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ACIP vai sortear mais uma moto 
da Campanha Compra Premiada
Sorteio será realizado 
no Calçadão em comemoração 
ao Dia dos Pais

1 Moto Honda
125 i Fan

Feira 
Atrações musicais são opções 
de lazer na Feira Noturna

Capacitação
Palestras capacitam empresários 
para fortalecer o comércio

Mudanças 
Crie estratégias para tirar sua 
empresa da zona de conforto 
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Um dos textos publicados nesta edição, intitulado “Mudanças 
geram desconforto, mas podem vir para melhorar”, mostra o 
quanto é importante empresários criarem estratégias para se 
adaptarem às mudanças diante das transformações sociais, 
econômicas e políticas vividas no país e no mundo.

É preciso ser avaliado, de maneira inteligente e eficaz, qual 
melhor momento de implementar ações que possam contribuir 
para o crescimento da empresa. É fundamental sair da zona de 
conforto, procurar algo melhor, ser diferente, oferecer novos 
produtos, arriscar, criar. Quem não encara as transformações, 
perde a chance de novas oportunidades.

Com essa proposta, também é apresentada nesta edição 
as palestras e oficinas oferecidas por meio de parceria entre 
ACIP, SEBRAE, Prefeitura, Cofarp e Sindicato Rural de Piedade, 
que atraem empresários e colaboradores de diversos 
segmentos do comércio, indústria e agricultura. São eventos 
que oferecem conhecimento e tem como objetivo fortalecer 
o empresariado local.

Destaque, ainda, para a Campanha Compra Premiada, que 
sorteará mais uma moto e duas TVs em comemoração ao 
Dia dos Pais. Ressalta as belíssimas apresentações musicais 
que acontecem todas às sextas-feiras na Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade e muito mais.

Ótima leitura. 

Saia da zona de conforto

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Sorteio

Tijolo Eco - Skala Center - Gold Engenharia
Himawari - Yamanaka Transportes - Superação Cursos e Treinamentos

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

Dia 12 de agosto será sorteada 
a segunda moto da Campanha 

Compra Premiada

Sorteio será realizado no Calçadão
Para comemorar o Dia dos Pais, a Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP realizará o sor-

teio da segunda moto da Campanha Compra Premiada, que ocorrerá no dia 12 de agosto, às 15h, no 
Calçadão, localizado no centro da cidade. Também serão sorteadas 1 TV 48” e 1 TV 32”.

A primeira moto foi sorteada no dia 13 de maio, como referência ao Dia das Mães. Depois do sorteio 
da segunda moto, a ACIP também sorteará outras 5 motos no dia 6 de janeiro. 

“A Associação inova na promoção de campanhas que fortalecem e impulsionam as vendas em datas 
comemorativas. A entidade segue com proposta de mostrar aos consumidores a importância de comprar 
na cidade e o compromisso de valorizar o nosso comércio local”, destaca José Fernando Rosa Maciel, 
presidente da Associação. Os consumidores ainda têm tempo de concorrer aos prêmios. É só pedir o 
cupom na loja participante onde realizou sua compra e depositar na urna.

1 Moto Honda
125 i Fan
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TijoloECO traz inovação no ramo da construção civil
Mais economia, conforto e praticidade. Tudo isso garantido de forma ecologica-

mente correta. Essa é a novidade que a TijoloECO, fabricante de tijolos ecológicos, traz 
ao município. Em atividade há cinco anos, a empresa conta com cinco funcionários. 
“Economia de até 40% na sua obra”, afirma Wyllians Geronimo, proprietário da em-
presa e um dos pioneiros na elaboração deste tipo de produto na região.

Geronimo explica que o material não passa pelo processo de queima. “O tijolo con-
vencional é compactado e depois vai ao forno. Isso gera uma série de consequências 
ecológicas”, destaca o empresário. Já o tijolo ecológico é feito de outra forma. “Ele é 
compactado em prensa hidráulica e depois umedecido. Por conter cimento na sua 
composição, a reação química deste elemento traz o endurecimento do produto”, 
complementa o empreendedor.

A praticidade é encontrada na hora da execução da obra. O tijolo é desenvolvido 
em um formato para encaixe. “A maior dificuldade é na primeira fiada, onde se faz 
o alinhamento, o prumo e o nivelamento. Sua aparência é muito bonita e o acaba-
mento torna-se opcional. Isso garante uma obra muito mais rápida”, complementa 
Geronimo. Ele conta ainda que já vendeu produtos para pessoas que construíram 
sua própria moradia. “É muito prático. Não precisa de conhecimento prévio. Já houve 
casos de clientes que compraram, construíram sua própria obra e já estão morando”, 
finaliza. A TijoloECO fica localizada na Rodovia SP 79, quilômetro 124,5, Bairro dos 
Pintos. Para obter outras informações acesse o site www.tijoloeco.com.br ou entre 
em contato pelo telefone (15) 3244-5756. 

A fábrica e o escritório da TijoloECO estão localizados 
na rodovia SP 79, quilômetro 124,5

Oficina com o tema “Começar Bem Formalização” é realizada na ACIP
Começar bem formalização. Esse foi o tema da oficina realizada na manhã do dia 

12 de julho, no Auditório “Helmut Kurt Schneider” da Associação Comercial e Indus-
trial de Piedade (ACIP). A ação tem o objetivo de capacitar os empresários do municí-
pio. O evento teve entrada gratuita e foi promovido por meio de parceria entre Sebrae 
Aqui Piedade, ACIP, Prefeitura de Piedade, Cooperativa dos Produtores Familiares de 
Piedade (Cofarp) e Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp). 

A oficina abordou diversos tópicos relacionados aos benefícios de se formalizar 
e legalizar seu negócio, além de mostrar os riscos da informalidade, as obrigações 
legais, passos para a formalização e plano de ação. A consultora do Sebrae SP Caren 
Regina Vasconcelos foi quem ministrou a oficina. Na parte da tarde, o Sebrae Móvel 
atendeu empresários na Praça da Matriz. Vasconcelos trouxe conhecimentos importantes sobre 

como formalizar seu negócio

Foto: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação



Agosto / 2017 5

Feira Noturna

Atrações musicais na 
Feira Noturna dos Produtores de Piedade

Desde o início de seu funcionamento, em novembro do 
ano passado, a Feira Noturna dos Produtores Rurais de Pie-
dade, promovida pela Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), oferece diversas atrações musicais. Sertane-
jo, MPB e Rock Nacional são alguns estilos musicais apresen-
tados no local, que tornam o estacionamento do Terminal 
Rodoviário “Artur Hess” como uma opção de lazer aos consu-
midores. Os músicos são todos do município e se apresentam 
em baixo de uma tenda instalada pela própria Associação.

Alexandre Benato (voz e violão) traz o melhor da MPB

Felipe Surano (saxofone) e Thiago Torres (violão)
trabalham bossa nova e músicas internacionais

Dayane Dóia (voz e violão) e Matheus Rolim (cajon) apresentam MPB, 
reggae e rock nacional em seu repertório

Carlinhos Sales (voz e violão) com o melhor do sertanejo

Fotos: J.A Comunicação

Todas às sextas-feiras
A Feira Noturna dos Produtores de Piedade acontece to-

das às sextas-feiras, das 18h às 21h, e oferece frutas, verdu-
ras, legumes, produtos típicos e pastel. Tudo fresquinho e a 
preços baixos. Venha prestigiar. 
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Palestras

Empresários participam de oficina 
Ganhe Mercado

ACIP recebe oficina “Sei Formar Preço”

Mais uma oficina realizada em parceria entre Sebrae Aqui Piedade, 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), Prefeitura de Piedade, 
Cofarp e Faesp. O evento, que ocorreu no dia 26 de julho, reuniu aproxi-
madamente 30 empresários atuantes em diversos ramos no município. 

A oficina aconteceu no Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da ACIP e 
abordou o tema Ganhe Mercado. Eduardo Mantovani, consultor do Sebrae 
SP, foi quem ministrou a oficina. Promover reflexões sobre aspectos de 
mercado e apresentar instrumentos para facilitar o ganho do mesmo foi 
o objetivo do evento. O conteúdo programático passou aos participantes 
visões relacionadas a plano, ferramentas e mix de marketing, além de tra-
zer informações sobre mercado consumidor, fornecedor e concorrente. Os 
oficineiros receberam apostila de apoio de forma gratuita. As palestras e 
oficinas promovidas pelo Sebrae SP, ACIP e parceiros são destinadas aos 
empreendedores de Piedade e atuam como instrumento de estímulo aos 
mesmos, pois trazem ao Auditório da ACIP consultorias com profissionais 
capacitados. Eles orientam os participantes com foco no desenvolvimento 
e crescimento empresarial, com base em estudos e exemplos práticos. Isso 
também é um agente de fortalecimento da economia local.

A oficina “Sei Formar Preço” reuniu diversos empreendedores 
no Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP), no dia 26 de julho. O evento é mais uma 
realização da parceria entre Sebrae Aqui Piedade, ACIP, Prefeitura de 
Piedade, Cooperativa dos Produtores Familiares de Piedade (Cofarp) e 
Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp).

Quem ministrou o evento foi o consultor do Sebrae SP, Eduardo 
Mantovani. Os oficineiros receberam apostila com o conteúdo progra-
mático. O objetivo da ação era transmitir aos empreendedores conhe-
cimentos a respeito do cálculo de gastos e margem de lucros, além da 
reflexão referente ao ponto de equilíbrio operacional que deve existir 
nas empresas. Tudo isso de forma gratuita.

Também foram abordados outros tópicos como o que são os gastos, 
importância da margem de preço e como saber se o mercado aceitará 
bem o preço definido. Para obter informações sobre palestras e ofici-
nas entre em contato pelo telefone 3340-1991 (Sebrae Aqui Piedade) 
ou 3344-9770 (ACIP). 

Eduardo Mantovani foi quem apresentou o conteúdo

Mais de 30 participantes acompanharam 
a palestra noturna

Fotos: J.A Comunicação
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Indústria

Produção industrial cresce 4% 
A produção da indústria brasileira cresceu 4,0% em 

maio ante o mesmo mês do ano passado, e avançou 
0,8% na comparação com abril, segundo mês segui-
do de alta, mostram dados divulgados no dia 4 de ju-
lho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Na comparação anual (sem ajuste sazonal), foi 
o maior avanço para maio em 7 anos – desde 2010, 
quando o setor cresceu 14,3% frente a maio de 2009. 
Já frente a abril (com ajuste sazonal), o resultado foi o 
melhor para o mês em 6 anos – desde 2011, quando o 
setor avançou 2,7%.

Gráfico
O gerente da Coordenação de Indústria do IBGE, An-

dré Macedo, destacou que maio deste ano teve um dia 
útil a mais que maio de 2016, o que interferiu no me-
lhor desempenho da produção na comparação anual. 
A produção de bens duráveis foi a que mais contribuiu 
para a alta anual, com avanço de 20,7% frente a maio 
de 2016. Os bens de capital cresceram 7,66% e bens de 
consumo, 5,0%.

Produção e faturamento industrial 
avançam em maio, diz CNI

Na comparação com o mês anterior, o segundo resul-
tado positivo seguido representa, de acordo com Ma-
cedo, o maior dinamismo no setor industrial. “Isso [o 
avanço] ainda está longe de representar uma trajetória 
consistente para esse setor industrial. Mas é claro que 
há um ganho de ritmo, algo que a gente já não vinha 
observando para a indústria como um todo”, ponderou 
o pesquisador. Macedo avaliou que o cenário de crise 
política e econômica ainda pode influenciar negativa-
mente a produção industrial no país. “Toda incerteza, 
seja no campo político ou econômico, traz reflexo para 
dentro das decisões de consumo e de investimento. 
Claro que isso pode trazer algum tipo de comporta-
mento negativo para o ritmo de produção”, disse.

O pesquisador ponderou, no entanto, que é preciso 
aguardar os próximos resultados “para saber como estas 
incertezas influenciaram nas decisões de investimento por 
parte das empresas e de consumo por parte das famílias”.

Foto: Divulgação
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Carreira

Qual cargo você vai ocupar no futuro?

No livro The Future of the Professions, escrito por Richard e 
Daniel Susskind, pai e filho e ambos professores na Universidade 
Oxford, na Inglaterra, profissões surgem para suprir necessida-
des. Quando mudam as necessidades, mudam também as car-
reiras. Para eles, quem não for eliminado será beneficiado por 
um ambiente mais eficiente. “Os profissionais vão fazer mais em 
menos tempo”, escrevem os autores.

Com a ajuda de especialistas, listamos mais cinco áreas que 
serão amplamente impactadas por inovações e apresentamos 
ocupações do futuro em cada uma delas. Embora algumas soem 
distantes e até meio improváveis, o fato é que a tecnologia vai 
gerar atividades bem diferentes das que existem hoje. Será que 
você estará preparado para continuar atuando em sua área 
quando o futuro chegar? 

1. LOGÍSTICA  - De acordo com especialistas, objetos voadores 
não tripulados serão responsáveis pela criação de inúmeras funções: 
de otimizadores de tráfego a desenvolvedores de “estacionamentos 
de drone”. No transporte público, as novas profissões devem estar 
relacionadas aos personal rapid transit systems (PRTs). Veja outras 
profissões neste setor: controlador de tráfego de drones, engenhei-
ro de circulação e designer de experiência de viagem. 

2. FINANÇAS  - A economia compartilhada já mudou a forma 
como os bens são vistos pela nova geração. Não é mais neces-
sário ter uma casa na praia, quando se pode alugar uma pelo 
Airbnb. Em outra frente, o processo de informatização das tran-
sações financeiras vai se intensificar ainda mais. O mesmo acon-
tecerá com os aplicativos relativos ao pagamento de impostos e 
contabilidade empresarial. Inteligentes, esses sistemas tornarão 
a figura dos contadores uma lenda. Veja outras profissões neste 
setor: auditor de compartilhamento, lobista da criptomoeda e 
analista de impostos. 

3. EDUCAÇÃO - Poucos setores da economia mudaram tão 
pouco quanto o da educação. Em mais de 200 anos, as salas de 
aula continuam praticamente iguais. Isso por pouco tempo. Já 
existem universidades e escolas particulares testando o conceito 
de flipped classroom, por exemplo, em que os alunos aprendem 

o conteúdo em casa e usam a aula para debatê-lo. Além disso, a 
demanda por educação vai aumentar muito nos próximos anos, 
mas será personalizada — e mais barata. Para Thomas Frey, 50% 
das faculdades irão à falência até 2030. Uma das razões será o 
custo alto para pouco retorno, já que não haverá garantia de 
emprego. Veja outras funções neste setor: desenvolvedor de 
cursos por demanda e designer de experiência de aprendizado.

 4. INDÚSTRIA  - A impressora 3D é considerada por analistas 
de mercado uma das principais tecnologias que transformarão 
a forma como faremos negócios no futuro. Ela vai mudar pro-
fundamente a indústria de modo geral. A que sofrerá o impacto 
mais rapidamente será a de construção civil. Impressoras 3D em 
larga escala vão derrubar o número de profissionais necessários 
para uma obra. A indústria da moda também será profunda-
mente impactada com a possibilidade de os consumidores com-
prarem modelos e imprimi-los numa impressora doméstica. “A 
impressão 3D terá um impacto tão grande na indústria quanto a 
Ford teve na Revolução Industrial”, diz Thomas Frey. Por dentro 
do assunto: Descubra com a TOTVS 8 conceitos para colocar em 
prática a Indústria 4.0 Patrocinado. Veja outras profissões deste 
setor: estilista para impressão, engenheiro e arquiteto 3D,  de-
senvolvedor de “tintas” para impressora 3D. 

5. AGRICULTURA - Sistemas complexos deverão eliminar a 
necessidade de fertilizantes e pesticidas — será obrigatório ter 
precisão na análise de dados e no monitoramento de tempera-
tura, qualidade do solo e quantidade de água. A plantação de 
sementes deve acontecer via GPS, e nanossensores controlarão 
toda a atividade celular da planta.

Surgirá a agricultura urbana, com o uso de espaços no subso-
lo para criação de estufas, telhados verdes e prédios agrícolas, 
como já acontece em Kyoto, no Japão, em que uma fazenda ver-
tical é operada por robôs e produz 30 000 pés de alface por dia. 
Veja outras profissões neste setor: agricultor urbano, agricultor 
vertical, desenvolvedor de animais geneticamente modificados.

 
Confira o significado de cada profissão em 
http://exame.abril.com.br/carreira/qual-cargo-voce-vai-ter-no-futuro/

Para acompanhar as mudanças tecnológicas, novas profissões serão criadas em diversos setores



Agosto / 2017 9

Agricultura

Adesão ao SISB é importante para 
comércio de produtos

Com a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), os 
produtos podem ser comercializados em todo o Brasil, diferentemente dos que possuem apenas selos 

municipais ou estaduais, cuja comercialização é apenas interna. 

O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal, da Secretaria de Defesa Animal, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Dipoa/SDA/
Mapa) tem trabalhado para incentivar a adesão de mu-
nicípios e estados ao Sistema Brasileiro de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), para garantir a 
qualidade dos produtos e a comercialização em todo o 
território nacional. 

Foto: Divulgação

O Sisbi-Poa faz parte do Sistema Unificado de Atenção 
à Sanidade Agropecuária (Suasa) e tem o objetivo de pa-
dronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de 
produtos de origem animal, para garantir a procedência 
e a segurança alimentar. Além disso, é uma ferramen-
ta de inclusão que respeita as especificações regionais 
de produtos de origem animal em diferentes escalas de 
produção e permite a inserção no mercado formal (local, 
regional e nacional) de uma categoria de produtos que 
necessita ainda de regulamentação específica. Qualquer 
estabelecimento em nível municipal ou estadual que 
produza produtos de origem animal pode aderir ao sis-
tema. O ingresso ao Sisbi-Poa é voluntário e pode ser 
solicitado junto às Superintendências Federais de Agri-
cultura (SFAs).

Com a adesão, os produtos podem ser comercializa-
dos em todo o Brasil, diferentemente dos que possuem 
apenas selos municipais ou estaduais, cuja comercializa-
ção é apenas interna. Estados e municípios incluídos no 
sistema têm os serviços de inspeção reconhecidos como 
equivalentes ao Serviço de Inspeção Federal (SIF). 

 A equivalência e consequente adesão ao Sisbi-POA 
passa por uma série de auditorias do Departamento de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), que 
avalia a infra-estrutura para o desenvolvimento das ativi-
dades de inspeção e a capacidade dos estabelecimentos 
de garantir a inocuidade dos produtos.
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Mudanças geram desconforto, mas 
podem vir para melhorar

É quase impossível não sentir algum desconforto 
diante de uma mudança. O problema começa quando 
essa sensação se transforma em um sofrimento profun-
do que compromete a evolução da empresa. 

“Toda mudança é uma crise porque implica sair de 
uma situação da qual temos controle para nos lançarmos 
em direção ao desconhecido”, argumenta o gerente co-
mercial da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), Marcos Sanctis. A mudança só é vista com bons 
olhos por quem está em uma situação que reconhece 
como muito agradável. Ainda assim, é difícil. “Quando 
estamos na zona de conforto é muito difícil encontrar 
forças para mudar, mesmo que estejamos conscientes 
da necessidade de buscar algo melhor”, completa Sanc-
tis. É fato se acostumar com determinados comporta-
mentos para resolver problemas. Enfrentar condições 

novas, requer estratégias diferentes. Empresas que não 
têm uma boa autoimagem costumam sofrer mais com 
as transformações, já que não conseguem enxergar a 
capacidade de sair vitorioso diante do desconhecido. A 
autoestima baixa desencadeia pensamentos como “será 
muito difícil”, ou, “não vou conseguir”. 

Imediatamente o empresário passa a encontrar boas 
razões para não se aventurar. Como consequência do 
medo e do novo, a empresa começa a ter retornos ne-
gativos. Quem não encara mudanças perde a chance de 
novas oportunidades. Em geral, quem se desafia desco-
bre que é mais competente do que imaginava. Por outro 
lado, quando o medo fala mais alto, a empresa fortalece 
a ideia de que conseguirá sobreviver e só faz aumentar 
sua insegurança.

Hoje em dia, a empresa que está sempre procuran-
do algo melhor é mais valorizada. A modernidade exige 
esse nível de iniciativa. A empresa que para tem a sensa-
ção de que está ficando para trás, já que os outros conti-
nuam sempre em frente e numa velocidade incrível.

Até os resultados inesperados e desdobramentos 
ruins ocasionados pela mudança são uma oportunida-
de de crescimento. Afinal, o erro é uma oportunidade 
de descobrir fragilidades e aspectos que precisam ser 
desenvolvidos. “Essas experiências contribuem para o 
aprimoramento e para o desenvolvimento de uma ha-
bilidade importante: a resiliência, que tem a ver com 
a capacidade de superar obstáculos e resistir bem às 
pressões em condições adversas”, destaca o gerente 
comercial.

Foto: Divulgação






