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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Estamos há um mês da segunda melhor data do ano 
para vendas no comércio e já planejamos mais uma 
grande campanha para os lojistas da cidade. “Minha 
Mãe é uma Rainha” é o tema escolhido pela ACIP para a 
Campanha do Dia das Mães deste ano. Vamos oferecer aos 
consumidores diversos prêmios e estamos otimistas de que 
os comerciantes terão resultados positivos nas vendas.  

É fundamental que todos comecem a renovar seus 
produtos, preparar as prateleiras e treinar seus vendedores, 
para que possam realizar um ótimo atendimento.  
Mesmo com a economia brasileira em situação instável, a 
expectativa nacional é que haja um crescimento de 5% a 7% 
nas vendas para o Dia das Mães. Vários segmentos lucram 
com a comemoração desta importante data, entre eles, 
roupas, sapatos, perfumes, bijuterias, flores, entre outros 
itens adquiridos pelos clientes para presentear a pessoa 
mais importante de sua vida.

A Campanha ocorre de 20 de abril a 9 de maio e vamos 
sortear 1 TV de 50 polegadas, 10 vales-compras no valor de 
R$ 300,00 cada e 2 “Kits de Rainha”, incluindo tratamento 
especial em Salão de Beleza, 1 Enxoval de Cama, 1 Kit de 
Beleza e 1 jantar com direito a um acompanhante. Ainda 
serão sorteadas, novamente, dezenas de prêmios na 
Roleta da Sorte. 

Nosso objetivo é promover ações no município que 
ofereçam vantagens tanto para o comerciante quanto para 
o consumidor. Com isso, convidamos a todos para participar 
desta importante ação realizada no comércio da nossa 
cidade. O sorteio será realizado no dia 9 de maio, na Praça 
da Matriz, a partir das 16. Prestigie!

Período de renovar a mercadoria 
e treinar os vendedores  
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ACIP promove Campanha do Dia das Mães 
no período de 20 de abril a 9 de maio 

Mais uma grande campanha promovi-
da pela Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) é preparada para im-
pulsionar as vendas no comércio local. 
“Minha Mãe é uma Rainha” é o tema es-
colhido para este ano, que vai oferecer 
prêmios especiais para encantar a sua 
mãe. “Novamente estamos otimistas com 
a participação dos lojistas e confiantes de 
que todos terão ótimos resultados nas 
vendas no período da Campanha”, enfa-
tiza o presidente da ACIP, José Fernando 
Rosa Maciel. A Campanha do Dia Das 
Mães ocorre no período de 20 de abril a 
9 de maio. Serão oferecidos os seguintes 
prêmios: 1 TV de 50 polegadas, 10 vales-
compras no valor de R$ 300,00 cada e 2 
“Kits de Rainha”, incluindo tratamento es-
pecial em Salão de Beleza, 1 Kit de Beleza, 
1 Enxoval de Cama e 1 jantar com direito a 
um acompanhante.

Para concorrer aos prêmios, os con-
sumidores devem fazer suas compras nas 
lojas participantes, as quais estarão iden-
tificadas com material de divulgação que 
destaca o tema Minha Mãe é Uma Rainha. 

Fotos: J. A Comunicação
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Todos devem preencher o cupom e depo-
sitar em qualquer urna da campanha, loca-
lizadas nos estabelecimentos participantes 
da promoção ou no balcão da ACIP. “É im-
portante que os clientes peçam o cupom ao 
vendedor ou ao gerente para não ficar fora 
da promoção”, alerta Fernando Maciel. 

O sorteio será realizado no dia 9 de abril, 
a partir das 16h, na Praça Coronel João Rosa 
(Matriz), Centro. 

Roleta da Sorte
Como acontece nos últimos anos, 

além dos sorteios que fazem parte da 
Campanha, a ACIP vai sortear diversos 
brindes na Roleta da Sorte. As pessoas 
que estiverem na Praça podem retirar 
uma senha com a equipe de funcionários 
da Associação e participar dos sorteios 
por várias vezes. São calçados, roupas, 
cobertores, artigos de mesa e banho, 
entre outros itens entregues pelas lojas 
participantes da Campanha. “Esta é uma 
iniciativa que vem dando muito certo e 
contribui para o sucesso do evento”, res-
salta o presidente.  

TV de 50” é um dos prêmios da campanha

Roleta vai sortear diversos brindes

ACIP espera grande público na Praça da Matriz

Aqui eu Moro, Aqui eu Compro
A Campanha do Dia das Mães tam-

bém terá o slogan “Aqui eu Moro, Aqui 
eu Compro”, criada pelo presidente da 
Associação para alavancar as vendas da 
Campanha de Natal de 2014. “Vamos con-
tinuar com a proposta de valorizar nosso 
comércio e nosso consumidor. Por isso, to-
das as nossas campanhas deste ano terão 
o slogan Aqui eu Moro, Aqui eu Compro”, 
destaca Fernando. “Espalhamos cartazes, 
faixas e banners no centro comercial com 
intuito de fazer com que os consumidores 
comprem em nosso município”, menciona. 

Para o presidente da ACIP, os comer-
ciantes devem preparar seus estoques de 
produtos para suprir as necessidades dos 
clientes no período da campanha. Ainda 
ressaltou a importância de oferecer trei-
namentos de vendas aos colaboradores. 
“O Dia das Mães é considerado o segundo 
melhor dia de vendas no ano, ficando atrás 
apenas do Natal. É fundamental que to-
dos se preparem para atrair os clientes”, 
ressalta. A lista de participantes também 
ficará disponível no site da ACIP
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Empresas

Como evitar a rotatividade de funcionários

A rotatividade de colaboradores 
pode prejudicar o crescimento da em-
presa. O treinamento de um novo fun-
cionário para exercer sua função de 
maneira adequada leva tempo e gera 
custos. Para o gerente comercial da ACIP, 
Marcos Sanctis, “o entra e sai” de traba-
lhadores acontece com frequência em 
diversos comércios, o que afeta o bom 
andamento dos negócios. Sanctis sugere 
algumas dicas de como motivar os cola-
boradores a permanecer na empresa. 

Plano de carreira - Uma das ma-
neiras de conservar os funcionários é 
oferecer perspectivas de crescimento 
profissional. A falta de um plano de car-
reira estruturado é um dos principais 
motivos para a maioria dos profissio-
nais deixarem o emprego. Não é preci-
so, porém, criar novos cargos e salários 
da noite para o dia. Planejar bem como 
os funcionários poderão crescer na em-
presa é fundamental. 

Para isso, é necessário estabelecer 
metas de desempenho profissional 
atreladas a oportunidades de aumentos 
salariais, anuais ou a cada dois anos, de-
finidos de acordo com as possibilidades 
da empresa.

Depois de cada avaliação de desem-
penho, o empreendedor deve conversar 
com o empregado sobre pontos posi-
tivos e negativos da atuação do profis-
sional. Esse retorno (Feedback) é funda-
mental para o funcionário saber como 
evoluir na carreira. 

Prêmios - Oferecer bônus em di-
nheiro ou agrados, como viagens e 
jantares em bons restaurantes é outra 
medida que pode ajudar a diminuir a 
rotatividade de funcionários. Caso a em-
presa não tenha recursos de sobra, os 
prêmios podem ser mais simples, como 
ingressos para jogos, cinemas ou peças 
de teatro. O mais importante é mostrar 
que a dedicação dos funcionários será 
recompensada de forma concreta, não 
só com tapinhas no ombro. 

Antes de oferecer premiações e 
bônus, é necessário definir quais serão 
os critérios para ganhar essas recompen-
sas e compartilhar as informações com 
todos os funcionários da empresa. Isso 
evita que alguém sinta-se injustiçado por 
não receber a bonificação. 

Benefícios - Outro ponto importan-
te para não perder funcionários é con-
ceder benefícios, como plano de saúde 
e odontológico, vale alimentação e apo-
sentadoria privada. Hoje, várias peque-
nas e médias empresas estão oferecen-
do um bom pacote de benefícios para 

segurar o pessoal. O custo nem sempre é 
alto. As principais operadoras de planos 
de saúde têm opções para empresas.

As finanças da empresa não permi-
tem que ofereçam vários benefícios? A 
recomendação dos especialistas é come-
çar com um plano de saúde. Hoje, com 
as deficiências dos serviços públicos, tra-
ta-se de algo muito valorizado. 

Banco de horas - Quem não gosta 
de tirar um dia de folga, durante a se-
mana, para resolver assuntos pessoais? 
Para organizar a compensação dos perí-
odos trabalhados a mais e convertê-los 
em folgas, é preciso criar um banco de 
horas. Esse tipo de acordo não tem 
custo para a empresa e deixa os fun-
cionários mais satisfeitos e menos pro-
pensos a deixar o emprego. A empresa 
pode estipular que as folgas sejam ti-
radas em períodos de menor demanda 
na produção.

Bem-estar - Criar ações voltadas 
para o bem-estar e a qualidade de vida 
dos funcionários é outra iniciativa que 
pode colaborar para conservar os em-
pregados. São atividades que incentivam 
o espírito de colaboração. 

Organizar programas que motivem  
a prática de exercícios, como cami-
nhadas e corridas, além da promoção 
de campanhas de prevenção a do-
enças, como hipertensão e diabetes. 
Nenhum funcionário deve se sentir 
coagido a participar de campanhas 
de qualidade de vida. A empresa deve 
deixar claro que as atividades são op-
cionais e não influenciam nas avalia-
ções de desempenho.

Foto: Divulgação
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Capacitação

ACIP e SIMCOMECIÁRIOS realizam 
Curso Técnicas e Práticas em Vendas
“Este curso vai fazer uma diferença mui-

to grande em cada um de vocês”, informa 
a professora Simone Mendes na aula de 
abertura do Curso Técnicas e Práticas em 
Vendas & Excelência no Atendimento, ini-
ciado no dia 16/3, no Auditório “Helmut 
Kurt Schneider”, da ACIP. A cerimô-
nia de abertura do curso contou com 
a presença do presidente da ACIP José 
Fernando Rosa Maciel, do presidente do 
Sindicato dos Empregados no Comércio 
(Simcomerciários), Ruy Amorim e do vice
-presidente do Simcomerciários Fernando 
Pássaro. Ainda representando a ACIP, es-
tavam presentes o diretor de patrimônio 
Pedro Herrera Esteban Filho e o primeiro 
secretário Anderson Luis Girotto.

Fernando Maciel fala da parceria e do 
objetivo da Associação em motivar profis-
sionais do setor de vendas. “É muito impor-
tante a parceria com o Sindicato. 

A Associação está sempre de portas 
abertas para oferecer cursos e realizar 
ações que possam capacitar os colaborado-
res. Uma das principais propostas da ACIP 
é prestar apoio e possibilitar qualificação e 
requalificação profissional para todos que 

trabalham no comércio da nossa cidade”, 
afirma o presidente. 

Ruy Amorim destaca: “Este curso vai 
além”, diz o presidente do Simcomerciários 
ao enfatizar a importância do evento para 
as pessoas presentes no auditório. Também 
falou dos benefícios para os comerciários 
e anunciou que, em breve, os associados 

terão uma nova sede, que oferecerá maior 
espaço e mais serviços e oportunidades aos 
trabalhadores, como uma vídeo locadora 
completa e uma Lan House. O Curso tem 
duração de 15 dias, divididos entre os me-
ses de março e abril. Cerca de 80 participan-
tes acompanham as aulas por meio de uma 
apostila. Alguns dos tópicos abordados são: 

O profissional de vendas; Qualidade do 
vendedor; A ética em vendas; Cuidando da 
sua imagem; Conhecer a mercadoria que 
Vende e Técnica do processo de Venda.  Na 
aula de abertura, a professora fala sobre al-
guns pontos importantes. “Nesta profissão, 
é preciso ter foco e estar preparado para 
enfrentar os desafios. É necessário saber 
que todos nós somos capazes de ser proa-
tivos de seguir em frente, sempre”.  

Abertura do curso com participação dos presidentes da 
ACIP e do Simcomerciários 

Evento reúne vendedores de várias lojas do município Professora fala sobre importância do curso 

Fotos: J.A Comunicação
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Palestras

Oficina mostra importância 
do planejamento para as empresas

“É fundamental o empresário pla-
nejar as ações que serão executadas 
em sua empresa”, alerta Eduardo Flud, 
analista de atendimento do Sebrae 
- Regional de Sorocaba - ao iniciar a 
Oficina Sei Planejar, ministrada no 
dia 10/3, no Auditório “Helmut Kurt 
Schneider”, da ACIP.  O evento, voltado 
ao empreendedor individual, teve como 
proposta oferecer mecanismos de apoio 
ao empresário e mostrar a importância 
do planejamento para que sua atividade 

empreendedora gere resultados satisfa-
tórios às suas expectativas e metas. 

Após apresentação de todos os par-
ticipantes, Eduardo explicou conceitos 
de planejamento e como utilizá-los no 
dia a dia. “O que é planejar ? Para que 
planejar ? Quando Planejar?”, questio-
na o palestrante. “É preciso refletir so-
bre qualquer ação dentro da empresa. 
O objetivo aqui é que todos invistam seu 
tempo para pensar onde quer chegar”, 
ressalta. “Temos que ser proativos. O 

cliente precisa saber que a empresa exis-
te e se sentir atraído por ela”, completa. 

Entre outros assuntos abordados 
durante a Oficina, o analista disse que 
o empreendedor tem que estar atento 
ao momento atual da economia, defi-
nir objetivos e metas e planejar para 
alcançar o resultado desejado. Ainda 
falou sobre visão sistêmica - quando o 
proprietário da empresa precisa ter um 
olhar voltado ao mercado – finanças, 
pessoas e produção.  O evento reuniu 
cerca de 30 profissionais de diversas 
áreas, como agricultura, construção ci-
vil, salão de beleza e marcenaria, além 
de empresas que usam Internet como 
fonte de renda, comércios ligados às 
vendas de carros e diversos outros pro-
dutos.  A Oficina Sei Planejar foi reali-
zada por meio de parceria entre a ACIP, 
SEBRAE, Prefeitura, COFARP e Sindicato 
Rural de Piedade. 

Fotos: J.A Comunicação

Palestra fala das ações de planejamento que contribuem para a organização das empresas

Eduardo Flud, consultor do Sebrae
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Gestão de Crédito é tema 
de Palestra do Café de Negócios

Curso “Canvas” é realizado em Piedade

Representantes de lojas de diver-
sos segmentos participaram de mais 
um Café de Negócios, evento realiza-
do periodicamente pela Associação 
Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP). Tem como proposta ministrar 
palestras e oficinas que possam capa-

O Curso “Canvas” - Transforme sua ideia 
em modelo de negócios, foi realizado em 
Piedade nos dias 23, 24 e 25/3, no Posto do 
Sebrae de Piedade. Canvas é uma ferramen-
ta de planejamento estratégico, que permite 
desenvolver e esboçar modelos de negócios 
novos ou existentes.

O curso foi ministrado pelo consultor 
do Sebrae-SP Sorocaba Fabrício Andrade  

Guilhermer, que de forma teórica e prá-
tica, ensinou como executar o modelo de 
negócios por meio de dinâmicas, abordan-
do  modelos mentais, criatividade, inova-
ção e os nove quadrantes que compõe o 
CANVAS: segmentação de clientes, pro-
posta de valor, canais, relacionamento, re-
ceita, recursos principais, atividades prin-
cipais, parcerias e custos. 

As ideias representadas nos nove blocos 
formam a conceitualização do seu negócio, 
ou seja, a forma como você irá operar e ge-
rar valor ao mercado, definindo seus prin-
cipais fluxos e processos, permitindo uma 
análise e visualização do seu modelo de 
atuação no mercado. O curso foi realizado 
no município por meio de parceria entre a 
ACIP, prefeitura e Sebrae. 

citar trabalhadores do setor de venda 
e contribuir com o fortalecimento do 
comércio local. Também possibilita in-
tegração entre os comerciantes, que 
podem trocar ideias e propor novas 
melhorias e ações para o setor. Gestão 
de Crédito foi o tema desenvolvido no 

dia 25/3, no Auditório “Helmut Kurt 
Schneider”, da ACIP. A palestra foi mi-
nistrada pelos gerentes comercial e 
administrativo da ACIP, Marcos Sanctis 
e Felipe Venturelli. Foram abordados 
os seguintes assuntos: Regras do SCPC, 
Fraude, Consultas e Cobrança. 

Eduardo Flud, consultor do Sebrae

Gerentes da ACIP, Felipe e Marcos, explicam aos participantes questões sobre Gestão de Crédito

Evento atrai bom público

Fotos: J.A Comunicação
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Economia

Combustíveis, alimentação e energia elétrica são os “vilões” 
da alta dos preços, revela pesquisa da Boa Vista SCPC

Os “vilões” da alta dos preços 
nos primeiros meses do ano foram 
Combustíveis, com 24%, Alimentação 
(23%) e Energia Elétrica (18%) na ava-
liação dos consumidores de todo o País 
ouvidos pela Boa Vista SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito). O le-
vantamento foi realizado com objetivo 
de mapear hábitos de consumo e per-
cepções do consumidor tendo em vista 
o Dia Mundial do Consumidor, come-
morado no dia 15 de março.

Segundo a pesquisa, outros reajus-
tes que pesaram no orçamento foram 
Impostos (11%), moradia, aluguel e con-
domínio (7%), transportes e conduções 
(5%), educação (4%), água (3%), tele-
fonia (2%). Apesar desses aumentos, a 
maioria dos pesquisados (57%) acredita 
que a situação de suas finanças pes-
soais está igual ou melhor que no ano 
passado enquanto 43% acham que o 
quadro de suas finanças piorou nos pri-

Fotos: Boa Vista SCPC

Fonte: Boa Vista SCPC

meiros meses de 2015. Essa percepção 
é de todas as classes de renda: na A/B, 
63% consideram que a sua situação fi-
nanceira está igual ou melhor este ano, 
porcentagem que foi de 56% tanto na 
classe C quanto na D/E. Já em relação 
à economia brasileira, o sentimento 
do consumidor é bem mais pessimista: 
83% do total consideram que o cenário 
econômico piorou nos primeiros me-
ses deste ano. A piora foi mais sentida 
nas classes C e D/E, ambas com 85% 

do total dos respondentes, em com-
paração aos 78% da classe A/B. O le-
vantamento nacional foi realizado com 
1.477 consumidores entre os dias 06 a 
23 de fevereiro de 2015.

Crise energética e hídrica
De acordo com o levantamento, 93% 

dos consumidores acreditam que a crise 
no abastecimento de água em alguns 
estados brasileiros afeta a economia do 
País, e tem gerado despesas adicionais 
no orçamento. A percepção é maior na 
região Sudeste, com 95% das menções, 
contra 88% no Nordeste. Na compara-
ção entre as classes sociais, 96% dos con-
sumidores das classes A e B acreditam 
que a crise de abastecimento interfere 
na economia. Outra revelação da pes-
quisa nacional é de que 83% dos consu-
midores tiveram despesas extras no or-
çamento doméstico para administrarem 
a crise de água e energia elétrica.
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Evento

Fotos: J.A Comunicação

Rotary Club de Piedade Cerejeiras 
realiza XXXIV RYLA

Quatro palestras foram ministradas no XXXIV RYLA (Prêmios Rotários de Liderança Juvenil), promovido pelo Rotary Club de 
Piedade Cerejeiras, no dia 8/3, em sua própria sede. Os jovens tiveram a oportunidade de participar das seguintes palestras: Liderança 
– Servir para liderar, apresentada pelo companheiro Odair Silvestre do R.C Sorocaba Leste; Disciplina e Carreira Profissional, minis-
trada pelo coronel do exército, José Rubens Marques; Orientação Profissional, pela psicóloga Nara Aparecida Domingues; Interact 
– Um meio de servir, pelo Companheiro Ramon Chaves Hernandes, do R.C Sorocaba Granja Olga.  

Após as palestras, os participantes que estavam separados em grupo, deram seus depoimentos a respeito do evento, que foi ava-
liado pela Governadora assistente 2014/2015 companheira Maria de Lourdes Marques. Ainda houve a mensagem do Governador 
do distrito 4620 César Martire 2014/2015 do Rotary Club de Sorocaba Granja Olga.  O encerramento do XXXIV RYLA foi realizado 
pela presidente do Rotary Club Cerejeiras Olinda Kobayashi. “Estou muito feliz com o sucesso deste evento, que trouxe informações 
importantes aos nossos jovens e mostrou, entre outros assuntos, como eles podem trilhar um caminho profissional de maneira 
correta e com disciplina”, afirma. 



Agricultura
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Você Sabia ? 
Piedade é o maior produtor de alho poró do Brasil                

A ACIP inicia nesta edição o espaço 
Você Sabia ? A proposta é informar o lei-
tor sobre curiosidades do município, prin-
cipalmente na área da agricultura. 

Você sabia que Piedade é conside-
rada o maior produtor de alho poró do 
Brasil? Segundo informações da Diretoria 

Municipal de Agricultura, os produtores 
do município encaminham à Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (CEAGESP) 600 toneladas do produ-
to (600.000 Kg) por ano. A produtividade 
no município está entre 14 e 18 toneladas 
por hectare. Os dados são de 2014.

Curiosidades do produto
O alho poró conquistou a mesa dos 

brasileiros. Seu sabor suave e versátil tor-
nou o vegetal o principal diferencial de 
receitas como sopas, quiches e cremes. E 
por trás deste sucesso existe uma delicio-
sa tabela de benefícios para a sua saúde. 
Consumido há milênios por gregos e egíp-
cios, o alho poró pode equilibrar os níveis 
de colesterol LDL, prejudicial à saúde, e 
HDL, o colesterol bom. Excelente opção 
para conter doenças cardíacas, derrames 
e evolução de quadros negativos da dia-
betes, como o entupimento das artérias. 
Eficaz também contra problemas mais 
corriqueiros como má digestão, gripes, 
resfriados e elevação da pressão arterial. 

              Fonte: www.organomix.com.br

Foto: Divulgação
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