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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Execu� vo

O Dia dos Pais é uma data importante para impulsionar 
as vendas no comércio. É uma grande oportunidade para o 
lojista oferecer vantagens aos consumidores. Promoções, 
ofertas, variedades de produtos, formas de pagamento e 
ó� mo atendimento são algumas das principais prá� cas 
u� lizadas em datas comemora� vas que atraem e 
conquistam clientes.  

No Estado de São Paulo, levantamentos de en� dades 
ligadas diretamente ao setor comercial estão o� mistas e 
têm previsão de que haja aumento nas vendas entre 5% 
e 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os 
valores médios dos presentes devem variar entre R$ 60,00, 
R$ 100,00 e R$ 150,00.

Para potencializar ainda mais o movimento no comércio, 
a ACIP promove a Campanha “2018 dá Sorte”, que neste 
mês faz referência ao Dia dos Pais. Serão sorteados R$ 
12.500,00 em vales-compra, dia 11, no Calçadão. A ação 
tem contribuído para o aumento nas vendas. O consumidor 
compra nas lojas par� cipantes, preenche os cupons que 
são depositados nas urnas e concorre aos prêmios.

Este é um dos principais obje� vos das a� vidades 
realizadas pela Associação que há mais de três anos 
trabalha com o slogan “Aqui eu moro, aqui eu compro”.

Além de informações sobre o Dia dos Pais, esta edição 
destaca assuntos como o novo por� ólio de produtos de 
consultas de crédito e informações cadastrais de Pessoa 
Jurídica, palestra promovida no auditório da en� dade, 
dicas de liderança e muito mais.

Uma ó� ma leitura a todos!

Impulsionar as vendas 
do Dia dos Pais

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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CAMPANHA 2018 DÁ SORTE

ACIP vai sortear R$ 12.500,00 em 
vales-compra dia 11 de agosto, no Calçadão

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) vai 
sortear R$ 12.500,00 em vales-compra no dia 11 de agosto 
referente à Campanha “2018 dá Sorte”, em comemoração ao 
Dia dos Pais. Serão sorteados 15 vales-compra no valor de R$ 
500,00 e um no valor de R$ 5.000,00. Os sorteios ocorrerão 
no Calçadão, a par� r das 14h. Para par� cipar, o consumidor 
deve fazer suas compras em um dos comércios par� cipantes 
da campanha que estão iden� fi cados com o banner “2018 dá 
Sorte”.  Depois, é só pedir seus cupons e depositar nas ur-
nas. Os ganhadores podem gastar os vales-compra nas lojas 
que fi zerem parte da campanha. A ação conta com apoio da 
Ins� tuição Financeira Coopera� va  Sicredi.

Vendas Dia dos Pais: pequenas e médias empresas 
podem contar com soluções para prospecção de 
clientes e prevenção de fraudes
O Dia dos Pais está próximo e, como em todas as datas co-

memora� vas, o varejo se prepara e começa a criar estratégias 
para chamar a atenção dos consumidores, ao mesmo tempo 
em que busca alterna� vas para se resguardar de possíveis 
vendas cujos pagamentos podem não ser efe� vados. A área 
de Indicadores Econômicos da Boa Vista SCPC projeta um 
crescimento nas vendas neste Dia dos Pais, superando assim o 
recuo de 0,5% ob� do em 2017, na comparação com o mesmo 
período de 2016.

Para iden� fi car novos clientes potenciais, a Boa Vista 
SCPC disponibiliza ferramentas em duas versões: Prospecção 
Simples e Prospecção Qualifi cada, que trabalham os dados 

para selecionar os melhores públicos a serem abordados para 
cada � po de comércio. Elas possibilitam às empresas iden� -
fi car potenciais consumidores em seu mercado de atuação 
por meio de u� lização de fi ltros demográfi cos e geográfi cos, 
aprimorados com informações comportamentais, indicadores 
de risco e de crédito.

“O cliente tem ainda a possibilidade de segmentar seu 
público u� lizando dados de qualifi cação como propensão de 
compra, interesses e perfi l de crédito”, diz Lola de Oliveira, 
diretora de Produtos da Boa Vista SCPC. Ela acrescenta 
que “prospectar novos clientes é um desafi o permanente. 
Aproveitar datas comemora� vas é uma estratégia que traz 
resultados e a Boa Vista auxilia as empresas nessa tarefa com 
soluções com tecnologia de ponta e inteligência”.

Solução para receber cheque
O cheque con� nua sendo uma opção de meio de pagamen-

to para os consumidores, inclusive nas datas comemora� vas. 
Aceitá-lo requer cuidados. Indicador da Boa Vista SCPC aponta 
que, neste ano (até abril), 1,93% dos cheques movimentados 
foram devolvidos. No ano passado, esse número foi de 2,10%.

Receber pagamentos com cheque pode ser uma opção 
segura de retorno se u� lizada uma ferramenta de análise ade-
quada. “O Acerta Cheque da Boa Vista é ideal para análise do 
perfi l do cliente e seu histórico de pagamentos com cheques, 
e oferece mecanismos usados na validação e prevenção de 
fraudes. É uma solução de recomendação ou reprovação de 
operações com cheques. Para o empresário tem ainda mais 
vantagens, como a o� mização dos negócios ao ampliar as for-
mas de pagamentos e a redução dos custos com as taxas de 
cartões. E com o respaldo da maior autoridade em análise de 
risco há mais de 60 anos”, destaca Lola.

O Acerta Cheque faz parte da família ACERTA, um conjun-
to de soluções que contempla informações que constam no 
banco de dados da Boa Vista SCPC, com mais de 150 milhões 
de endereços e mais de 90 milhões de telefones de consumi-
dores registrados. Fazem parte também do acervo de dados 
milhares de documentos e cheques roubados ou perdidos, 
que podem ser u� lizados para fraude no mercado. “Alertar 
o lojista sobre esta condição é essencial para eliminar riscos 
no fornecimento de crédito”, destaca Lola, da Boa Vista SCPC.

Sorteios serão realizados no Calçadão

Foto: J.A Comunicação
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Pólo da Universidade Cruzeiro do Sul 
é inaugurado em Piedade

Piedade agora possui um pólo da Universidade Cruzeiro 
do Sul. As vagas estão abertas para o segundo semestre de 
2018. Todos os cursos disponibilizados pela ins� tuição estão 
enquadrados na modalidade Educação a Distância (EAD), com 
mensalidades a par� r de R$ 149,00. A Universidade possui nota 
máxima no MEC em cursos a distância. Além das graduações, o 
pólo oferece pós-graduação, cursos livres e técnicos.

A universidade fi rmou parceria com a Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) para a concessão de descontos 
para associados e funcionários de associados.

A unidade da Universidade Cruzeiro do Sul em Piedade fi ca 
localizada na Avenida Coração de Jesus, 237, Vila Olinda, junto 

Unidade da Universidade Cruzeiro do Sul em Piedade fi ca localizada na Avenida Coração de Jesus, 237, Vila Olinda, junto ao Open Coworking

Foto: J.A Comunicação

ao Open Coworking. Jessica Tura, sócia-proprietária do espaço 
Open Coworking, foi quem realizou esta inicia� va. “Trabalhamos 
com inovação. Consideramos a importância de um pólo desses 
para Piedade, pois os munícipes não precisarão se locomover 
para outras cidades em busca de capacitação”, destaca.

O pólo oferece cursos como Administração, Publicidade 
e Propaganda, Letras, Pedagogia, Agronegócios, Fotografi a, 
Marke� ng, entre outros. Entre em contato pelo telefone 3244-
5129 ou 98812-1525. O horário de atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 19h (atendimento telefônico até às 21h). 
Aos sábados das 9h às 13h somente atendimento telefônico ou 
por agendamento.
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PALESTRA

Palestra do CIEE esclarece 
questões sobre estágios

O Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), recebeu, no dia 19 
de junho, palestra do Centro Integração Empresa-Escola (CIEE). 
O evento esclareceu questões referentes a programas de está-
gios. Mais de 20 representantes de empresas locais par� cipa-
ram da palestra.

Estágio é uma etapa fundamental na preparação de um 
profi ssional para o mercado de trabalho. Este momento tem 
como obje� vo a habilitação do jovem para exercer funções pro-
fi ssionais. Ele é inserido na realidade de uma empresa e recebe 
acompanhamento diário para alcançar este obje� vo.

“O CIEE trabalha com o estágio remunerado. Este � po de 
programa deve estar adequado a uma série de obrigações 
legais como bolsa auxílio, auxílio transporte, seguro contra aci-
dentes pessoais, contrato com duração igual ou superior a um 
ano e recesso de trinta dias”, destaca representante do Centro.

Evento esclareceu questões referentes a programas de estágios

Fotos: J.A Comunicação

Os par� cipantes puderam � rar suas dúvidas ao longo da 
palestra. Uma das principais dúvidas esclarecidas foi a diferen-
ça entre estágio remunerado e estágio obrigatório. “O estágio 
obrigatório é vinculado com uma disciplina da faculdade. Isso 
permite que empresas abram espaço para que o aluno cumpra 
horas (normalmente entre 300 a 400 horas) sem haver obriga-
ção de remuneração. Porém, se houver interesse em con� nu-
ar com o estagiário após o período, a empresa deve mudar a 
modalidade para estágio remunerado, se não esse estágio será 
irregular”, conclui.
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HOMENAGEM

Dia do Feirante é em 25 de agosto
ACIP parabeniza os trabalhadores deste importante setor

O Dia do Feirante é comemorado anualmente em 25 de 
agosto. Este importante trabalho movimenta a economia 
em todo território nacional. A data foi criada em virtude 
da realização da primeira feira livre do Brasil, que ocorreu 
em 25 de agosto de 1914, na cidade de São Paulo.

Em nosso município, um dos espaços destina-
dos ao comércio dos feirantes é a Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade, ação idealizada e promovida 
semanalmente pela Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP).

A iniciativa garante ao produtor piedadense a opor-
tunidade de oferecer variedades de produtos hortifru-
tigranjeiros ao consumidor local. A principal vantagem 
para quem compra é a possibilidade de adquirir produ-
tos fresquinhos e com bons preços. 

O evento já se tornou tradicional em Piedade e forta-
lece ainda mais a agricultura local que é base de nossa 
economia.

A ACIP parabeniza a todos os feirantes e agradece 
aos trabalhadores que expõe seus produtos na Feira 
Noturna. Sem o empenho semanal dessas pessoas, se-
ria impossível realizar este grande projeto. 

Foto: J.A Comunicação
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SERVIÇOS 

Conheça as novidades no portfólio para 
consultas de Pessoa Jurídica

A par� r do dia 21 de agosto, as empresas associadas à 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) que 
u� lizam as soluções do Serviço Central de Proteção ao 
Crédito (SCPC) contarão com novo por� ólio de produtos 
de consultas para análise de crédito e informações ca-
dastrais de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), 
in� tulado família DEFINE, que subs� tuirá as consultas do 
an� go por� ólio.

O obje� vo desta migração promovida pela en� dade, 
conforme acordo com a Boa Vista Serviços, é o� mizar os 
serviços e proporcionar soluções mais seguras nas transa-
ções comerciais. 

É importante que o avaliador de crédito que realiza a 
consulta observe cuidadosamente as informações na tela. 
Conforme é de conhecimento dos associados, os valores 
constarão na tela de cada consulta, juntamente às infor-
mações de abrangência.

Confi ra os principais bene� cios do Defi ne
Tempo: análise de crédito e sugestão do melhor negócio em 
apenas um click;
Risco sob controle: alerta sobre a venda para empresas com 
alta probabilidade de se tornarem devedoras;
Melhores vendas: Indica o melhor limite a ser concedido, 
adequado ao risco de cada empresa;
Redução de custos: análises de crédito mais seguras 
podem diminuir gastos futuros com ações de cobrança 
e inadimplência;
Facilidade de acesso às informações: Possibilidade de enriquecer 
seu relatório incluindo novas informações sem a necessidade de 
fazer outra consulta mais completa;
Monitoramento das restrições: gratuito por 30 dias 
após a consulta

Veja no quadro abaixo “De/Para” como funcionará a nova platafor-
ma e qual módulo de consulta equivalente. Em caso de dúvidas, entre 
em contato com a ACIP no setor de SCPC pelo telefone (15) 3344-
9770 ou solicite visita de um representante.
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ECONOMIA

Produção industrial do setor 
eletroeletrônico cresce 11,1%

A produção industrial do setor eletroeletrônico regis-
trou crescimento de 11,1% nos três primeiros meses do 
ano, em relação a igual período de 2017, segundo com-
pilação da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee) dos dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

A despeito do crescimento acima dos dois dígitos da 
a� vidade no setor, o Nível de U� lização da Capacidade 
Instalada (Nuci) da indústria eletroeletrônica em março 
fechou em 77%. Essa folga entre produção efe� va e capa-
cidade de produção das indústrias do setor eletroeletrô-
nico é um indica� vo de que há ainda muito espaço para 
ser ocupado na capacidade de produção da indústria.

O aumento da produção fabril de janeiro a março, se-
gundo os dados da Abinee, foi es� mulado pela expansão 
de 26,1% na área eletrônica, visto que a produção da 
área elétrica apresentou retração de 1,4%. 

No segmento eletrônico, foram expressivos os acrés-
cimos de 26,3% na produção de equipamentos de infor-
má� ca e de 47,4% de aparelhos de áudio e vídeo. 

Só em março a produção industrial do setor elétrico 
e eletrônico cresceu 6,8% em relação ao igual mês de 
2017 ou 5,2 vezes o crescimento de 1,3% da produção 
industrial agregada no mesmo período. O resultado de-
veu-se ao incremento de 24,6% na indústria eletrônica 
enquanto a indústria elétrica recuou 7,8%. 

Na opinião do presidente da Abinee, Humberto 
Barbato, os resultados da produção apontam movi-
mentos distintos entre as áreas eletrônica e elétrica. 
Enquanto os bens de consumo vão bem as indústrias 
ligadas à área de infraestrutura apresentam desem-
penho abaixo das expectativas das empresas. “Esse 
quadro reflete-se nas duas últimas sondagens da 
Abinee, nas quais foi observado o aumento no nú-
mero de empresas que indicaram negócios aquém 
do esperado”, diz. 

Na pesquisa realizada em março, 49% das empresas 
consultadas apontaram resultados abaixo da expecta� -
va. De acordo com as indústrias, as incertezas referentes 
ao atual cenário polí� co com as eleições este ano inibem 
a tomada de decisões dos inves� dores, prejudicando o 
ritmo da a� vidade industrial.

Fonte: Agência Estado

Foto: Divulgação
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COMÉRCIO

Movimento do Comércio 
avança 3,1% no semestre, 

informa SCPC

O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha 
o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, 
avançou 3,1% no acumulado do 1º semestre de 2018, 
de acordo com os dados apurados pela Boa Vista SCPC. 
Na avaliação mensal dessazonalizada, a a� vidade cresceu 
1,0% ante maio. No acumulado em 12 meses, o indicador 
avançou 4,5% (julho de 2017 até junho de 2018 frente ao 
mesmo período do ano anterior). Já na avaliação contra 
junho do ano anterior, houve alta de 3,1%.

 

 

 

Os resultados de junho apontam o varejo voltando a 
crescer, após as turbulências associadas à greve dos ca-
minhoneiros no fi nal de maio. Também ocorreu evolução 
no semestre, mas em ritmo menor do que esperado, de-
vido ao baixo desempenho da economia e mercado de 
trabalho fragilizado. Espera-se que com a con� nuidade da 
expansão do crédito, melhora no emprego e na confi ança 
dos consumidores, ocorra a consolidação de um ritmo de 
recuperação maior no segundo semestre.

Setores

Na análise mensal, dentre os principais setores, o setor 
de “Móveis e Eletrodomés� cos” apresentou aumento 
de 2,0% em junho, descontados os efeitos sazonais. Nos 
dados sem ajuste sazonal, a variação acumulada em 12 
meses foi de 6,2%.

A categoria de “Tecidos, Vestuários e Calçados” cresceu 
1,3% no mês, expurgados os efeitos sazonais. Na com-
paração da série sazonal, nos dados acumulados em 12 
meses houve avanço de 2,2%.

A a� vidade do setor de “Supermercados, Alimentos e 
Bebidas” fi cou estável no mês na série dessazonalizada. 
Na série sem ajuste, a variação acumulada subiu 3,9%.

Por fi m, o segmento de “Combus� veis e Lubrifi cantes” 
subiu 0,5% em junho considerando dados dessazonaliza-
dos, enquanto na série sem ajuste, a variação acumulada 
em 12 meses ainda apresenta queda de 1,3%.

Abaixo a tabela contemplando os valores mencionados.
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DICAS

Desperte o líder 
que há em você

Por muito tempo foi cogitado que o único pré-requisi-
to necessário para receber o passaporte para o mercado 
de trabalho era um diploma em mãos. Porém, hoje em 
dia, isso não garante uma vaga entre a vasta concorrên-
cia. Apesar do conhecimento técnico ser importante, ele 
não é um diferencial.

Quem tem o desejo de crescer profi ssionalmente e 
obter sucesso sabe o quão di� cil é conseguir chegar ao 
topo sozinho, por isso há a necessidade de um grupo 
unido, focado, qualifi cado e que não gosta de brincar 
em serviço. E para que isso aconteça harmonicamente, 
o líder é essencial.

E por que você não pode ser o líder? Isso mesmo, to-
dos podem desenvolver a capacidade de liderar, afi nal 
ninguém nasce líder como dizem por aí. Essa habilidade 
tão procurada pelas empresas é conquistada no dia a 
dia, em pequenas ações.

A princípio, um bom líder deve desenvolver uma 
comunicação verbal e corporal clara para poder de-
monstrar a sua visão, intenção e expectativa sobre 
o trabalho que está sendo realizado. Além disso, ele 
também deve saber ouvir e estar sempre aberto para 
os feedbacks dos membros da equipe. Isso criará uma 
confiança entre os membros e o auxiliará na resolu-
ção de conflitos.

Outra caracterís� ca importante do líder é a inteligên-
cia emocional: ele deve saber separar a vida pessoal da 
profi ssional, reconhecer suas qualidades e, principal-
mente, os seus defeitos, o que o ajudará a se colocar no 
lugar dos outros membros para entender as par� culari-
dades e diferenças de cada um, melhorando ainda mais 
o rendimento da equipe.

Por fi m, mas não menos importante, todo líder deve 
ser um bom gestor. Ele deve ser capaz de gerenciar a 
equipe para que todos realizem suas tarefas de maneira 
efe� va e com bem-estar, sendo o principal exemplo para 
os seus liderados.

E, como já dito antes, todas estas caracterís� cas para 
se tornar um bom líder podem ser adquiridas ao longo 
da trajetória pessoal e profi ssional de cada um, mas é im-
prescindível o autoconhecimento para saber os seus pon-
tos fortes e fracos, afi nal existem diversos � pos de líder. 

E aí, qual é o líder que existe em você?

Texto: Anna Laura Sanc� s
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ELEIÇÃO

Eleição da nova diretoria da ACIP
 

Dia 24 de agosto (sexta-feira) haverá Assembleia de Eleição para a escolha da nova Diretoria Execu� va da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) para o período de 1º de setembro de 2018 à 31 de agosto 
de 2020. Também serão eleitos para este mesmo período os membros do Conselho Delibera� vo e Suplentes e 
Membros do Conselho Fiscal e Suplentes. A votação será realizada das 17h às 20h, na sala de reuniões “Sérgio 
Barboza Or� z”. Poderão votar todos os associados em dia com suas obrigações associa� vas. As inscrições de 

chapas estão abertas desde o dia 11 de julho e encerram-se no dia 9 de agosto, às 17h30. Compareça, seu voto 
será muito importante para que a ACIP dê con� nuidade às ações que fortalecem o comércio, indústria 

e agricultura do município. A Associação está localizada na Rua Fernando Cróccia, 126, Centro.




