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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Estamos no melhor período para o aumento das vendas 
no comércio. Os lojistas expõem seus produtos, arrumam suas 
vitrines, decoram suas lojas, oferecem condições de pagamento e 
promoções, divulgam suas mercadorias, enfim, criam estratégias 
para conquistar o cliente. 

Todos os itens citados acima são importantes, mas neste 
momento que o país passa por dificuldades no setor econômico, 
o comerciante precisa estar atento e buscar alternativas para se 
diferenciar dos concorrentes investindo em capacitação de seus 
colaboradores. Orientá-los a realizarem ótimo atendimento ao 
cliente é um fator que pode fazer a diferença, ainda mais neste 
momento tão conturbado que o povo brasileiro enfrenta. 

“É necessário trabalhar exaustivamente o bom atendimento ao 
consumidor. Este é um dos principais segredos para o empresário 
conquistar cada vez mais clientes e possibilitar o crescimento da 
sua empresa”, alertou o palestrante do SEBRAE, Fabrício Guilherme, 
durante evento de lançamento da Campanha Natal Premiado 2015, 
promovido pela ACIP, no dia 18 de novembro. É importante que o 
empresário qualifique seus funcionários para fazer um atendimento 
adequado. Cliente bem atendido, volta. Já os consumidores 
insatisfeitos, preferem fazer suas compras em estabelecimentos 
que ofereçam melhor tratamento, onde os colaboradores são mais 
educados e prestativos. 

Lojistas, aproveitem este período de aquecimento das vendas. 
Utilizem nossa Campanha para promover seus produtos. O 
momento é de ousadia e criatividade. Lembrem-se: Cliente bem 
atendido, volta. 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP deseja 
a todos sucesso nas vendas de Natal e um ano novo com muita 
superação e repleto de conquistas.  Ótima leitura. 

Atender bem o cliente pode
fazer a diferença
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Lançamento da Campanha Natal Premiado da ACIP 
tem grande participação de comerciantes 

Divulgação e atendimento ao cliente foram os 
principais temas da palestra do SEBRAE  

“Aumente suas vendas com foco no Natal” foi tema da 
palestra do SEBRAE ministrada no lançamento da Campanha Natal 
Premiado 2015, da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
– ACIP. O evento foi realizado no dia 18 de novembro, no auditório 
“Helmut Kurt Schneider” - da própria Associação - e contou com 
grande participação de lojistas de vários segmentos do comércio. 

Planejar a divulgação
O palestrante Fabrício Guilherme orientou os empresários 

sobre as principais ferramentas de marketing com ênfase para 
promoção e divulgação, visando estimular o aumento das 
vendas e do faturamento da empresa. “É importante fazer um 
planejamento para saber como e em qual mídia divulgar sua 
empresa ou produto”, afirmou Fabrício. Mencionou, ainda, 
a importância dos 4ps (Preço, Praça, Produto, Promoção) 
como elementos básicos que compõe qualquer estratégia de 
marketing. Falou, também, sobre o uso das redes sociais. “Todos 
precisam estar atentos às oportunidades oferecidas pela internet 
e divulgar seus produtos e serviços no Facebook, Twitter, 
Instagran, Blog, entre outros meios”, frisou. 

Dicas importantes foram apresentadas durante palestra para impulsionar as vendas 
neste fim de ano; público durante café troca informações sobre o evento.

Atendimento ao cliente
O atendimento ao cliente feito de maneira inadequada é um 

problema enfrentado em todas as cidades do país. Consumidores 
insatisfeitos preferem fazer suas compras em estabelecimentos 
que ofereçam melhor tratamento, onde os colaboradores 

são mais educados e prestativos. O palestrante do SEBRAE 
enfatizou que não só os vendedores, mas os proprietários 
e todos os funcionários de uma empresa precisam saber 
atender bem o cliente. “É necessário trabalhar exaustivamente 
o bom atendimento ao consumidor. Este é um dos principais 
segredos para o empresário conquistar cada vez mais clientes e 
possibilitar o crescimento da sua empresa”, alertou. 

Café da manhã
No final do evento, colaboradores e empresários 

participaram de um café da manhã oferecido pela ACIP, um 
momento onde todos puderam conversar, conseguir novos 
contatos e trocar experiências profissionais.

Fotos: J.A Comunicação
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Campanha

Sorteios do Natal Premiado 2015 serão realizados 
no dia 26 de dezembro, na Praça da Matriz 

A Campanha Natal Premiado 2015, realizado pela ACIP, sorteará mais de 1.000 prêmios 
na raspadinha da sorte, uma TV de 51”, quatro TVs de 32”, além de brindes na roleta 
extra. Os prêmios serão sorteados no dia 26 de dezembro, na Praça Coronel João Rosa 
(Praça da Matriz), Centro. O público contará com apresentação musical. “A Associação 
trabalha para promover uma Campanha de sucesso, que impulsione efetivamente as 
vendas no comércio local e que ofereça ótima premiação aos consumidores”, afirma o 
presidente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel. “Não esqueça de pedir seu cupom no 
comércio participante”, acrescenta. A proposta da Campanha é valorizar o comércio local 
com foco no tema ‘Aqui eu Moro, Aqui eu Compro’. “Vamos fortalecer o setor comercial. 
Já contamos com a participação de mais de 100 comerciantes. Nosso objetivo de atrair o 
consumidor para comprar o presente de natal em Piedade”, finaliza Fernando. 

Fotos: Divulgação

Sorteio de prêmios Público lota Praça da Matriz Roleta Extra distribui brindes

TV de 32 polegadas1.000 prêmios serão sorteados na raspadinha da sorte

TV de 51 polegadas

Fotos: J.A Comunicação
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Natal

Iluminação de Natal 
na área central do município 

O clima de natal já toma conta 
das principais ruas da cidade. Lojas, 
supermercados e estabelecimentos 
comerciais de vários segmentos estão 
decorados com enfeites natalinos. Como já 
ocorrido no passado, os arcos da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade – ACIP, 
localizados nas Ruas Comendador Parada, 
Cônego José Rodrigues e Araújo Leite e a 
Praça da Matriz estão enfeitados. 

Os serviços foram realizados por meio 
de parceria com a prefeitura. Outros 
pontos do município foram decorados, 
como a Praça da Matriz e as rotatórias na 
entrada da cidade.

Fotos: J.A Comunicação
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Caravana de Natal

 Caravana da Coca-Cola traz para Piedade a magia do Natal
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Uma multidão saiu para 
as ruas de Piedade para 
acompanhar a Caravana de Natal 
da Coca-Cola, evento realizado 
no último dia 3 de dezembro. O 
sorriso estampado no rosto das 
crianças e dos familiares refletia 
o sentimento e a magia do Natal. 
Neste ano, além do Papai Noel 
e do Urso Polar da Coca-Cola, 
outros personagens estavam na 
Caravana, como a Mamãe Noel, a 
Bailarina, o Biscoito de Natal e os 
Soldadinhos de Chumbo. Todos 
ficaram encantados.

Este foi o terceiro ano 
consecutivo que este mega 
evento esteve no município. Após 
percorrer 26 bairros, a Caravana 
permaneceu parada na Praça 
da Matriz, onde muitas crianças 
puderam ser fotografadas com o 
papai e mamãe noel.

A Caravana é idealizada pela 
Sorocaba Refrescos há 15 anos e 
percorrerá, neste ano, 16 cidades 
da região. Em Piedade, a exemplo 
de anos anteriores, a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) realizou a divulgação do 
evento nas áreas urbana e rural, 
além de apoiar a atração.

“Agradecemos a Sorocaba 
Refrescos, nossos colaboradores 
e todos que contribuíram para 
a realização desta importante 
ação na cidade”, mencionou o 
presidente da ACIP José Fernando 
Rosa Maciel. 
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 Caravana da Coca-Cola traz para Piedade a magia do Natal
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Fotos: J.A Comunicação e Luciano Maciel
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Curso

Comerciantes participam de curso de Vitrinismo
Proprietários de lojas e funcionários participaram do curso de Vitrinismo, 

realizado nos dias 26 e 27 de novembro, no Centro do Empreendedor e do 
Trabalhador (CET). O curso mostrou técnicas de composição e exposição, vitrines 
e espaços promocionais, tipos de vitrines, cores e iluminação, planejamento, entre 
outros temas relacionandos ao setor. 

Fotos: J.A Comunicação

Empresários e colaboradores de diversas lojas de Piedade recebem certificados do curso de Vitrinismo

O evento foi realizado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial   
(SENAC) em parceria com o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
de São Paulo (SEBRAE), Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), 
Prefeitura, COFARP e FAESP. 
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Palestra

Palestra sobre manejo de pragas 
e inceticidas reúne 100 agricultores

As empresas Edir Tomioshi e Base Rural promoveram palestra 
sobre o manejo de pragas e inceticidas Syngenta. O evento 
foi realizado no dia 25, na Chácara Ipê, e reuniu cerca de 100 
agricultores e profissionais do setor. O palestrante Guilherme 
Novaes falou da importância de como combater e controlar as 
pragas e os diversos tipos de inceticidas. Ao final do evento, os 
organizadores ofereceram churrasco aos participantes. 

Fotos: J.A Comunicação

Evento promovido pela empresa Edir Tomioshi reúne dezenas de agricultores de vários bairros do município
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Presidente da ACIP participa da 
inauguração do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade - ACIP, José Fernando Rosa Maciel, participou da 
inauguração do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania – CEJUSC, realizada no dia 3 de dezembro. 

O Centro oferece maior agilidade e facilita a solução de 
inúmeras situações conflituosas sem que tais conflitos precisem 
ser submetidos aos trâmites de um processo a ser julgado no 
Judiciário. O CEJUSC  traz uma nova proposta para a solução de 
conflitos da população em geral, pautada, principalmente, na 
busca de um acordo entre as partes por meio do diálogo, sem 
precisar se socorrer do Judiciário, num processo, muitas vezes, 
moroso que pode causar desgaste físico, emocional, financeiro.

“Basta querer conciliar. Teremos ali conciliadores, com técnicas 
específicas, para auxiliar no que de necessário. Praticamente 
todo tipo de “disputa”: familiar (divórcio, pensão, guarda, etc), 
cível (dívidas, vizinhança, partilhas, etc) pode ali ser solucionado 
pelo acordo”, esclarece Rosmary Demétrio, responsável pelo 
órgão em Piedade. O CEJUSC, que conta com apoio da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), está localizado na Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 198, Centro.

Comunicado - Plantão de Fim de Ano da ACIP 
Plantão de fim de ano do setor de SCPC da ACIP para consultas via telefone:

   07/12/2015  a  12/12/2015  das  8h30  às  20h (segunda a sábado)
   13/12/2015  não haverá plantão (domingo)
   14/12/2015  a  19/12/2015  das  8h30  às  22h (segunda a sábado) 
   20/12/2015  das  9h  às  18h  (domingo)
   21/12/2015  a  23/12/2015  das  8h30  às  22h (segunda a quarta) 
   24/12/2015  das  8h30  às  18h30  (quinta-feira)

 
O sistema de consultas online está disponível 24h. 

O horário descrito é referente ao atendimento estendido para consultas via telefone ao associado. 
Informações pelos telefones: 3344-9777 (SCPC) ou 3344-9770.
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A escola Theodora estará realizando arrecadação de alimentos 
não perecíveis para distribuir às famílias carentes

Atrações de Natal na Praça da MatrizPIEDADE EM CANTO DE NATAL 

 

 

Sábado 19/12 – Coreto da Praça Cel. João Rosa 

HORÁRIO ATRAÇÃO 

12h TVS Dinastia 
14h Revolution Dance 
17h Back Stage 
19h Rocha 
21h Banda Gato Azul 

 

 

Domingo 20/12 – Coreto da Praça Cel. João Rosa 

HORÁRIO ATRAÇÃO 

12h Company Country de Dança 
14h The Prisoners 

15h30 Black Burn 
17h Rage 
20h Banda Voz do Morro 

 

 

- A escola Theodora estará realizando arrecadação de alimentos não 
perecíveis para distribuir a famílias carentes. 
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Fonte: Departamento Municipal de Cultura




