos. Para marcar a
data, as integrantes decidiram celebrar com várias ações ao longo do ano, unindo atividades especiais
ao calendário de eventos.
Uma delas é a criação de um selo especial, que remete à sustentabilidade e à inovação, dois itens que
integram o Planejamento Estratégico do grupo. “Aplicamos a cor verde da sustentabilidade na flor que
usamos como símbolo, pois remete ao feminino e à natureza. E o círculo confirma a união com a qual
o grupo sempre se caracterizou. Ao unirmos forças, buscamos soluções conjuntas para o crescimento
dos nossos negócios”, ressalta Maria Inês Führ, coordenadora do Núcleo.

Inclusão
social gera
crescimento
8

Outra iniciativa é o Programa Inclusão Social, que
visa apoiar empreendedoras que precisam de um
suporte maior para manter seu negócio. O projeto
escolhido é a Cooperativa Atitude Feminina para
reciclagem de resíduos, idealizada por mulheres
em condições de vulnerabilidade social. O Núcleo
acompanha suas necessidades e demandas,
oferecendo a expertise das empreendedoras
no suporte à organização. “Ao compartilharmos
conhecimento, contribuímos para uma sociedade
melhor e mais justa”, assinala Maria Inês.
Um dos resultados é a eco bag distribuída no evento
Empreendedoras em Movimento 2021. A produção
foi realizada pela Cooperativa, cuja venda será
revertida para suas integrantes.

Momento do Empreendedor com Simone Leite, presidente da Federasul, em 2017

Eventos tornam-se
marca registrada
Se há uma característica feminina que o Núcleo
de Empreendedoras faz questão de apropriarse é o gosto por reunir pessoas. E ao longo
destes cinco anos, a frequência, a qualidade e a
organização motivaram a ACIST-SL a incluí-los no
seu calendário oficial. Em 2020 e parte de 2021,
devido à pandemia, foram realizados em formato
virtual, demonstrando a resiliência e capacidade
de mudanças do grupo.
Todos os eventos estão relacionados com o
Planejamento Estratégico do Núcleo, atendendo os

objetivos de mobilizar mulheres empreendedoras
por meio do associativismo; promover o
desenvolvimento das empresas lideradas por
mulheres; e promover o desenvolvimento de
mulheres empreendedoras.
O Núcleo organiza a Terça da Integração de
março, em alusão ao Mês da Mulher e o Momento
do Empreendedor de agosto, cuja palestrante é
uma liderança feminina na sua área de atuação.
Ambos fazem parte da agenda oficial da ACISTSL e estes dois meses são reservados ao Núcleo.

Terça da Integração: Jantar oferecido
pelas Nucleadas em março de 2018
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Primeira edição do Café Mulheres Inspiradoras realizado na Assemplife

Já o Café Mulheres Inspiradoras e o Empreendedoras em Movimento – Exposição & Conhecimento foram criados
com o objetivo de ampliar o networking, a geração de novos negócios e o compartilhamento de aprendizados.
Realizado em maio, o Café Mulheres Inspiradoras reúne convidadas em torno de um café da manhã onde relatam suas
histórias de vida, suas conquistas e desafios. O objetivo é, a partir dos seus exemplos, impactar de modo positivo mulheres
que desejam conhecer mais o empreendedorismo.

Unindo o conceito de feira com conteúdo, o Empreendedoras
em Movimento – Exposição & Conhecimento foi idealizado
para apresentar, em um mesmo dia, os produtos e serviços
ofertados pelas empresas das nucleadas, visando realizar
novos negócios e ampliar a rede de contatos. Em paralelo,
são realizados painéis com convidadas e com as próprias
integrantes, com o objetivo de compartilhar seu aprendizado.
Empreendedoras em Movimento 2019: Palestras e exposição
reuniram empresárias na sede social da ACIST-SL

Gestão e liderança são
pauta das capacitações
A constante busca de aprendizados para gerir melhor as empresas e de novas
habilidades motivam o Núcleo a desenvolver uma agenda de capacitações. A
partir das necessidades comuns, contrata especialistas que podem atender a
estas demandas. Cursos sobre vendas, organização de eventos, comunicação e
muito conteúdo sobre liderança fazem parte das atividades anuais.
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Encontros On-line

Em 2020 e parte de 2021, a pandemia resultou na aceleração da presença digital do Núcleo. As
empreendedoras adaptaram-se às novas tecnologias e criaram formas de organizar tanto suas reuniões
quinzenais (foto) como os eventos oficiais. Aprenderam a interagir, se comunicar, conquistando uma
visibilidade maior.

O Café Mulheres
Empreendedoras de 2020
foi o primeiro evento
híbrido do Núcleo. De
maneira ousada, o painel
foi transmitido ao vivo, em
parceria com a Vale TV.
Também adaptado aos novos tempos, o
Empreendedoras em Movimento de 2020 foi
realizado em dois momentos. A exposição física
tornou-se uma apresentação de vídeo de cada
nucleada e compartilhada nas redes sociais. O
painel foi transmitido ao vivo, tendo como tema
a Comunicação em Tempos de Pandemia.
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Inclusão social e
apoio à comunidade
Desde o início da sua criação, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras
inseriu nos seus objetivos a promoção e o apoio a ações de impacto social
relacionadas ao universo feminino.
Em parceria com a Secretaria Municipal de Proteção à Mulher, as nucleadas
oferecem seus serviços para levar conhecimentos a mulheres em situação de
vulnerabilidade social, estimulando sua autoestima.

Em 2018, promoveram uma série de oficinas em diversos bairros,
com oficinas sobre empreendedorismo e valorização dos seus
espaços. Mais recentemente, tem apoiado a Cooperativa Atitude
Feminina, formada por mulheres que buscam na reciclagem
alternativas de trabalho e renda.

O Núcleo aderiu à ação da Liga Leopoldense de Esporte Amador
(LLFA), para arrecadar artigos de higiene pessoal feminina que
foram entregues a mais de 200 famílias assistidas e apoiadas
pela Liga e que sofrem os efeitos econômicos da pandemia.

Adesão à Força Rosa
A Associação Força Rosa é a instituição oficialmente
apoiada pelo Núcleo de Empreendedoras. Grande
parte dos eventos tem como inscrição solidária
a solicitação de objetos femininos que serão
doados para a arrecadação de recursos visando
sua manutenção.
Em maio deste ano, o lucro gerado pelo Café Mulheres
Inspiradoras, bem como demais doações espontâneas,
foram repassados para a Associação Força Rosa.
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Em 2021, o foco tem sido no apoio à construção da
Casa Rosa, local que atenderá pacientes vítimas
de câncer de mama. Com terreno doado pela
prefeitura, toda a obra está sendo construída por
meio de doações da comunidade.

Catálogo das Nucleadas
Expositoras
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AC Real Imóveis
Nome da empreendedora: Cristina Accioly
Nome do negócio: AC Real Imóveis
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 99954.1112
E-mail: atendimento@acreal.com.br
Site: www.acreal.com.br
/acreal.br
/acreal.br

A AC Real imóveis foi concebida no intuito de oferecer um serviço de intermediação imobiliária de
excelência, pautada na eficiência, agilidade e zelo, buscando soluções e apresentando oportunidades.
Somos especializados na compra e venda de imóveis, e prestamos toda a assessoria necessária à
realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional abrangente.
A atenção à constante dinâmica do comportamento social frente às relações de consumo, haja vista o
surgimento de novas tecnologias, nos permite uma comunicação mais assertiva e, também, uma adaptação
mais célere às necessidades do nosso público alvo.
Temos consciência de que o nosso negócio está sempre em transformação, e para tanto, nos
comprometemos com a capacitação contínua, e pela busca por parcerias e ferramentas.
Convidamos a todos que venham conversar com a gente. Antes de qualquer serviço, temos em mente
que a nossa maior commodity é a informação. Além disso, acreditamos e incentivamos o networking e
o desenvolvimento de parcerias, pois permite uma transferência mais eficiente de conhecimento e
aprendizagem.
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Baliza Construtora
Nome da empreendedora: Vivian Northfleet Koelln
Nome do negócio: Baliza Construtora
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 3588.7014
E-mail: baliza@balizaconstrutora.com.br
Site: www.balizaconstrutora.com.br
/baliza_construtora
/Baliza Construtora

Prazer, somos a Baliza Construtora! Uma
empresa que carrega mais de 39 anos de história
transformando vidas e proporcionando não só a
moradia, mas sim elevando a qualidade de vida
dos nossos clientes.
Muito mais do que um residencial, cuidamos de
cada metro quadrado projetado e construído
como se fosse nosso pela vida toda, e esta postura
torna a Baliza uma das maiores e mais sólidas
construtoras do RS.
Conheça alguns de nossos diferenciais:
Nossos números
Já somamos ao longo de nossa história mais de
24 mil clientes atendidos e 6 mil lares entregues.

Qualidade Certificada
Somos certificados pelo Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQPH)
– nível A desde 2004 e temos o compromisso
com a melhoria contínua em nossos processos.
Nossos sistemas de gestão garantem qualidade,
confiabilidade e rentabilidade ao negócio.
Padrão de entrega Pronto para Morar
Entregamos todos os nossos residenciais com
laminado instalado nos quartos e sala, cozinha e
banheiro com piso cerâmico e azulejos até o teto
e suportes de iluminação em todos os ambientes.
Sendo assim, o cliente recebeu as chaves é só se
mudar sem nenhuma necessidade de reforma ou
gasto extra.
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Digital Center Cópias Ltda
Nome da empreendedora: Job Zanella
Nome do negócio: Digital Center Cópias Ltda
Cidade/UF: São Leopoldo/ RS
Contato: (51) 99330.4021 (WhatsApp)
Email: dcccopias@gmail.com
/copiasdcc
/Dcc Cópias

A Digital Center Cópias é uma gráfica
rápida com mais de 20 anos no centro de
São Leopoldo que é movida pelo desafio de
realizar ideias em comunicação impressa
personalizada.
Nosso principal objetivo é colaborar com
nossas e nossos clientes na identificação
de alternativas para atender suas
necessidades.
Buscamos desenvolver e entregar o
material no menor espaço de tempo
possível com a máxima qualidade.

Contamos com uma equipe experiente
sempre buscando soluções para melhorar
o custo-benefício através do processo de
impressão digital.
Em todo esse período, nos orgulhamos da
relação de parceria com nossos clientes e
fornecedores.
Confira os nossos serviços:
•
Cópias coloridas e pb
•
Impressões personalizadas
•
Plotagens
•
Digitalizações
•
Encadernações

Convidamos você a nos seguir e aguardamos a sua visita:
Rua Marquês do Herval, 1094, loja Térreo, São Leopoldo.

16

Etika Condomínios
Nome da empreendedora: Valeska Astolfi
Nome do negócio: Etika Condomínios
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 3590.3001 (WhatsApp)
E-mail: valeska@etikacondominios.com.br
Site: www.etikacondominios.com.br
/etikacondominios
/etikacondominios

Étika Condomínios, há mais de 25 anos no ramo de administração de condomínios, atuando na
região de São Leopoldo. Entendemos que cada cliente é único, por isso, avaliamos criteriosamente
suas necessidades para oferecer uma gestão sob medida, com uma equipe de profissionais
qualificados.
Dedicamo-nos exclusivamente à administração de condomínios e temos como objetivo
proporcionar ao síndico e condôminos a tranquilidade e segurança desejados, sempre
considerando suas particularidades e buscando estar em consonância com os mesmos nas
decisões tomadas.
A Étika administra soluções para seu condomínio com qualidade e agilidade.
Conheça nossos serviços
•
•
•
•

Assessoria ao síndico, condôminos e
prestadores de serviços;
Cobrança amigável e orientação jurídica;
Elaboração de convenção e
regimento interno;
Gestão de contratos e orçamentos;

•
•
•
•

Assistência e assembleias;
Assistência administrativa e financeira
(contabilidade);
Síndico profissional;
Limpeza e conservação de prédios
residenciais, comerciais e empresas;
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Fogliatto Contabilidade e Gestão Financeira
Nome da empreendedora: Eliziane Fogliatto Caitano Miguel
Nome do negócio: Fogliatto Contabilidade e Gestão Financeira
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 99322.9110
E-mail: eliziane.fogliatto@fogliatto.cnt.br
Site: www.fogliatto.cnt.br
/eliz_fogliatto.contabilidade
/fogliatto.contabilidade

A Fogliatto Contabilidade e Gestão Financeira é uma empresa de gestão contábil, fiscal, trabalhista
e de apoio à administração e ao crescimento de micro e pequenos empreendimentos. Atua desde
setembro de 2000, prestando serviços às empresas de diferentes ramos de atividades em várias
partes do país. Também com atendimento a Microempreendedores Individuais, empregadores
domésticos e autônomos, além de suporte local a escritórios de outros estados.
Trabalhamos com serviços especializados de Gestão Financeira Terceirizada (BPO Financeiro),
que permite ao empresário focar no crescimento de sua empresa sem perder o controle de suas
finanças. Além de consultoria e orientações na organização em gestão financeira.
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Gewandt Psicologia Organizacional
Nome da empreendedora: Leila Klin
Nome do negócio: Gewandt Psicologia Organizacional Ltda
Cidade/UF: São Leopoldo/ RS
Contato: (51) 99349.1834 (WhatsApp)
Email: leilaklin@yahoo.com.br

A Gewandt Psicologia Organizacional se estruturou em 2005 com o propósito de
prestar serviços de consultoria na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. A
fundamentação para isso é de que as empresas e instituições, em muitos momentos, se
veem sobrecarregadas com as excessivas demandas do ambiente em que estão inseridas.
Aspectos de ordem emocional acabam, assim como no indivíduo, se apresentando como
obstáculos ao atendimento dos objetivos estabelecidos.
Nossa proposta é auxiliar as empresas e instituições a olharem com critério e cuidado
para as suas melhores possibilidades de realização, investindo na construção de um
ambiente saudável, produtivo e qualificado para aproveitar os recursos disponíveis. Para
isso, conduzimos processos de avaliação psicológica para diferentes fins, diagnóstico
organizacional e desenvolvimento das equipes e das lideranças.
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In Focus Desenvolvimento Humano
Nome da empreendedora: Andreia A. Silveira
Nome do negócio: In Focus | Desenvolvimento Humano e Organizacional
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 99779.1513
E-mail: contato@infocusconsultoria.com
Site: www.infocusconsultoria.com
/infocusconsultoria
/infocusdho

Desde 2016, a In Focus é uma consultoria especializada em desenvolver pessoas, equipes e
organizações. Com um olhar sempre no futuro, contribuímos para escalar negócios de forma
estratégica por meio das pessoas. Dentre nossos pilares estão a transparência, humanização nos
relacionamentos e foco na transformação. Conheça nossos serviços:
Serviços voltados a empresas:
•

Coaching de Negócios;

•

Treinamentos in Company.

•

Mentoria em Gestão de Pessoas;

•

Serviços para profissionais:

•

Desenvolvimento e Implantação de
Projetos de Gestão por Competências;

•

Coaching em Grupo para Mulheres;

•

Desenvolvimento de Líderes e Equipes;

•

Devolutivas de Autossabotagem;

•

Processos Seletivos;

•

Preparação para Processos Seletivos;

•

Educação Continuada.
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KWC Consultoria
Nome da empreendedora: Karine Winter de Carvalho
Nome do negócio: KWC Consultoria
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 99976.1466 (WhatsApp)
E-mail: karine@kwcconsultoria.com
Linkedin: kwc-consultoria
Site: www.kwc.consultoria.com
A KWC é uma Consultoria Estratégica de Pessoas
e Negócios com expertise de mais de 19 anos de
atuação. Desde então, desenvolvemos métodos
de trabalho alinhados às demandas complexas do
mundo contemporâneo.
Nossas intervenções estimulam a experimentação,
o aprendizado e a cooperação entre as equipes de
trabalho a fim de garantir a transformação das
pessoas e dos processos dentro da empresa.
Desenhamos uma experiência completa em
cada um dos programas/projetos realizados e
nos dedicamos ao acompanhamento desses.
Entendemos, ainda, que cada aprendizado
deve ser colocado em prática, inspirar novas
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ações estratégicas além de trazer resultados
transformadores para as pessoas e negócios.
Alguns dos nossos serviços:
•

Atração & Seleção

•

Avaliações psicológicas

•

Mentoria para RHs e Líderes

•

Coaching

•

Diagnóstico do comportamento
organizacional

•

Desenvolvimento de líderes e equipes

•

Remuneração & Carreira

•

Planejamento Estratégico

Leiter Consultoria
Nome da empreendedora: Maria Inês Führ
Nome do negócio: Consultoria Técnica e Otimização de Negócios
Cidade/UF: Novo Hamburgo/ RS
Contato: (51) 99169.5084 (WhatsApp)
Email: leiter.consultoria@gmail.com
Linkedin: linkedin.com/in/maria-inês-fuhr
Site: www.leiterbrasil.com

A Leiter Consultoria auxilia empresas em Consultoria de Negócios e Transformação Digital
– Roadmap para Indústria 4.0 e Treinamentos Técnicos Corporativos, desde 2013.
A Leiter Consultoria realiza, em conjunto com parceiros especialistas, o desenvolvimento
de projetos, apoiando seus clientes em:
•
•
•
•
•

Transformação Digital & Indústria 4.0;
Energia & Indústria Química;
Óleo & Gás & Logística;
Modelagem e Otimização de Negócios;
Treinamentos, cursos EAD e Mentoria On the Job em implantação de projetos;

Atendemos clientes no Brasil e exterior.
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Neo Exordium Tecnologia e Marketing Digital
Nome da empreendedora: Cíntia Pioner
Nome do negócio: Neo Exordium Tecnologia e Marketing Digital
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 99284.3300
E-mail: cintia@neo-e.com.br
Site: www.neo-e.com.br
/neoexordium
/neoexordium

Agência de marketing digital e empresa de desenvolvimento web em um só lugar. O propósito da
Neo consiste em gerar valor para nossos clientes promovendo e facilitando sua integração com
o ambiente digital.
Com uma equipe jovem e versátil composta por designers, programadores, analistas de marketing
e redes sociais, oferecemos soluções completas para tirar ideias do papel e transformá-las em
projetos estruturados, com planejamento, estratégia e foco em resultados!
Criação de sites, landing pages, hotsites, sistemas customizados, branding, identidade visual,
redes sociais e design são alguns dos serviços da Neo.
A comunicação mudou, a forma de fazer negócios mudou e nossas empresas precisam estar
preparadas!
2022 vem aí cheio de desafios e oportunidades e a Neo quer fazer parte da história de sucesso do
seu negócio. No digital e no offline, conte conosco!
Estamos no Centro de São Leopoldo com um escritório aberto ao público e esperando a sua visita.
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ODONTO EQUILIBRIUM
Nome da empreendedora: Ana Luisa Grings Dannenhauer
Nome do negócio: Odonto Equilibrium
Endereço: Av.João Correa, 1071 - Sala 203
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 99437.8927 (WhatsApp)
Email: odontoequilibrium@gmail.com
Site: www.odontoequilibrium.com.br
/dra.ana_odontoequilibrium

Construir sorrisos que representem a sua identidade e valorizem a beleza
natural e o bem-estar, é o nosso propósito.
Nossos tratamentos:
•
•
•
•
•
•
•

Ortodontia com alinhadores transparentes e ortodontia convencional
Clareamento e Dentística Estética
Harmonização Facial
Laserterapia na Odontologia
Tratamento para ronco, apnéia e bruximo
Tratamento de canal
Implantes e cirurgias
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Orquídea Azul Terapias
Nome da empreendedora: Tatiana Timm
Nome do negócio: Orquídea Azul Terapias
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 99399.5040
E-mail: tatianatimm26@gmail.com
/orqui.deaazul

O espaço terapêutico oferece Práticas Integrativas Complementares (PICS) reconhecidas
pelo Ministério da Saúde e utilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nosso olhar está
voltado ao indivíduo de forma holística buscando a prevenção, equilíbrio emocional, aumento
da imunidade integrando e complementando a medicina convencional.
Dispomos de técnicas como: Reiki Usui, Terapia Floral (Joel Aleixo), Aromaterapia,
Humanoterapia, Constelação Sistêmica e Cone Chinês.
“Nossa missão é levar a cura através do amor e da natureza, conectando o ser humano a sua
essência, levando consciência de que estamos todos conectados por uma energia MAIOR.”
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Painel de Led.Biz
Nome da empreendedora: Cláudia Pacheco
Nome do negócio: Painel de Led.Biz
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 98103-0199
E-mail: cpclaudiapacheco@gmail.com
/claudinhapacheco2015
/ Cláudia Pacheco

A Painel de LED BIZ é uma empresa focada em produção de conteúdo personalizado. Atuamos desde o
planejamento estratégico, identificando quais são os principais déficits da empresa com relação ao seu
público e mercado e, a partir daí, promovemos ações que visem gerar identificação com o consumidor,
posicionando a empresa de forma clara e única no mercado.
Desenvolvemos o posicionamento da marca a partir da parte visual e criativa, focando em soluções através
da fotografia, vídeo, texto e todo o material de apoio para que a estratégia saia do papel e obtenha os
melhores resultados por um valor justo.
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Paralelo 30 Turismo
Nome da empreendedora: Aidê Stürmer
Nome do negócio: Paralelo 30 Turismo
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 98162.8948 (WhatsApp)
Email: contato@paralelo30turismo.com.br
/paralelo30turimo
/paralelo30turismo

FAÇA AMIGOS VIAJANDO
Acreditamos que viajar em grupo significa também fortalecer laços de amizade, por isto
tratamos cada um como um grupo de amigos que se reúne para viajar. Nossos grupos tem
acompanhamento desde Porto Alegre e durante todo o roteiro, para que todos tenham uma
referencia de “casa” durante a viagem.
Na elaboração dos roteiros, valorizamos a cultura local através de experiências únicas,
assim, além das fotos, nossos “Amigos a Bordo” trazem belas memórias de cada viagem.
Fazemos tudo com muito carinho, conhecimento e experiência que já conta com mais de
20 anos.
Aidê Stürmer – diretora da Paralelo 30 Turismo
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Patricia Rosa Eventos
Nome da empreendedora: Patricia Rosa
Nome do negócio: Patricia Rosa Eventos e Promoções
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 98522.3394
E-mail: patriciarosaeventos@gmail.com
/patriciarosaeventos
/patriciarosaeventos

Sou Patricia Rosa, Promotora de Eventos e Marcas. Trabalho desde 1999 na área de
promoções e eventos, tanto sociais como casamentos, formaturas, 15 anos, aniversários,
quanto corporativos: inaugurações, comemorações, lançamento de produtos, serviços e
marketing digital.
Por meio do serviço de assessoria, busco a essência do cliente, apresentando soluções
criativas para externar o seu estilo, intermediando as suas expectativas, sonhos e orçamento
disponível, otimizando tempo e investimento, para que no dia da sua comemoração possa
aproveitar com tranquilidade.
Amo surpreender, emocionar e gerar conexões. Conte comigo para os serviços de assessoria,
decoração, cerimonial e R.S.V.P para o seu evento e marketing de relacionamento para
promover a sua marca.
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Prátika Soluções Condominiais
Nome da empreendedora: Letícia Astolfi
Nome do negócio: Pratika Soluções Condominiais
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 99108.6140 (WhatsApp)
Email: leticia@pratikaservicos.com.br
Site: www.pratikaservicos.com.br

A Prátika é uma empresa que auxilia pessoas e empresas a contratarem os serviços para
limpeza e manutenção de casas e condomínios.
No B2B a terceirização de profissionais para condomínios facilita muito a vida dos síndicos,
centralizando a entrega do serviço e dedicando os melhores profissionais de limpeza do
mercado.
Já o B2C, temos o aplicativo que permite o usuário a contratar serviços de diaristas,
personal organizer e profissionais de manutenção altamente qualificados a preços justos,
com praticidade e segurança.
Temos que estar atentos a isso também.
A vida é muito curta pra desistir.
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Rita Pavoni Advogados Associados
Nome da empreendedora: Rita Geremia Pavoni
Nome do negócio: Rita Pavoni Advogados Associados
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 99234.0765 • (51) 3037.5300
Site: www.ritapavoni.com.br
/ritapavoniadv /Rita Pavoni Advogados Associados

Rita Pavoni Advogados Associados atua nas áreas do Direito Imobiliário, Direito do Trabalho,
Direito Tributário e dos Negócios, Direito de Família e Planejamento Sucessório, Direito Digital
e LGPD e Direito Previdenciário. Em todas as áreas atuamos com foco no planejamento e
prevenção.
Acreditamos que o trabalho deve ser realizado com boas parcerias, cooperação,
conhecimento, permitindo mitigar riscos, por essa razão trabalhamos com uma equipe
multidisciplinar, visando atender com qualidade e eficiência nas mais diversas áreas que
nossos clientes necessitam.
A prevenção é essencial na vida das pessoas e em todos os ramos de negócio, para o sucesso
de cada um. Acreditamos na nova era da advocacia.

Rita Pavoni

Rodrigo Giachini

Everson Camargo

Isadora Pavoni
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Senha Comunicação Integrada
Nome da empreendedora: Elizabeth Renz
Nome do negócio: Senha Comunicação Integrada
Cidade/UF: São Leopoldo/RS
Contato: (51) 98184.6227
Email: imprensa@senhacomunica.com.br
Site: www.senhacomunica.com.br
/senhacomunica /Senhacomunica
A SENHA Comunicação Integrada atua desde 1993 com foco em estratégias de comunicação
para posicionar o cliente junto aos seus públicos-alvo, sejam externos quanto internos.
Nossos Serviços
ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO - Consultoria e ou Assessoria para construir projetos para a
divulgação do cliente e ou/produto junto aos seus públicos-alvo.
RELACIONAMENTO COM A MÍDIA = ASSESSORIA DE IMPRENSA - Nos conectamos com
jornalistas nacionais, regionais, veículos de grande imprensa e segmentados e formadores
de opinião para dar visibilidade a fatos, histórias, pessoas e marcas.
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO - Seja qual for seu objetivo, plataforma a ser utilizada e o públicoalvo do conteúdo, seu conteúdo precisa ser produzido de forma estratégica para entregar a
mensagem certa, no lugar mais adequado e no timing perfeito
PERSONALIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR NAS REDES SOCIAIS – Alinhamos o conteúdo individual
ao da empresa
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SUA EMPRESA É
ASSOCIADA À ACIST-SL!

Confira os benefícios extensivos aos funcionários:
Capacitações

Espaços para eventos

Em nossa agenda online você encontra a
programação de cursos e palestras com
descontos exclusivos e até
inscrições gratuitas!

Realize suas comemorações em nossa
Sede Social. O Rancho Normélio Bitello e
o Salão de Festas comportam 70 e 200
pessoas respectivamente, e estão
localizados na Rua Alfredo Adolfo
Cassel, nº 55, Bairro Jardim América.

Acesse o QR CODE:

Acesse o QR CODE:

Rede de Vantagens

Parceiros Voluntários

Acesse e conheça os descontos
disponíveis em universidades,
automecânicas, clínicas, farmácias e
diversos outros segmentos.

Toda pessoa solidária é um voluntário
em potencial! Assim, a Parceiros
Voluntários multiplica, por meio de
milhares de voluntários, seus conceitos e
conhecimentos em benefício das
comunidades onde atua.

Acesse o QR CODE:

Acesse o QR CODE:

Agora que você já conhece as vantagens,
aponte a tela do celular para
QR CODE e aproveite!

Para mais informações, entre em contato:
(51) 3037.6065 ou relacionamento@acistsl.com.br
ou WhatsApp: 99888-4148

facebook.com/acistsl
instagram.com/acistsaoleopoldo

