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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Somente neste ano, a Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP 
encaminhou aos seus associados e divulgou em veículos de comunicação local, 
dois comunicados alertando proprietários e gerentes de empresas sobre golpes 
praticados por consumidores mal intencionados. O caso mais recente que 
temos conhecimento aconteceu no dia 21 de julho. Um indivíduo, que realizou 
um golpe em um comércio de Piedade, adquiriu produtos em uma empresa 
e apresentou comprovante de Documento de Crédito (DOC) – que se trata 
de uma transferência bancária. Porém, neste caso, o valor só é creditado na 
conta do recebedor no próximo dia útil se houver saldo suficiente na conta do 
pagador. Ocorre que o golpista utilizou desse período para retirar os produtos 
sem que houvesse a conclusão da transferência para o pagamento.

Infelizmente, notamos que essa e outras práticas são comuns em todo país 
e vem causando uma série de prejuízos em lojas e comércios de todos os portes 
e segmentos, refletindo num impacto no capital de giro das pequenas e médias 
empresas. Sabemos que esse tipo de risco não vem apenas de consumidores 
golpistas, mas acontece também de empresas fraudadoras. Portanto, é preciso 
ter prudência e olho vivo sempre. O comerciante não pode ficar preocupado 
apenas com a venda de seu produto, mas também tomar cuidado para receber. 
É importante que seja realizada a análise de crédito dos clientes, bem como 
dos títulos e comprovantes de pagamentos. Sugerimos que os lojistas façam 
um cadastro do cliente, solicitem e confirmem o número de telefone, peçam 
comprovante de residência e ao solicitarem documento, verifiquem se a data 
de emissão condiz com a idade que a pessoa aparenta. Contudo, informamos 
que estas são apenas algumas dicas para que seu estabelecimento comercial 
não seja vítima de golpistas. 

Por outro lado, o empreendedor da micro, pequena e média empresa 
também precisa ficar atento. É necessário ter cuidado com empresas com poucos 
meses no mercado, CNPJ recém-aberto e que mudam seu quadro societário 
constantemente. Quando a empresa for de constituição recente, procure 
saber mais sobre o histórico de seus sócios dirigentes, qual é a experiência no 
segmento e de onde vieram. Outro fator que sugerimos ter bastante atenção 
é o volume de compra: veja se ele condiz com o porte e situação da empresa. 
Aconselhamos, ainda, que o empresário também dê uma atenção especial nos 
produtos de rápido giro: eles são os grandes preferidos dos golpistas pelo fato de 
permanecerem pouco tempo em estoque – e, no geral, serem mercadorias de 
primeira necessidade. Isso inclui: alimentos (especialmente atacado), área têxtil/
vestuário, material de construção, eletroeletrônicos, produtos farmacêuticos, 
além de autopeças.

Contudo, informamos o consumidor e o empresário que a ACIP é uma 
entidade que há mais de 40 anos presta serviços de análise de crédito no 
município, desde simples consultas restritivas até aquelas mais abrangentes, 
como setorial e também aos sócios de uma determinada empresa. Realizamos, 
também, consulta de participação de uma pessoa física em empresas, score 
de crédito, entre muitas outras informações que auxiliam os empresários na 
concessão de crédito e reduzem os riscos de golpes e fraudes.  O associado 
que tiver alguma dúvida sobre o portfólio de consultas disponibilizado pela ACIP 
pode solicitar a visita de um representante ou entrar em contato com o SCPC de 
Piedade pelo telefone 3344-9770. 

Evite golpes, faça análise de crediário.

Evite golpes, faça análise de crédito
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Jantar

Novos Associados

Arrazo Calçados

Garanta já sua participação em um dos eventos mais 
tradicionais de Piedade: Jantar da ACIP.  Os convites, 
que estão à venda na sede da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade, são limitados e os lugares e 
mesas numerados. O evento, que reúne empresários, 
comerciantes, representantes de lojas de vários 
segmentos do comércio local e autoridades municipais, 
oferece uma deliciosa refeição, além de apresentação 
musical com banda ao vivo.

 O convite custa R$ 80,00 por pessoa (inclusos jantar 
e bebida). Cada empresa associada tem o direito de 
adquirir no máximo quatro convites, com possibilidade 
de parcelamento no boleto. Não haverá reservas. 
Também será disponibilizada uma lista de espera para 
os associados interessados em comprar mais de quatro 
convites. Neste caso, a Associação entrará em contato 
havendo sobras de convites.

 Convites para o Jantar da ACIP estão à 
venda na sede da Associação 

Fotos: J.A Comunicação

Jantar da ACIP é realizado no Olinda Country Club, reúne o empresariado local e conta com boa comida e música ao vivo

 O Jantar da ACIP será realizado no dia 24 de 
setembro, no Olinda Country Club. O expediente da 
ACIP é das 8h30 às 18h. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (15) 3344-9770.
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Evento

Workshop Competências Essenciais 
para Liderança de Resultados

Fazer algo diferente. Ter atitude e novas ideias. Como o 
comportamento impacta nas decisões e geram resultados. 
Estes são apenas alguns dos assuntos mencionados no 
Workshop Competências Essenciais para Liderança de 
Resultados, apresentado pelo palestrante e especialista 
em gestão de equipes, Marcos Fernando Silverio Orlando, 
em evento realizado na Associação Comercial e Idustrial de 
Piedade – ACIP, no dia 4 de julho.

“Este é um treinamento interativo e com conteúdo 
muito relevante para aqueles que acreditam que a evolução 
profissional e pessoal é uma necessidade constante”, 
ressaltou Marcos Fernando.

O palestrante, que também é formado em MBA em 
desenvolvimento humano de gestores pela FGV, destacou 
itens importantes sobre competências essenciais para 
liderança, como: autoconfiança, entusiasmo, comunicação 
eficaz, visão estratégica e flexibilidade e foco nos resultados.

O evento foi realizado pela Master Mind Lince 
treinamento de alta performance em parceria com a ACIP 
e reuniu profissionais de diversos segmentos do comércio 
local. A cerimônia de abertura do Workshop contou com a 
presença do presidente da ACIP, Fernando Rosa Maciel.

Fotos: J.A Comunicação

Arrecadação de fraldas
Todos os participantes do 

Workshop praticaram uma 
importante ação social com a 
doação de fraldas geriátricas, 
que foram arrecadadas e 
posteriormente entregues pela 
ACIP ao Lar São Vicente de Paulo.

No início do Workshop, participantes se apresentam e trocam informações sobre profissionais que atuam no mercado de trabalho 

Palestrante Marcus Fernando, o gerente da ACIP Marcos Sanctis e
 presidente da ACIP, Fernando Maciel na abertura do evento 
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Empresa

Loja Sumirê
comemora 30 anos 
em atividade
A Sumirê Piedade completou 30 anos em atividade no 

mês de julho. Para comemorar a data de sua fundação, a 
loja realizou um evento repleto de atrações no dia 30. Quem 
passou pela Sumirê durante a festa foi recepcionado com 
muitas ofertas especiais, distribuição de doces, bexigas e 
pipoca. A loja ofereceu ainda maquiagem e esmaltação ao 
público de forma gratuita.

Segundo Toshimi Furusho, proprietário do estabelecimento, 
o segredo para se manter tanto tempo no mercado é a 
atenção. “É necessário nos adaptarmos aos novos gostos dos 
clientes. Nos empenhamos em oferecer um atendimento 
de qualidade para que haja aproximação entre a loja e o 
consumidor. Trabalhamos com muita dedicação”, destaca o 
empresário.

Furusho conta ainda que a Sumirê Piedade não sofreu 
efeitos grandes relacionados a crise. “Trabalhamos em um 
ramo onde os preços são acessíveis e a demanda é constante. 
Todo mundo utiliza algum tipo de cosmético. O segmento está 
em evolução contínua e sempre nos apresenta novidades. Por 
isso não sentimos grandes efeitos da crise”, relata.

A comemoração também é motivo para agradecer. 
“Agradecemos nossos clientes que são personagens 
principais na nossa história e nos incentivam a encarar os 
desafios. Pretendemos nunca deixar de lado a amizade e o 
respeito. Hoje, por meio dos resultados da loja, podemos 
acreditar num futuro promissor. Contamos com o apoio de 
todos para buscar esse objetivo”, finaliza Furusho. 

A loja Sumirê fica localizada na Rua Araújo Leite, nº 6  - 
Centro. O horário de atendimento é de segunda a sábado, 
das 8h30 às 18h. Outras informações podem ser obtidas 
pelo telefone: (15) 3244-3236 ou pela fanpage: facebook.
com/sumirepiedade.

A Sumirê está localizada na Rua Araújo Leite, nº 6, Centro

Loja oferece grande variedade de produtos aos seus clientes

Fotos: J.A Comunicação
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Palestra

“Como Vender Mais e Melhor: Dia dos Pais” 
é tema do lançamento oficial da Campanha Aqui 

eu Moro, Aqui eu Compro

Apaixonado. Esta é uma das frases estampadas em vitrines 
de lojas utilizadas para chamar a atenção do cliente que passa 
pelas calçadas a procura do presente para o seu pai. Usar a 
criatividade foi uma das principais dicas da palestra Como 
Vender Mais e Melhor: Dia dos Pais, realizada por meio de 
parceria entre o SEBRAE e Associação Comercial e Industrial 
de Piedade – ACIP. O evento, que reuniu representantes de 
diversos segmentos do comércio local, marcou o lançamento 
da Campanha Aqui eu Moro, Aqui eu Compro, idealizada pela 
Associação e que vai durar o período de cinco meses: de agosto 
a dezembro, contemplando, também, o Dia das Crianças e Natal.

 “Tire dúvidas. Seja um consultor do cliente. Não fique de 
braços cruzados, realize um bom atendimento”, argumentou o 
palestrante do SEBRAE Sorocaba, Eduardo Mantovani. “Saiba 
o que e como vender. Disponibilize novidades. Destaque 
itens que o homem gosta de ganhar. Invista na exposição de 
produtos. Ofereça brindes, descontos e melhores formas de 
pagamentos”, aconselhou.

 Durante a palestra foram apresentados modelos de 
vitrines criativas que chamam a atenção do consumidor. Ainda 
foi destacada a importância de divulgar os produtos nos meios 
de comunicação, a utilização das redes sociais,  entre outras 
importantes dicas para os lojistas conquistarem o cliente no 
período de campanha. O evento teve o objetivo de transmitir 
orientações específicas para gerar mais venda no Dia dos Pais 
e sensibilizar o empresário sobre como aproveitar as datas 
comemorativas e outras datas especiais para dinamizar o 
faturamento de suas empresas.

 O gerente comercial da ACIP, Marcos Sanctis, apresentou 
os banners com os prêmios da Campanha Aqui eu Moro, 
Aqui eu Compro que foram implantados em todas as lojas 
participantes e destacou o uso do cupom. “É interessante que 
os lojistas utilizem também o cupom para oferecer, além dos 
prêmios, um brinde que possa atrair o consumidor e ajudar no 
fechamento da venda”, estimulou.

 O presidente da ACIP,  José Fernando Rosa Maciel, explicou 
que esta é uma ação inédita promovida para beneficiar a 
todos. “Com esta iniciativa, estamos oferecendo aos lojistas 
um período maior para o planejamento de estratégias de 
venda de seus produtos. 

Agora, o empresário pode criar promoções para atrair 
seus clientes não apenas em datas comemorativas, uma vez 
que os meses de setembro e novembro estão inclusos nesta 
Campanha”, afirmou.  

 
Prêmios e sorteios
Para participar da campanha, o consumidor deve 

preencher o cupom e depositar nas lojas participantes. 
Serão 10 chances de ganhar. Os quatro primeiros sorteios 
ocorrerão na sede da ACIP e o último na Praça da Matriz, 
confira: dia 27 de agosto, 1 TV de 32” e um Notebook; 
dia 24 de setembro, 1 Tablet e uma TV de 32”, dia 29 
de outubro, 1 PlayStation 4 e uma Bicicleta, dia 26 de 
novembro, 1 Smartphone e uma TV de 32” e, no dia 7 de 
janeiro de 2017, duas Motos.

Cerca de 50 lojistas de vários segmentos do comércio local participam da palestra

Gerente comercial da ACIP fala sobre importância do evento; 
participantes trocam ideias no final da palestra

Fotos: J.A Comunicação
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Eventos marcam aniversário 
da Super Bikes

A Super Bikes Pro Shop comemorou 14 anos de 
história durante o mês de junho. Além dos descontos e 
promoções, a loja organizou três eventos comemorativos 
para celebrar a data. “O ‘Sunday Mountain Bike’, passeio 
ciclístico que ocorre todo primeiro domingo do mês, foi 
em comemoração ao nosso aniversário”, destacou Aquilino 
Neto, proprietário da loja. “Realizamos também a volta da 
represa de Itupararanga e a palestra com Elizabeth Moraes, 
nutricionista dos campeões brasileiros de mountain 
bike olímpica e maratona olímpica”, complementa. A 
palestra ocorreu no auditório “Helmut Kurt Schneider”, da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade - ACIP.

De acordo com Neto, o diferencial da loja vai além da 
experiência de 14 anos. “Estamos em constante evolução 
e investimos em especializações para acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico do nosso ramo, mas o grande 
diferencial é o amor pela bicicleta”, relata o empresário.

A bicicleta tem conquistado mais espaço. Prova disso é 
o desempenho positivo da Super Bikes mesmo em tempos 
de crise. “Não sentimos os efeitos da crise, pois as pessoas 
tem buscado mais qualidade de vida, saúde, aventura e 
socialização. A bike proporciona tudo isso em um único 
objeto. A bicicleta tem se tornado uma alternativa mundial 
de transporte por conta de sua praticidade, além de não 
poluir o meio ambiente”, afirma Neto.

Funcionários e  empresário Aquilino Neto

Fotos: J.A Comunicação

Empresa

A Super Bikes conta com grande variedade de produtos 
e também aceita encomendas. A loja fica localizada na Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, nº 103 – Centro. Para mais 
informações: (15) 3244 – 2111.

Já são 14 anos de história da Super Bikes no município; loja está localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 103, Centro.
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Dicas

Qual a melhor
maneira de reconhecer 
seu funcionário?
Uma das grandes dificuldades vivenciadas pelos 

empregadores e profissionais de Recursos Humanos 
- RH é mensurar qual melhor maneira de reconhecer 
seu funcionário. Além disso, o ponto chave é perceber 
que o colaborador espera esse reconhecimento antes 
que ele opte por deixar a instituição.

Após algum tempo de casa, o funcionário espera 
naturalmente um retorno pelo seu desempenho. 
E, embora haja maneiras variadas de fazer esse 
reconhecimento, sejam elas por feedback, 
remuneração, promoção, aprimoramento profissional 
ou premiação, cabe ao gestor e aos profissionais de 
RH terem sensibilidade suficiente para perceber a 
relevância do profissional e como ele se destaca em 
seu meio de atuação.

O trabalho ao lado dos líderes de áreas e um 
canal de comunicação entre colaborador e empresa, 
ajudam e muito nesse processo. O reconhecimento 
do colaborador pelos subordinados também tem peso 
quando se trata de retorno pelo desempenho.

Segundo Marcos Sanctis, gerente comercial da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade- ACIP, 
a comunicação é essencial para qualquer empresa. 
“Saber ouvir o funcionário e retornar a ele com rapidez 
é uma das primeiras formas de mostrar o quanto o 
profissional é importante”, ressaltou Marcos. “Quando 
uma empresa realiza um treinamento ou investe na 
educação de seu funcionário com uma proposta de 

ascensão profissional, encontra uma das maneiras 
mais eficazes de reconhecer o colaborador e mantê-lo 
na empresa”, afirmou.

A questão está em oferecer novas oportunidades 
de crescimento, sejam elas tangíveis ou não. Muitas 
vezes um aumento salarial pode parecer uma maneira 
mais rápida de reconhecimento, porém, aumento 
salarial não garante desenvolvimento. Investir em 
qualificação pode ser a melhor opção, tanto para o 
funcionário quanto para o empregador.

O colaborador deve perceber que a instituição se 
importa com ele e que ele não é apenas um número. 
Ser transparente, ouvir, avaliar e, acima de tudo, 
acreditar no potencial de seu colaborador, podem fazer 
grande diferença e possibilitar tanto o crescimento do 
profissional quanto o da empresa. Dessa forma todos 
saem ganhando: o colaborador é reconhecido e a 
empresa forma mão de obra qualificada.
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Agricultura

COMUNICADO ACIP - CUIDADO COM GOLPISTAS

Prezados associados e comerciantes.
Comunicamos aos associados e comerciantes em geral que na quinta-feira, dia 21 de julho, a Associação Comercial e Industrial de Piedade – 

ACIP recebeu informação de que um indivíduo mal intencionado realizou um golpe em um estabelecimento comercial do município. O golpista, 
após adquirir os produtos em uma empresa, apresentou comprovante de Documento de Crédito (DOC) – que se trata de uma transferência 
bancária. Porém, neste caso, o valor só será creditado na conta do recebedor no próximo dia útil se houver saldo suficiente na conta do pagador. 
Ocorre que o golpista utilizou desse período para retirar os produtos sem que houvesse a conclusão da transferência para o pagamento. Portanto, 
a ACIP vem por meio deste alertar a todos quanto a importância de ser realizada a análise de crédito dos clientes, bem como dos títulos e 
comprovantes de pagamentos. A Associação informa também que, em caso de transferências bancárias, apenas apresentar a quitação e liberar 
produtos após constatar que o valor já está creditado na conta. O compartilhamento de informações sobre ações que possam trazer prejuízo aos 
comerciantes é indispensável para a proteção do segmento que é constantemente alvo de ações que podem acarretar em prejuízos financeiros. 
Para esclarecimentos de dúvidas sobre consultas de créditos, os interessados podem ligar na ACIP no telefone (15) 3244-9770.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
– ACIP promoverá uma feira que reunirá produtores 
rurais de Piedade. A iniciativa conta com apoio da 
Prefeitura e para que o projeto seja implantado, 
a Associação abriu inscrição aos agricultores 
interessados em comercializar seus produtos na 
feira. Para se inscrever, o produtor precisa cumprir 
com alguns requisitos, como ter no mínimo um ano 

de CNPJ, cultivar seus produtos em Piedade, possuir 
inscrição municipal e apresentar emissão de notas.

 A ideia inicial é de que a Feira dos Produtores 
de Piedade seja realizada todas as sextas-feiras, no 
período da noite, no estacionamento do Terminal 
Rodoviário. As inscrições devem ser realizadas na 
sede da ACIP.  Outras informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3344-9770.

Foto: Divulgação

 Imagem mostra modelo das barracas que serão utilizadas como padrão na Feira; no local, serão comercializados diversos produtos cultivados em Piedade
 

ACIP abre inscrição para 
Feira dos Produtores de Piedade
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Palestra

Palestra sobre investimentos reúne 
empresários na ACIP

A Associação Comercial e Industrial de Piedade – 
ACIP e a empresa ACQUA Investimentos promoveram 
importante palestra no dia 7 de julho, no auditório ‘Hemut 
Kurt Schneider’, da própria Associação.

Os palestrantes Edgard Luiz Castro Junior, formado 
em Administração de Empresas pela USP e MBA pela 
universidade americana Hult, e Paula Godinho Pereira 
Lieberbaum, formada em Administração de Empresas e 
Mestrado em estratégias pela INSPER, abordaram o tema 
“Conhecimento para escolher. Liberdade para investir”.

Os principais objetivos da palestra foram apresentar 
aos empresários os desafios do cenário econômico 
brasileiro e mostrar a liberdade em como rentabilizar 
melhor as aplicações financeiras com produtos de baixo 
risco e retornos muito superiores aos que são encontrados 
nos bancos de varejo.

O evento reuniu o empresariado local, representando 
empresas de diferentes segmentos do comércio 
piedadense. “Foi um prazer contar com uma excelente 
participação de empresários, e que o conhecimento aqui 

Palestra apresenta ao empresariado local desafios do cenário econômico brasileiro e como rentabilizar melhor as aplicações financeiras

Palestrantes Paula Godinho e Edgard Castro e o presidente da ACIP Fernando Maciel

adquirido seja reproduzido pelos participantes para se 
posicionar melhor com os seus gerentes de bancos e 
compartilhar com seus amigos e familiares”, destacam 
os palestrantes. “A ACIP foi uma grande parceira e 
percebeu que este tipo de evento agrega bastante para 
os participantes”, ressaltam.

A palestra contou com a presença do presidente da 
ACIP, José Fernando Rosa Maciel, de diretores da ACIP e 
de autoridades municipais.




