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Associação Comercial e Industrial de Piedade

Desenvolver ações que esti mulem e 
impulsionem efeti vamente as vendas no comércio 
são objeti vos da ACIP, que no dia 28 de setembro 
lançou a Campanha Cupom Premiado 2021. 
Todos que parti ciparem desta ação concorrerão 
a R$ 55.000,00 em vale-compras com sorteios 
realizados pelo App ACIP Piedade e cupom manual 
depositados nas urnas. Serão sorteados 110 vale-
compras de R$500,00. 

No lançamento ocorreu a apresentação da 
campanha, do regulamento, entrega do material, 
estratégia de vendas e esclarecimento de dúvidas. 
Houve grande parti cipação de lojistas. Os detalhes 
da Campanha Cupom Premiado estão divulgados 
em reportagem produzida nesta edição.

Também neste periódico é destacada matéria 
que mostra o oti mismo de empresários que já 
estão contratando funcionários para o período 
de outubro a dezembro deste ano. A previsão 
para estes próximos três meses é de que ocorra 
aumento nas vendas de 4,9% conforme divulgado 
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 

Outro assunto relevante abordado nesta edição 
é como aumentar o fl uxo de clientes nas lojas. A 
ACIP também divulga as ati vidades para o Dia 
das Crianças na Praça de Eventos da Rodoviária, 
as ações que devem comemorar o aniversário de 
cinco anos da Feira Noturna dos Produtores de 
Piedade, entre outras novidades. 

Óti ma leitura a todos. 

Campanha e oti mismo nas
vendas de fi m de ano
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Campanha

Outubro / 2021

A campanha ‘Cupom Premiado 2021’ promovida 
pela Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) foi lançada em evento realizado na manhã de 
28 de setembro, onde ocorreu a apresentação da ação, 
regulamento, entrega do material, estratégia de vendas 
e esclarecimento de dúvidas. 

O encontro foi conduzido por Marcos Santi cs, gerente 
comercial da ACIP, e teve a presença de Edno Aparecido 
de Souza, 1º tesoureiro, que agradeceu a presença 
dos representantes das lojas parti cipantes e enfati zou 
a relevância da campanha após momentos difí ceis 
do comércio, setor mais afetado pelas restrições de 
contenção da covid-19. “A associação deseja que façam 
bons negócios e que aproveitem toda ferramenta que 
colocamos à disposição para fomentar as vendas”, diz 
Souza.

Preparada para impulsionar o comércio local, a 
campanha ocorre de outubro de 2021 a janeiro de 
2022. Serão oferecidos R$55.000,00 em vale-compras, 
com sorteios pelo app ACIP Piedade e cupom manual 
depositados nas urnas. Serão sorteados 110 vale-
compras de R$500,00.

ACIP lança campanha ‘Cupom Premiado 2021’
com R$ 55 mil reais em vale-compras

O primeiro sorteio acontece no dia 5 de novembro, o 
segundo ocorre em 3 de dezembro e o últi mo no dia 8 de 
janeiro de 2022. 

Para concorrer aos prêmios, os consumidores devem 
realizar compras nas lojas parti cipantes. Fazer o cadastro 
no aplicati vo ACIP Piedade da ACIP e cadastrar seu 
QR-Code. Também podem adquirir seu cupom para 
preenchimento manual nas empresas parti cipantes e 
depositar nas urnas espalhadas pelo comércio integrante 
da campanha.

O regulamento e a relação de parti cipantes está 
disponível no site da ACIP www.acepiedade.com.br.

Fotos: Aline Nunes

Gerente comercial apresenta campanha aos comerciantes Diretor da ACIP, Edno, esteve presente no evento 

Lançamento da Campanha conta com grande parti cipação de comerciantes 
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HLF Informática apresenta solução
completa em automação comercial

Há quatro anos a HLF Informáti ca oferece solução 
completa de gerenciamento e automação comercial, 
voltada para o bom desempenho econômico, fi nanceiro e 
operacional de diversos segmentos comerciais. O objeti vo 
é agilizar o atendimento de restaurantes, lanchonetes e 
supermercados, com o soft ware da KCMS - empresa parceira.

Fundada em 2016 e gerida pelos sócios Felipe Aristeu 
Marcelino, Helio Jorge Monzani, Luis Fernando Godinho da 
Silva e Wilson Roberto Mendes da Silva, a HLF começou com 
foco em manutenção de computadores, notebook e games, 
venda de acessórios para informáti ca e games. 

Decidiram investi r em sistema de automação para 
estabelecimentos comerciais e perceberam que a procura 
por esse serviço em Piedade é grande. Atendem cerca de 
70 empresas nas cidades de Piedade, Ibiúna, Coti a e São 
Miguel Arcanjo.

A empresa seleciona e realiza visitas aos futuros clientes 
para apresentar o produto. Além disso, realizam suporte, 
que segundo Wilson, é o que garante a fi delização dos 
clientes e a indicação de novos. 

HLF está localizada na Av. Coração de Jesus, 117, sala 36A, 
3° andar.

Horário de atendimento de segunda a sexta das 9h30 
às 18h. Entre em contato com Felipe (15) 99778-2638 ou 
Wilson (15) 99801-2701.
Foto: Divulgação

Sócios da empresa HLF Informáti ca

Empresa

Outubro / 2021
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Comércio

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Outubro / 2021

Comerciantes otimistas para vendas de fim de ano 
realizam contratação temporária

Com boas expectati vas de aumento nas vendas neste fi nal de 
ano e a economia dando sinais de recuperação, comerciantes 
estão cada vez mais oti mistas e apostam na contratação de 
trabalho temporário para o período de outubro a dezembro 
de 2021.

O empresário Francisco Saburo Saito, sócio proprietário da 
empresa Iolanda Calçados, está muito oti mista e disse que a 
empresa já contratou três novas colaboradoras. “Elas já estão 
efeti vadas e o nosso objeti vo é contratar pelo menos mais 
quatro funcionárias para trabalhar no mês de dezembro”, 
destacou Francisco. 

Vendas do comércio podem crescer 4,9% até fi nal do ano, 
prevê enti dade 

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), as vendas do comércio varejista no 

Brasil devem crescer 4,9 até o fi nal do ano. O crescimento deve-
se ao avanço da vacinação que consequentemente faz elevar 
a circulação de consumidores nas lojas e estabelecimentos 
comerciais. 

Ainda de acordo com projeção da CNC, a esti mati va é que 
94,2 mil trabalhadores temporários sejam contratados para 
atender ao aumento sazonal das vendas neste fi m de ano. A 
enti dade prevê ainda aumento de 3,8% nas vendas natalinas, 
em comparação com o ano passado. 

Em relação às profi ssões, a CNC esti ma que 8 em cada 10 
vagas criadas devem ser preenchidas por vendedores (60,7 
mil) e operadores de caixa (15,2 mil). A taxa de efeti vação dos 
temporários após o Natal deverá ser maior do que nos últi mos 
cinco anos, com a expectati va de absorção defi niti va de 12,2% 
desses trabalhadores.

Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, os índices apontam 
para um óti mo crescimento nas vendas de fi m de ano, o que 
consequentemente levam os comerciantes a fi carem oti mistas 
e aumentarem a contratação de mão de obra. “A expectati va 
de aumento nas vendas é muito boa. É importante que o 
empresário se prepare para atender seus clientes, pois estamos 
passando um momento positi vo de retomada da economia 
com o retorno de festas, eventos, alta no setor turísti cos e de 
vários outros segmentos”, destaca o presidente da ACIP.
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Dia das Crianças

Dia 8 de outubro tem Mega Tobogã na
Feira Noturna dos Produtores de Piedade 

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) vai oferecer ainda 
mais atrações para a criançada na sexta-feira, 8 de outubro, 
na Praça de Eventos, espaço onde é realizada a Feira Noturna 
dos Produtores de Piedade. Haverá a instalação de um mega 
tobogã, além da cama elásti ca e piscina de bolinhas que já 
estão instalados no local. Também serão distribuídos pipoca e 
algodão-doce. E o melhor, tudo isso será gratuito. 

Para segurança das crianças, todos os brinquedos contam 
com acompanhamento de monitores. Traga seus fi lhos, convide 
amigos e parentes para se diverti rem na Feira Noturna. 

Produtos fresquinhos e Praça de Alimentação

Na já tradicional Feira Noturna dos Produtores de Piedade 
você encontra produtos fresquinhos colhidos diretamente da 
roça, além de artesanato, plantas, fl ores, praça de alimentação 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) e 
Prefeitura já estão realizando reuniões que objeti vam ações de 
instalação de iluminação e decoração de natal na região central 
e em vários pontos da cidade.    

A proposta é desenvolver trabalhos que contenham enfeites 
natalinos em praças, ruas e diversos outros locais, deixando o 

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, parti cipou da reunião 
das Associações Comerciais da região realizada na manhã do 
dia 28 de setembro, no Auditório da Associação Comercial de 

comércio atrati vo para os consumidores e a cidade no clima 
de natal. 

As reuniões são realizadas com as presenças do presidente 
da ACIP, Sérgio Luiz Moreira e representantes do poder público 
municipal por meio de suas diretorias de Turismo e de Cultura. 
As ações estão sendo planejadas e serão divulgadas em breve.

Sorocaba (ACSO). O objeti vo do encontro foi debater e planejar 
melhorias aos associados por meio de ações e ati vidades 
conjuntas. Também estava presente na reunião o gerente 
comercial da ACIP, Felipe Venturelli.

com barracas de pastel, tapioca, lanches, porções, comida 
japonesa e grande variedade de salgados e bebidas. 

Consumindo na Feira, você ainda ajuda uma enti dade 
benefi cente. A Feira acontece todas as sextas, das 18h às 21h, 
na Praça de Eventos da Rodoviária.
Foto: Divulgação

Outubro / 2021

ACIP e Prefeitura se Reúnem para Discutir
Ações de Iluminação e Decoração de Natal

ACIP presente em reunião das
Associações Comerciais
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Aniversário

ACIP prepara atrações para comemorar o
aniversário de 5 anos da Feira Noturna 

Em novembro a Feira Noturna dos Produtores de Piedade 
completa 5 anos em funcionamento. Para comemorar a 
data, a Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
está preparando atrações culturais, ati vidades recreati vas e 
muitas novidades.  

A já tradicional feira tem como seu principal foco prestar 
importante apoio ao produtor rural e oferecer a todos 
produtos fresquinhos colhidos direto da roça. Também tem 
como objeti vo ajudar enti dades benefi centes do município 
e oferecer praça de alimentação com variedade de doces e 
salgados. Realizada todas as sextas, a Feira Noturna já virou 
também um ponto de encontro entre amigos e familiares. 

A data e atrações em comemoração ao aniversário de 5 
anos da Feira Noturna serão divulgadas em breve nas redes 
sociais da ACIP. 

Foto: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação

Outubro / 2021
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Dicas

Dicas para aumentar o fluxo de clientes na sua loja
Quem possui ou trabalha em comércio sabe bem a importância 

de criar estratégias para constantemente aumentar o fl uxo de 
clientes na loja. Afi nal, se o maior intuito é conquistar novas 
pessoas para realizar muitas vendas e negócios, as chances desse 
objeti vo ser alcançado crescem de forma signifi cati va se mais 
pessoas chegarem até a sua empresa, concorda? 

Entretanto, essa não é uma tarefa tão simples quanto parece, 
visto que nos últi mos anos o perfi l dos consumidores tem mudado, 
especialmente agora, devido às transformações ocasionadas pela 
Covid-19. Exigentes não apenas em relação aos produtos e serviços, 
atualmente o que se vê são potenciais consumidores cada vez mais 
ati vos nas redes sociais. Eles pesquisam sobre os locais, valores, 
comparti lham experiências e feedbacks, sejam eles positi vos ou 
negati vos, e, acima de tudo, buscam empresas que valorizam os 
clientes e se dedicam para encantá-los através do seu atendimento. 

Pensando nisso, separamos algumas dicas que vão ajudar você 
a aumentar o fl uxo de clientes da sua loja e mais que isso, saber 
usufruir desta movimentação e circulação para aproveitar todas as 
oportunidades que surgirem. Acompanhe! 

Mas, afi nal, o que é fl uxo de clientes? 

Fluxo de clientes é o percurso que o consumidor faz, seja de forma 
fí sica ou virtual, até concluir a compra em seu estabelecimento. Ele 
é composto por pontos que vão desde a disposição dos produtos 
até a qualidade do atendimento prestado no local. 

Quando as vendas são realizadas via internet, os dados desse 
trajeto que o consumidor faz são coletados durante a interação 
do usuário no site ou demais meios de comunicação, fazendo com  
que a empresa tenha acesso a todo o fl uxo de comportamento 
do consumidor. Já quando se trata das lojas fí sicas, mesmo que 
o processo seja diferente, também é possível identi fi car esse 
caminho. 

Por que é importante compreender o fl uxo de clientes? 

Quando nos referimos ao fl uxo de clientes, estamos falando de 
um item fundamental para proporcionar experiências agradáveis ao 
consumidor, bem como converter visitas em resultados positi vos. 
Logo, entender os comportamentos, desejos e as ações do seu 
cliente dentro do seu estabelecimento comercial é fundamental 
para a saúde e expansão do seu comércio.  

Quer um exemplo práti co? Vamos lá! 

Quando um cliente entra na sua loja, na maioria das vezes ele 

já tem em mente o que gostaria. Todavia, é comum que além de 
adquirir esse item, o consumidor acabe escolhendo e comprando 
outros produtos e serviços além daquele inicialmente procurado. 
Isso pode ocorrer por diversos moti vos, como preços atrati vos, 
promoções, atendimento ágil e efi caz, entre outros. Ou seja, isso 
não é obra do acaso, mas sim consequencia de se aprender e saber 
oferecer o que aquele cliente almeja. 

Como aumentar o número de clientes?

Para aumentar o número de clientes é primordial que o seu 
negócio não uti lize os preços para conquistar novos consumidores. 
É claro que os valores dos seus produtos e serviços infl uenciam 
na escolha, mas é preciso se empenhar para que a personalidade 
do seu negócio seja diferenciada e se destaque em meio a tantos 
concorrentes. Nunca esqueça que se o seu diferencial for somente o 
preço, alguém poderá fazer mais barato em algum momento e você 
acabará perdendo espaço. Além disso, é fundamental investi r em 
pesquisas para descobrir qual o seu público-alvo, comportamento e 
vontades deles. Outro ponto importante é estabelecer uma relação 
de proximidade com os clientes anti gos.

Como fazer os clientes entrarem na loja?  

Para que isso aconteça é essencial que você conheça bem o seu 
público-alvo e invista em estratégias que chamem a atenção desse 
consumidor, como promoções, ofertas, descontos atrati vos, brindes 
e condições de pagamento diferenciadas. Esse é o momento em 
que a criati vidade precisa reinar.  

É importante salientar também a relevância que a vitrine da 
sua loja tem nesse processo. Lembre-se, assim como a roupa que 
vesti mos, os acessórios que usamos, e tudo que compõe a nossa 
aparência transmite uma mensagem, igualmente ocorre no seu 
mostruário. Para obter êxito nessa missão, é necessário estar atento 
aos seguintes fatores: entenda seu perfi l de consumidores, seja 
criati vo, inove, ouse, invista no design da vitrine, aproveite as datas 
comemorati vas, alterne os produtos expostos frequentemente, 
mantenha seu mostruário sempre bem iluminado. 

Como uti lizar o marketi ng digital para atrair clientes? 

Aumentar o fl uxo de clientes pode exigir empenho e dedicação, 
mas os resultados são compensadores. Por isso, uma excelente 
forma para atrair novos clientes é investi r em marketi ng digital. 
Com o auxílio de profi ssionais especializados fi ca muito mais 
fácil descobrir em quais redes sociais seus consumidores estão 
presentes para que o seu negócio marque presença online nesses 
locais, oferecendo conteúdos relevantes e se fazendo notório. 

Outubro / 2021
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Agricultura

Cultivo de batata doce é ótima alternativa
para agricultura familiar

O produtor Jorge Aparecido Vieira de Jesus, 56 anos, vive 
do planti o da agricultura familiar no Bairro do Caetezal, onde 
planta alface, repolho, limão caipira e batata-doce amarela 
e roxa. Há cinco anos ele dedica-se ao culti vo da bata-doce, 
cultura de custo reduzido para o planti o e produção que tem 
boa aceitação no inverno, considerando que o consumo de 
verduras no inverno é baixo.

De acordo com o agricultor, o planti o costuma ser realizado 
na Lua Nova, entre os meses de outubro e janeiro. Os únicos 
cuidados estão em adubar o solo e uso de herbicida. As 
chuvas de verão dão conta da irrigação necessária. Entre 
maio e setembro, é período em que começa a colheita.

A safra chega a produzir 3 mil quilos por tarefa e a 
venda é realizada na roça mesmo, com a batata bruta. Para 
Jorge, a batata roxa possui um consumo grande, usada 
principalmente para preparos como nhoque e purê. 

Jorge conta que como não precisa de muitos cuidados, 
esse culti vo dá fôlego para manter outras plantações. "É uma 
planta muito boa, mas não deve ter pressa com ela. O ideal 
é plantar para colher quando não tem colheita de verduras. 
A batata doce ajuda muito no período de frio, quando 
alimentos para saladas não têm muita saída", conclui. 

Para saber mais detalhes sobre a produção de Jorge entre 
em contato (15) 99781-2043.

Texto/Colaboração: Aline Nunes

Fotos: Divulgação

Safra chega a produzir 3 mil quilos por tarefaJorge, agricultor familiar, culti va batata doce há cinco  anos

Batata doce roxa e amarela são culti vadas na propriedade 

Outubro / 2021
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Outubro Rosa, ACIP apoia essa causa 

O movimento internacional de conscienti zação para a detecção 
precoce do câncer de mama, Outubro Rosa, foi criado no início 
da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de 
mama — o laço cor-de-rosa — foi lançado pela Fundação Susan 
G. Komen for the Cure e distribuído aos parti cipantes da primeira 
Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, 
promovida anualmente.

O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objeti vo 
de comparti lhar informações e promover a conscienti zação sobre o 
câncer de mama, a fi m de contribuir para a redução da incidência e 
da mortalidade pela doença.

O objeti vo do Outubro Rosa 2021 é divulgar informações sobre 
o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério 
da Saúde para prevenção, diagnósti co precoce e rastreamento da 
doença.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) apoia essa 
causa. 

A força da mulher no mundo dos negócios
Ser empreendedora no Brasil não é uma tarefa fácil, mas notamos 

que cada vez mais as mulheres têm ocupado lugar de destaque 
em negócios de diversos segmentos. De acordo com os dados do 
Global Entrepreneurship Monitor, em parceria com o Sebrae, cerca 
de 24 milhões de mulheres são donas do próprio negócio no Brasil. 
Alcançar essa posição não é um trabalho simples, mas é possível 
vencer os desafi os e conquistar o próprio negócio. 

A necessidade, a vocação ou a difi culdade de encontrar uma 
posição no mercado, seja qual for o moti vo, elas não fi cam paradas 
e partem para a luta. Afi nal, a maioria dos lares brasileiros são 
chefi ados por mulheres, segundo a pesquisa do Insti tuto Brasileiro 
de Geografi a e Estatí sti ca (IBGE), quase 35 milhões de mulheres são 
responsáveis fi nanceiramente por suas casas. A pesquisa do Sebrae 
também revelou que a maioria das mulheres atuam no ramo da 
beleza, moda e alimentação. Vale destacar que entre 49 países 
do mundo, o Brasil possui a séti ma maior proporção de mulheres 
entre as “empreendedoras iniciais” –  segundo o Sebrae.

Outubro Rosa

É so Fazer o Cadastro que a Campanha já esta em Andamento, Participe!
Concorra aos prêmios oferecidos pelas Campanhas da Associação 

Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) através do APP ACIP 
Piedade já disponível para o iOS e Android. É só fazer o cadastro 
e fi car atento ao lançamento da próxima campanha prevista para 
iniciar no mês de novembro deste ano. 

 Baixando o APP você ainda fi ca por dentro de acontecimentos 

e serviços como: guia comercial, onde você encontra informações 
de empresas da cidade classifi cadas por segmento, como telefone, 
WhatsApp, endereço, distância e outras notí cias úteis.

Todos têm a oportunidade de parti cipar desta iniciati va. Você só 
tem a ganhar. Juntos, Somos Mais Fortes. 
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A cada R$ 100
poupados

Poupança
Programada

1 número da sorte
para concorrer

Números da
sorte em dobro

Promoção comercial vinculada a Títulos de Capitalização da modalidade incen�vo emi�dos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO, CNPJ nº 74.267.170/0001-73
e Processo SUSEP nº 15414.619105/2020-02. Período de 15/03/2021 até 20/12/2021. Durante toda a promoção, serão sorteados até R$ 2.500.000,00 em prêmios,
sendo 5 (cinco) sorteios semanais de R$ 5.000,00, 1 (um) de R$ 500.000,00 em outubro e 1 (um) de R$ 1.000.000,00 ao final da promoção,
líquidos de Imposto de Renda IR (atendimento exclusivo para informações rela�vas ao sorteio de capitalização). Ouvidoria ICATU. Imagens meramente ilustra�vas.(25%),
conforme legislação em vigor. Regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. SAC SICREDI 08007247220. SAC ICATU 0800 2860109 

Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br

Eu vou poupar
    de montão
E juntar o maior
        dinheirão.

E você,
vem com
a gente?

5 SORTEIOS DE

TODA SEMANA

R$ MIL5

EM OUTUBRO

R$ MIL500

NO SORTEIO FINAL

MILHÃOR$1

Outubro / 2021




