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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

No dia 15 de setembro é comemorado o Dia do Cliente no 
Brasil. Embora recente, criada há 13 anos no Rio Grande do Sul pelo 
empresário José Carlos Rego, é uma data que todos os comerciantes 
devem refletir sobre a importância que a mesma pode trazer para o dia 
a dia do seu negócio.

Sim, o cliente é a única razão de ser da existência de todos os produtos 
e serviços, de todas as empresas, profissões e postos de trabalhos. Tudo 
está relacionado a ele. Por isso, a construção de um bom relacionamento 
entre o comprador e a empresa é fundamental. Os consumidores devem 
ser reconhecidos, identificados e respondidos. Para isso acontecer, 
é preciso conhecer bem, saber manter a comunicação, escutar as 
necessidades e reconhecer a sua fidelidade.  Hoje em dia, os comerciantes 
que estão atentos às mudanças, sabem o quanto é relevante ter 
proximidade com o consumidor. O processo de relacionamento requer 
a identificação do seus clientes, suas necessidades, a definição dos 
serviços prestados e dispor de funcionários motivados e capacitados a 
atender os consumidores adequadamente.

É com esse objetivo que a ACIP sempre oferece aos lojistas palestras 
e cursos sobre atendimento ao cliente, contando com importantes 
parceiros, como o SEBRAE. Em agosto, por exemplo, cerca de 100 
colaboradores de vários segmentos do comércio local participaram de 
palestras voltadas ao assunto, foram elas, ‘Atender para Vender Bem’ e 
‘Excelência no atendimento ao cliente’, promovidas pela Associação.

Essa é e sempre será uma das nossas principais metas, com 
a realização de ações que possam proporcionar conhecimento a 
todos, principalmente no setor de atendimento, contribuindo com o 
fortalecimento do comércio piedadense. Lembrem-se, o cliente é a 
razão de tudo. Fortaleça seus laços com o consumidor, ele gosta de ser 
ouvido, de dar opinião, de qualidade, de preço do produto, de prazos, e 
principalmente, de ser bem atendido.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
parabeniza todos os clientes.

O cliente é a razão de tudo

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Opinião

O ano de 2016 será marcado também pela 
realização de mais um período eleitoral. As eleições 
municipais são importantíssimas dentro do cenário 
político do nosso país, pois definem os vereadores 
e prefeitos em cada cidade. Esses representantes, 
que integram os poderes executivo e legislativo das 
municipalidades, são os principais responsáveis pelo 
desenvolvimento do local onde residimos, portanto, é 
fundamental participarmos com consciência.

A escolha da maioria dos eleitores vai eleger 
políticos que permanecerão durante quatro anos à 
frente das decisões da Prefeitura e Câmara Municipal. 
São eles que irão planejar o desenvolvimento do 
município em diversas áreas, como por exemplo, 
educação, saúde, segurança, agricultura, social, 
esporte, cultura, trânsito e infraestrutura.

Assegurado pela Constituição, o Sufrágio Universal 
é o direito de votar e ser votado. No Brasil, todo 
cidadão acima dos 16 anos tem direito a voto. Para 
efetivar candidatura para vereador, a idade mínima 
é de 18 anos. Já para prefeito, a idade mínima é 
de 21 anos. Segundo as condições previstas na 
Constituição, o cidadão interessado em se candidatar 
precisa também ter nacionalidade brasileira ou ser 
naturalizado, ser filiado a um partido político com 
pelo menos um ano de antecedência ao período 
eleitoral, estar alistado na Justiça Eleitoral e estar em 
pleno exercício dos direitos políticos.

 Exercício da democracia: importância da 
participação do cidadão nas eleições 

Imagem ilustrativa

São duas situações diferentes que se relacionam 
dentro de um mesmo contexto, mas ter 
responsabilidade é fundamental para a execução de 
ambas. Candidatos e eleitores devem fazer dessa 
eleição uma verdadeira festa da democracia. Não 
deixe de participar desse momento tão importante. 
Antes de escolher seu candidato, pesquise seu 
histórico e busque orientações em relação a suas 
propostas. Seu voto é fundamental para decidir o 
futuro da nossa cidade. Que o período eleitoral de 
2016 seja marcado pela participação consciente e 
efetiva de todos os cidadãos.
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Novo Site

ACIP LANÇA NOVO SITE

Adquira seu convite para o Jantar da ACIP 

Está no ar o novo Site da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade – ACIP - www.acepiedade.com.br. Criado em uma 
plataforma moderna, o website apresenta um novo layout e 
oferece uma navegação mais rápida e precisa, com conteúdo 
objetivo e dinâmico. Você vai encontrar notícias do comércio, 
indústria e agricultura. 

Conhecer a história da Associação, acompanhar as edições 
do informativo, ficar por dentro das campanhas, palestras, 
cursos e oficinas, além de tirar dúvidas sobre os diversos serviços 
oferecidos pela ACIP, como as consultas no SCPC, as vantagens de 
adquirir o Plano de Saúde Unimed e o Certificado Digital. A nova 
página da ACIP na internet traz novidades como o impostômetro 
- para você acompanhar em tempo real quanto o município 
arrecada em imposto desde o início do ano – e os links para as 
redes sociais - Facebook, Instagran, YouTube e Twitter. 

Acesse www.acepiedade.com.br 
e conheça o novo Site da ACIP.

Dia 24 de setembro será realizado o Jantar da ACIP, no Olinda 
Country Club. Adquira o seu convite na sede da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade e garanta já sua participação em um dos 
eventos mais tradicionais de Piedade. Os ingressos são limitados e os 
lugares e mesas numerados. O convite, que começou a ser vendido 
desde 4 de julho, 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. Caso haja 
sobra de convites, estas empresas que já adquiriram quatro convites 
também poderão comprar mais dois a partir do dia 5 de setembro. 
A partir desta data também será aberta venda de convite no valor 
de R$ 100,00 para não associados. O evento reúne o empresariado 
local e oferece uma deliciosa refeição, além de apresentação musical 
com banda ao vivo. Adquira seu convite na ACIP, localizada na Rua 
Fernando Cróccia, 126, Centro, no período das 8h30 às 18h. Outras 
informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3344-9770. Aquisição do convite pode ser feita na ACIP. Outras informações pelo telefone: (15) 3344 – 9770.
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Empresa

Fermax Construção e Acabamento é destaque no 
atendimento e geração de empregos

A Fermax Construção e Acabamento, atuante no mercado 
piedadense há 14 anos, é destaque no atendimento a 
cidades da região e também na geração de empregos. 
De acordo com Daniel C. Fernandes, diretor comercial da 
empresa, a Fermax atende diversos municípios vizinhos. 
“Além de Piedade, entregamos material semanalmente 
aos municípios de Sorocaba, Ibiúna, Pilar do Sul e Tapiraí”, 
destaca. Atualmente, a loja conta com 20 funcionários. 
Mesmo em meio a crise política e econômica instaurada 
no país, a Fermax continua em crescimento. 

“As alternativas para driblar esse momento foram, 
além da ampliação do leque de produtos, o constante 
treinamento de nossos funcionários para melhorar o 
atendimento e a parceria que conquistamos com novos 
clientes. Isso garantiu que fossemos menos afetados 
pela crise”, relata Fernandes.  

Para o diretor, o sucesso de uma empresa se 
baseia em três fatores. “Produto, processo e pessoas. 
Vendemos os mesmos produtos de nosso concorrente, 
então temos que ter uma experiência de compra 
mais agradável e uma equipe mais qualificada e 
alegre. Por conta disso, os processos de atendimento 
tem garantia de qualidade na venda e no pós-venda 
(venda, recebimento, entrega etc)”, finaliza.

A Fermax fica localizada na Rua Saladino Araújo 
Leite, nº 247 - Vila Olinda. Outras informações podem 
ser obtidas pelos telefones: (15) 3244-2132 ou (15) 
99728-0001. Atendimento pelo Whatsapp pelo 
número: (15) 99811- 7373.

Fotos: J.A Comunicação

A Fermax comercializa materiais desde o básico ao acabamento

A loja fica localizada na Rua Saladino Araújo Leite, nº 247 – Vila Olinda



 
Próximo sorteio
O próximo sorteio da Campanha Aqui eu Moro, Aqui 

eu Compro será realizado no dia 24 de setembro, na 
sede da ACIP. Serão sorteados um Tablet e uma TV de 
32’’. Para participar da campanha, o consumidor deve 
preencher o cupom e depositar nas lojas participantes. 
Além dos prêmios já mencionados, a Campanha ainda 
sorteará um PlayStation 4 e uma Bicicleta no dia 29 de 
outubro, um Smartphone e uma TV de 32” no dia 26 de 
novembro e  duas Motos no dia 7 de janeiro de 2017. 
Peça seu cupom e participe.

Lembrando que todos os estabelecimentos comerciais 
que participam desta ação estão identificados com o 
banner da Campanha.
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Sorteio 

ACIP sorteia prêmios do Dia dos Pais

Dois grandes prêmios da ‘Campanha Aqui eu Moro, 
Aqui eu Compro’ - que está sendo promovido pelo 
período de cinco meses e em agosto fez referência 
ao Dia dos Pais – foram sorteados pela Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), no dia 27 de 
agosto. Os sorteios aconteceram na sede da Associação 
e os cupons foram conferidos pelo presidente da ACIP, 
José Fernando Rosa Maciel.

Jorge Matsui, morador do Bairro Centro, foi 
o ganhador da TV de 32’’. Ele adquiriu o cupom 
comprando mercadorias no Moreira Supermercado. 
Já o Notebook Dell foi sorteado para Paulo Tronconi, 
morador da cidade de Votorantim. O cliente comprou 
produtos na empresa Adroaldo Materiais Elétricos, 
onde depositou seu cupom.

Gentilmente, pai e filho sorteiam ganhadores dos prêmios

Campanha sorteou uma TV de 32” e um Notebook Dell 

Fotos: J.A Comunicação
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Eleição ACIP

Fernando Maciel é reeleito 
presidente da ACIP

O empresário José Fernando Rosa Maciel foi reeleito 
presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP). A votação foi realizada no dia 23 de 
agosto, na sala de reuniões ‘Sérgio Barbosa Ortiz’. 
Na ocasião, também foram eleitos empresários para 
a formação da diretoria executiva, dos membros do 
conselho deliberativo e fiscal.   

José Fernando Rosa Maciel foi reeleito com 100% de aprovação dos associados

A chapa ACIP Democrática foi reeleita com 100% 
de aprovação dos associados que compareceram à 
eleição. Os empresários assinaram o livro de ata e 
foram encaminhados à sala de votação. Leandro de 
Oliveira Santos e Maria Zilda Figueiredo foram os 
primeiros a registrarem seus votos. O novo presidente, 
diretoria e conselhos estarão à frente dos trabalhos da 
ACIP no período de 1º de setembro de 2016 a 31 de 
agosto de 2018. 

A comissão eleitoral foi presidida pelo advogado 
Fábio Alexandre Tardelli, acompanhado dos mesários 
Flávio Correa de Oliveira e Regiane de Freitas, ambos 
funcionários da ACIP. A eleição ocorreu das 17h às 
20h, conforme edital publicado na edição 68 do 
Informativo da ACIP, no Site Oficial da ACIP, nos jornais 
de circulação na cidade e no Painel Informativo 
localizado na sede da ACIP.  O presidente eleito, José 
Fernando Rosa Maciel e demais membros da diretoria 
eleita receberam os cumprimentos de associados que 
acompanhavam os procedimentos da votação.

Fotos: J.A Comunicação
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Palestra

Palestra sobre excelência no atendimento 
é realizada no auditório da ACIP

O auditório da ACIP “Helmut Kurt Schneider” recebeu 
diversos comerciantes que participaram da palestra “Excelência 
no atendimento ao cliente”. O evento, realizado no dia 18 de 
agosto, contou com a presença da gestora empresarial Denise 
Schiavo, que palestrou sobre o assunto. Sua abordagem 
buscou orientar os presentes em relação ao conjunto de 
fatores que influencia na qualidade do atendimento ao 
cliente. Durante a exposição do conteúdo, Schiavo apresentou 
aspectos estratégicos, recursos de comunicação, pecados na 
hora do atendimento, dentre outros cuidados que devem 

O Dia do Cliente é comemorado anualmente em 15 de setembro no Brasil. 
Informações oficiais do Site www.calendarr.com garantem que a data foi criada no 
estado do Rio Grande do Sul pelo empresário gaúcho José Carlos Rego, especialista 
em Marketing e Recursos Humanos. Sua ideia era criar uma data diferenciada onde 
os clientes pudessem ser homenageados, ajudando a desenvolver uma relação 
de fidelidade entre os consumidores e os comerciantes. O Dia do Cliente foi 
oficializado no Rio Grande do Sul em 2003, mas atualmente já foi aprovado em 14 
estados brasileiros e 167 municípios. O dia 15 de setembro foi escolhido como Dia 
do Cliente por ser o Dia Nacional da Defesa do Consumidor. 

ser tomados. “Segundo pesquisas recentes, em relação a 
qualidade no atendimento, o Brasil é o segundo pior país do 
mundo e isso é muito preocupante”, destacou a palestrante. 
Diante desse cenário, que a ACIP apoia iniciativas e é parceira 
de palestras que mostram a importância do antendimento ao 
cliente. Além do conteúdo teórico, Schiavo trouxe também 
uma dinâmica prática para exemplificar o conteúdo passado 
na palestra. O evento arrecadou , ainda, um litro de leite de 
cada participante. As doações foram entregues à Santa Casa 
de Misericórdia de Piedade.

15 de setembro é o Dia do Cliente

Fotos: J.A Comunicação

Palestra contou com participação de comerciantes de diversos ramos Denise Schiavo é gestora empresarial e foi a palestrante da noite
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Agricultura

Cenouras Mishima: consciência ambiental e 
excelência na qualidade dos produtos

O município de Piedade se destaca como um dos maiores 
produtores hortifrutigranjeiros do Estado de São Paulo. Além 
da forte produção agrícola, Piedade concentra também grandes 
distribuidores de frutas e hortaliças. É o caso da empresa Cenouras 
Mishima, especialista no transporte e comércio de cenouras no 
município. Atuante há mais de 30 anos no ramo, Toshiyuki Mishima, 
fundador da empresa, explica que o diferencial do seu produto é 
o compromisso com a qualidade. “Entendo que a qualidade do 
produto e a credibilidade da empresa são mais importantes que 
volume”, afirma o distribuidor.

Com um lavador localizado no Bairro Douradinho, Mishima 
exerce papel de grande importância também na geração de 
renda. A empresa conta com 45 funcionários, mas chega a gerar 
aproximadamente 80 empregos indiretos. “Isso fortalece também o 
comércio piedadense, pois o funcionário vai consumir a maior parte 
do salário no centro comercial da cidade”, garante.

Empresa comercializa 70 toneladas de cenouras por dia

Toshiyuki Mishima, fundador da empresa Processo de lavagem das cenouras

Controle de qualidade
A Cenouras Mishima comercializa 3.500 caixas de cenouras por 

dia. Cerca de 70% dos produtos seguem para o Ceasa São Paulo 
e os outros 30% para o sul, norte e nordeste. Após a colheita no 
campo, as cenouras chegam até o lavador e passam por processos 
de higienização e embalagem.

Primeiramente, os produtos são hidratados e higienizados. Após 
o processo de lavagem das cenouras, uma equipe de funcionários 
seleciona e separa os legumes por tamanho. As hortaliças ainda 
são embaladas e organizadas nos caminhões para a realização do 
transporte. Os produtos são transportados em câmara fria. Isso 
garante que os legumes não percam qualidade dentro do processo 
de distribuição.

Um novo recurso está em processo de implantação. Trata-se 
de um código, onde o consumidor terá acesso a diversos dados 
sobre as hortaliças fornecidas por Mishima. “Estamos implantando 
o sistema de ‘QR Code’. O cliente poderá fazer a leitura do código 
com o celular e obter informações sobre a origem dos produtos que 
adquiriu”, relata o empresário.

Compromisso com o meio ambiente
Outro pilar da empresa é o compromisso ambiental. O lavador 

utiliza 30 mil litros de água por hora, mas, graças ao sistema de 
capitalização de água instalado no sítio, aproximadamente 50% 
dessa água é reutilizada.

Avaliação do município
Mishima finaliza em um relato sobre o potencial do município. 

“Acredito no potencial de Piedade. Somos um dos maiores 
produtores do cinturão verde do Estado e temos muito a crescer 
em agricultura familiar. Se houver mais apoio para o fortalecimento 
das cooperativas haverá melhora nas condições de comercialização 
e isso vai gerar ainda mais crescimento”, pondera.

Contato:
A Cenouras Mishima fica localizada no quilômetro 120 da 

estrada que liga Piedade a Pilar do Sul, no Bairro Douradinho. Outras 
informações pelo telefone: (15) 3299 – 1121.



Palestra

Palestra Atender para 
Vender Bem
Mais uma importante palestra sobre atendimento foi realizada 

na Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). ‘Atender 
para Vender bem’ foi o tema do evento, realizado no dia 25 de 
agosto, no auditório ‘Helmut Kurt Schneider’, da Associação. 

“Caracterizar a profissão de vendedor como uma carreira e 
não como uma falta de opção”, destacou o palestrante André 
Albuquerque, que entre diversos assuntos, falou de mudanças, 
investimentos em comunicação, foco, características, vantagens 
e benefícios que os profissionais de vendas precisam oferecer 
aos clientes na venda de produtos. O consultor também explicou 
como fazer com que as vendas aconteçam como decorrência de 
uma estrutura sistemática comercial e não somente pela atitude 
artística e obstinada dos vendedores. 

Inscrições continuam abertas 
A Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP já está 

em fase de elaboração do regulamento da Feira dos Produtores de 
Piedade, que visa normatizar e orientar os participantes quanto 
a organização das  ações que serão realizadas no local do evento. 
Após a etapa do regulamento, ocorrerão reuniões com as pessoas 
já inscritas na Feira. 

Sobre a Feira
A feira reunirá produtores rurais de Piedade. A iniciativa é da ACIP 

e conta com apoio da Prefeitura. 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 

ACIP elabora regulamento da Feira dos Produtores de Piedade

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. 

Inscrições abertas
As inscrições - que continuam abertas e devem ser realizadas 

na sede da ACIP - serão analisadas de acordo com a ordem de 
efetivação. O número de barracas para a feira é limitado. 

Os produtores podem continuar se cadastrando, pois se não 
estiverem entre os que iniciarão a feira, permanecerão em lista 
de espera que seguirá a ordem de cadastro. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone 3344-9770.

Em uma das atividades 
durante a palestra, Albuquerque 
mostrou aos participantes como 
é importante obter habilidades 
e fazer relacionamentos para 
gerar vínculos. Participaram do 
evento profissionais de diversos 
segmentos do comércio local.  

Fotos: J.A Comunicação

Evento instruiu participantes sobre tecnicas de venda
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