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ALÉM HAIR participa da
Já existiu, de fato,
Semana de Finanças do SEBRAE apoio ao emprego e
renda na cidade?

O Além Hair, núcleo de
salões de beleza do programa Empreender, desenvolvido pela ACEAP ,
Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba,
participou de 20 a 23 de
março, na sede da instituição, da Semana de Finanças
promovida pelo SEBRAE.
No dia 20 aconteceu a
Palestra “Como administrar um salão de beleza e
fatores chave para o sucesso”, já no dia 21 o núcleo
5 Maria Nilda em ação com o núcleo
participou da oficina “Sei
controlar meu dinheiro”.
Durante as tardes desse período, foram realizadas consultorias individuais com os
integrantes do Além Hair. A
Semana de Finanças foi desenvolvida pela consultora
do SEBRAE MG, Maria Nilda
Clementino.
O núcleo ficou bastante
satisfeito com a experiência e considerou de grande aprendizado a palestra,
a oficina e, sobretudo, as
consultorias.
5 Uma das consultorias realizadas

TRÊS IMPORTANTES
ASSOCIADOS
COMEMORAM
ANIVERSÁRIOS

É

fácil encontrarmos depoimento, nas redes sociais, de pessoas se queixando sobre a falta de emprego
na cidade. Além disso, aos
que já estão empregados, há
a queixa dos baixos salários
oferecidos pelos empregadores (a média varia entre 1 a 2
salários mínimos de acordo
com o IBGE).
Diante de tanta indignação popular frente dessa situação, encontrei algumas informações que nos mostram se, de
fato, já houve algum tipo de esforço do poder público em prol
da geração de empregos no Município.
OBS: Os dados à seguir foram disponibilizados pela Fundação João Pinheiro no link http://imrs.fjp.mg.gov.br Quem
tiver qualquer dúvida sobre como consultá-los, estarei a disposição no e-mail: contato.esquerdo@gmail.com
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Como funciona o
CADASTRO POSITIVO?
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Três de nossos
associados
comemoram
importantes datas.
Drogalém, APTC e
Unimed Além Paraíba
completaram
respectivamente
35, 65 e 25 anos
de existência.
A ACEAP parabeniza a

estas instituições a aos
seus diretores,
administradores e
funcionários pelos
aniversários e
agradece, em nome de
todos os seus
associados, pelos
relevantes serviços
prestados à nossa comunidade.
Muito sucesso!!!!

Coluna retirada do blog minhalem.wordpress,
escrita por PAULA DA SILVA ESQUERDO,
mestranda em ciências econômicas
pela Universidade Federal do Espírito Santo

No gráfico, temos duas linhas:
• A linha azul representa o quanto foi gasto – por habitante da cidade – em prol do desenvolvimento econômico entre os anos de 2000 a 2015. Isto é, o quanto
foi gasto em pesquisa científica, apoio a indústria, ao
comércio, etc no Município.
• A linha laranja mostra o gasto – por habitante – com
apoio ao trabalho, ou seja, o quanto foi gasto em manutenção da empregabilidade no Município, benefícios
aos trabalhadores e geração de empregos.
De acordo com a imagem acima, vemos que foram gastos
no máximo 5 reais por habitante com o fomento a emprego e
renda no Município, com exceção para o ano de 2004, o qual foi
gasto quase 20 reais por pessoa com o apoio a geração de empregos. Mas, no geral, podemos ver que ao longo dos anos 2000 a
aposta no desenvolvimento econômico foi praticamente ZERO.
Agora, reflita comigo: imaginem 5 reais POR ANO sendo
investidos na geração de emprego para cada um dos 35 mil
alem paraibanos. Estamos colhendo frutos do não desenvolvimento, da queda do nível de emprego, do aumento da criminalidade. O setor comercial está começando a perder para
qualquer cidade da vizinhança, os serviços aqui prestados
estão cada vez menos valorizados pelos empregadores. Você
acha que o problema está aonde? Acha que a cidade vai mesmo
receber um milagre nesse contexto?
É importante que os representantes da cidade e a população tomem conhecimento que o problema é muito grave e
requer um estudo específico para serem aplicadas políticas públicas que amenizem esses problemas, o qual vejo ser urgente
a geração de emprego em Além Paraíba. Há várias formas para
isso acontecer e agora é hora de aproveitar as oportunidades
não só aqui ou na região, quanto em qualquer lugar do mundo.
O mundo está cada vez mais diferente de nós. Não existe milagre, não existe empresário com pena da cidade. O que
existem são desempregados, não é de hoje. Então vamos repensar o papel de uma equipe econômica e o quanto ela pode
fazer por nós. Isso é algo que deve ultrapassar governos, pois
é muito maior do que qualquer gestão. É algo que influencia a
vida de cada habitante dessa cidade e de qualquer outra.

Política da Assistência Social. Além
Paraíba foi a única cidade de Minas
Gerais a participar do evento. Segundo2a Secretária, o congresso foi uma
grande oportunidade para a obtenção 5A Secretária de Assistência Social,
de novos conhecimentos dos progra- Mônica Goldstein, durante o Conmas sociais e também do SUAS - Sis- gresso

amparo necessário, sempre na forma
da Lei. O Congresso, em sua quinta
edição, é um dos mais importantes
eventos da Assistência Social do país.
Informações do blog oficial da
PMAP, revisadas pela redação da Folha do Empreendedor.
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uma nuvem de conjuntivi- fator predisponente: as grante. Para todo lado que se vá, tem des concentrações de pessoas
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Organize seu orçamento
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se transmita o vírus. Geralmente compromete os dois olhos,
não necessariamente ao mesmo tempo, duram em média 5-7
dias, sendo o contagio feito pelo
contato direto com a pessoa doente ou objetos contaminados”,
alerta ele.
Esta contaminação ocorre
com maior facilidade em ambientes fechados e frequentados por muitas pessoas como
escolas, creches, etc.
Os principais sintomas
da conjuntivite viral incluem olhos vermelhos,
inchaço de pálpebras,
lacrimejamento, sensação de areia, podendo
haver fotofobia e embaçamento, geralmente
leves.
Dr. Maron aconselha, para diminuir o desconforto e os sintomas, a utilizar
compressas frias de água mineral sobre as pálpebras, limpar
os olhos sempre ou ainda, usar
colírios lubrificantes/lágrimas
artificiais. Algumas medidas po-
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dia 17 de abril,
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Rádio MIX 102,7 FM e Rádio CPN – Cultura de Porto Novo
de 54 milhões de
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festa envolve procissões, missas solenes e encenação de teatros religiosos. As cerimônias litúrgicas são realizadas geralmente no centro
histórico e nas escadarias e adros das igrejas. Na madrugada de sábaDr. Maron Peres Teixeira
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um diagnóstico preciso5e trataCONCURSOS PÚBLICOS EM MINAS TÊM
mento adequado, sobretudo nos
6 emSábado
Mineira (Porto)
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(VilaMIL
Laroca)
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SALÁRIOS
DE- Silveira
ATÉ 26
REAIS
casos que não melhoram
5-7
dias”, conclui o especialista.
Concursos públicos abertos em Minas Gerais prometem pagar

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017

Dicas para ter uma boa vitrine

ja renegociar dívidas. O primeiro passo é colocar no papel
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Fique de olho no crédito

5Unidade do PACE, em Além Paraíba

que não pagou os acordos ou não demonstrou vontade de
quitar, ou seja, não procurou o credor nem negociou. O devedor é notificado por um Oficial de Justiça ou pelo correio.
Nesse caso, mesmo que a dívida seja regularizada, é preciso
constituir um advogado, que elaborará um documento no
qual o devedor afirma que pagou ou renegociou a dívida. O
fim do processo não retira o nome do SPC, SCPC ou Serasa.
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10 Quarta
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de Formação de Oficiais Bombeiro Militar. A remuneração é de R$
5.769,42.
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horas semanais, com
(Porto)atuarão
(3462-1001)Drogamais
direito a salário de até R$ 7.964,50.
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uma ação preventiva que tem como objetivo antecipar a proteção da
população para a doença em caso de uma futura circulação do vírus,
como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A estratégia de
vacinação em todo o país será feita por etapas, conforme cronograma
do Ministério da Saúde para produção e distribuição da vacina.

Além Paraíba, 31 de Março de 2018
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Como funciona o
CADASTRO POSITIVO?

ara entendermos melhor como funciona o Cadastro Positivo é preciso
pensar pelo lado oposto, ou seja,
pelos cadastros negativos. Quando um
consumidor tem dívidas, o nome dele é
inserido nas listas do SPC, Serasa e outro bancos de dados semelhantes. Com
isso, qualquer empresa pode fazer uma
consulta para saber se aquela pessoa é
ou não “boa pagadora”.
Em 2013 foi lançado o Cadastro Positivo. O objetivo era enfatizar não os
pontos negativos dos consumidores,
mas sim os pontos positivos. Quem não
tem dívidas, paga as contas em dia e
honra com os contratos de crédito firmados poderia ser inserido na lista de
“bons pagadores”. A partir desse banco
de dados de pessoas com risco de crédito menor, os bancos e instituições
financeiras conseguiriam oferecer empréstimos e financiamentos com condições facilitadas para esses consumidores com “nome limpíssimo”.
Porém, o Cadastro Positivo não deslanchou como era o esperado. Ainda
hoje, a relação de bons pagadores cadastrados é bem menor que o esperado
no momento da criação do cadastro.
No início do ano passado, eram 1,5 milhões de cadastrados, um número bastante inferior aos 40 milhões estimados
pelos criadores do serviço.
Entenda melhor o que é e quais são
as vantagens do Cadastro Positivo.
Como funciona o Cadastro Positivo?
O Banco Central regulamenta a
criação de cadastros positivos, mas não
é responsável pela administração de
qualquer uma dessas relações. A Serasa
Experian, que conta com um dos principais cadastros negativos, é também
gestora do Cadastro Positivo: http://
www.cadastropositivo.com.br/.
O sistema funciona por adesão, ou
seja, ninguém entra para o cadastro se
não quiser – diferentemente dos cadastros negativos. Ao aderi ao Cadastro
Positivo, o consumidor concorda em
disponibilizar informações financeiras
para empresas que realizam consultas

de crédito. Se você tiver, por exemplo,
comprado um carro financiado, na
consulta será possível saber o valor do
carro, o preço de cada parcela, quantas
prestações você já quitou e a data de
vencimento.
O objetivo é que, a partir dessas informações, os bancos, financeiras e lojas tenham mais facilidade para fazer
a análise de risco de crédito. Por meio
do Cadastro Positivo, o consumidor
conseguiria obter crédito na praça de
forma mais rápida. Em outras palavras,
o histórico financeiro dos cadastrados
fica acessível, o que pode ajudar na concessão de crédito.
O problema é que muitas pessoas
vêm essa disponibilidade de informações com desconfiança. Afinal, as empresas conseguiriam descobrir dados
relevantes de seus clientes e, para várias
pessoas, isso seria mais negativo do que
positivo.
Como se cadastrar grátis?
No site do Cadastro Positivo, é possível fazer a adesão sem pagar nada.
Porém, o consumidor precisa estar de
acordo com a disponibilização de informações. A primeira exigência do
Termo de Adesão é concordar com a
seguinte autorização.
Autorizo a abertura de cadastro
para anotação dos dados relativos a
todas as obrigações pecuniárias assumidas ou que venham a ser assumidas
por mim perante quaisquer pessoas
jurídicas ou naturais com as quais eu
mantenha ou venha a manter relação
comercial ou creditícia, abrangendo os
dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas em seus
respectivos vencimentos ou em atraso, e

aquelas a vencer, para constarem do(s)
Banco(s) de Dados indicado(s) abaixo,
com a finalidade, única e exclusiva, de
subsidiar a análise e eventual concessão
de crédito, a venda a prazo ou outras
transações comerciais e empresariais
que impliquem risco financeiro.
Sugerimos que você leia com bastante atenção todas as exigências do
Termo, assim como as normas de funcionamento do Cadastro Positivo. Dessa forma, você saberá exatamente o que
está fazendo antes de concordar com a
adesão ao cadastro.
Além de preencher o formulário de
adesão o consumidor precisa usar o
Certificado Digital, que funciona como
uma assinatura. Outra possibilidade é
entregar o Termo de Adesão devidamente preenchido em uma Agência Serasa Experian ou enviar o documento
pelos Correios. Após seguir todos os
passos de inscrição, o consumidor passará a estar cadastrado na lista de “positivados”.
Vale a pena participar do Cadastro
Positivo?
O que acontece atualmente é que o
banco de dados do Cadastro Positivo
não possibilita que a relação funcione
plenamente. Dessa forma, fica difícil
saber se a participação realmente vale
a pena. Para que o consumidor seja realmente beneficiado pela sua adesão ao
Cadastro, é preciso que o número de
empresas parceiras seja maior, assim
como número de cadastrados. Quem é
autônomo, por exemplo, pode se beneficiar com a inscrição porque os dados
contidos no banco de dados substitui os
comprovantes de renda. Outro detalhe
é que os negativados também podem
se cadastrar, possibilitando que as financeiras têm acesso também às informações sobre os pagamentos que estão
em dia. Concluindo, consideramos que
o Cadastro Positivo pode ser uma boa
opção, desde que o consumidor entenda como o sistema funciona. Caso você
se cadastre e não goste dos resultados,
vale lembrar que é sempre possível excluir o seus dados do sistema.

Tel.: (32) 3466-1500
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Fernando Lucena é Consultor e Presidente
do Grupo Friedman
Fonte: https://endeavor.gor.br

Uma visão que muitos
profissionais e equipes comerciais têm é de que seu
trabalho atinge o objetivo
quando eles conseguem
fechar uma venda. É justamente aí que começa o
verdadeiro processo comercial. Já parou para pensar na
possibilidade de desenvolver novos negócios com o
mesmo cliente?
Seguem 10 dicas de pós-venda para que você mantenha o relacionamento com os clientes e desenvolva novas oportunidades:
1. Demonstre interesse sincero por seu cliente
A venda é a consequência de um processo bem conduzido. Não
adianta manter contato apenas para vender, é necessário manter contato para se relacionar, colaborar, etc. Não investigue problemas (podendo assim criá-los), apenas se coloque sempre disposto a ajudar.
2. Aproveite seus contatos para ratificar a boa decisão do cliente
É normal que clientes desenvolvam o que chamamos de “Síndrome de Arrependimento da Compra”. Algo do tipo: “Será que era o
melhor preço?”, “Eu deveria ter comprado?”, etc. É neste momento
que eles precisam ser convencidos de que tomaram a decisão certa e
de que escolheram o vendedor correto.
3. Uma venda nunca termina!
Aproveite o relacionamento com cliente, preste a atenção às
oportunidades de realizar o upselling e/ou o cross-selling de seus produtos e serviços. Tenha sempre em mente e demonstre ao cliente,
sua intenção de lhe servir da melhor forma e de oferecer as melhores
soluções.
4. Proponha para a empresa um programa que premie os clientes
mais antigos, que compram mais, com mais frequência, etc.
O aspecto lealdade tem que ser bilateral. Se um cliente escolhe
frequentemente sua empresa para realizar suas compras, ele merece
uma contrapartida, que deve ir além dos descontos.
5. Mantenha seus clientes bem informados
Seja mais do que um vendedor, seja um consultor no seu negócio.
A informação vale muito e os clientes adoram receber informações
que os façam aproveitar melhor suas aquisições. Para isso, se mantenha informado sobre o que acontece em seu mercado, na concorrência e com o seu cliente.
6. Escute muito, principalmente às críticas
É verdade que existem clientes difíceis, mas pense, são ainda
melhores que os inexistentes. Neste momento, o importante é ouvir
o cliente com atenção, ser assertivo e priorizar a solução (seja qual
for) da situação. Muitas vezes o cliente deseja ser ouvido, sentir que
alguém compreende a sua situação e de que pode ao menos tentar
ajudar.
7. Mantenha uma agenda atualizada sobre seus clientes
O histórico de seus clientes vale ouro. Saiba tudo que puder (e
que realmente interessa) sobre seus clientes. Não misture relacionamento pessoal com profissional, mas elimine a barreira entre cliente
e vendedor.
8. Jamais divulgue problemas de sua empresa para seus clientes
Alguns vendedores exageram na sinceridade e na transparência
quando conversam com seus clientes sobre detalhes internos de suas
empresas. Muitas vezes, as impressões que passam são de falta de
profissionalismo, insegurança, etc.
9. Seja ético sempre
Ao atender clientes do mesmo segmento, jamais troque informações com eles. Não se transforme em espião da concorrência.
10. Invista na rede
Se seus clientes estão satisfeitos com seu atendimento, é provável que o indiquem para seus conhecidos, portanto, seja ativo neste
processo. Não tenha receio de solicitar indicações aos seus clientes.
Desta forma, você ampliará sua base de clientes e realizará mais e
melhores vendas.

Além Paraíba, 31 de Março de 2018
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VAREJO conta com ferramentas
analíticas que dão
SEGURANÇA na hora de vender

CERTIFICAÇÃO
DIGITAL

Você e sua empresa
trabalhando com segurança

Indicadores da BOA VISTA SCPC apontam para melhorias no cenário econômico.
Aproveitar bem estes sinais exige soluções analíticas como a de Análise de Carteira

O momento econômico do País vem
apontando para melhorias nas vendas. Vários indicadores da Boa Vista SCPC mostram sinais positivos e esses bons tempos
precisam ser direcionados de forma que
tragam resultados favoráveis ao comércio.
Prova do crescimento são os dados do
Indicador Movimento do Comércio, da
Boa Vista SCPC, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo
o Brasil. Em janeiro deste ano, subiu 0,2%
na comparação mensal. Em 12 meses, o
crescimento foi de 2,6% e na avaliação em
relação a janeiro do ano passado, foi maior
em 9,7%.
Já o indicador de recuperação de crédito, também da Boa Vista SCPC – obtido a partir da quantidade de exclusões dos
registros de inadimplentes da base da Boa
Vista SCPC – apontou crescimento em
fevereiro de 0,3% na comparação mensal
com ajuste sazonal. Na análise acumulada
em 12 meses, houve queda de 0,3% (março
de 2017 até fevereiro de 2018 frente aos 12
meses antecedentes). Na comparação com
o mesmo mês de 2017 a alta foi de 3,7%.
Outro dado que merece atenção é sobre
cheques devolvidos. Em fevereiro, representaram 1,70% do total de cheques movimentados, redução de -0,36% em relação
ao ano anterior.
É preciso considerar ainda o cenário
nacional, que inclui redução de juros, expansão do crédito, melhoria dos níveis de
renda, diminuição do desemprego entre
outras variáveis.

ANÁLISE DE CARTEIRA
Ainda que os números sejam positivos,
o varejo precisa contar com soluções que
fazem uma análise completa do comportamento do cliente em financiamentos.
É o que oferece a ferramenta “Análise

n
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de Carteira” da Boa Vista SCPC, integrando análises de perfil cadastral, sociodemográfico, risco e comportamento em uma
única ferramenta, tudo com inteligência
analítica.
A ferramenta oferece o benefício
de comparação do perfil da carteira de
clientes em relação à média de mercado;
apresenta informações de risco, score,
indicação de limite de parcela e grau de
endividamento; e pode ser aplicada em
ações de crédito, cobrança, combate a
fraudes, planejamento comercial, expansão de mercado e relacionamento e marketing.
“Ela gera conhecimento sobre o perfil
da carteira de clientes no detalhe, sejam
eles ativos, inativos ou prospects, permite
priorizar os ‘bons clientes’ para as ações de
marketing, reduzindo custos e alavancando receitas, possibilita a venda de produtos
mais adequados às necessidades do cliente
e apoia as ações de marketing. Ou seja, o
varejista pode fazer uma oferta ou oferecer

um produto mais adequado ao perfil da
carteira dele e, até mesmo, fazer uma ação
para recuperar os clientes que estão inativos, se esses apresentarem um baixo risco”,
acrescenta Maria Dolores Gil de Oliveira,
diretora de Produtos da Boa Vista.
Há outras recomendações que podem
dar tranquilidade a quem vende no varejo
no crédito. Por exemplo, identificar bem
o cliente, dando atenção aos documentos
apresentados e a sua autenticidade. Documentos com foto e o CPF devem ser exigidos, assim como comprovantes de residências (conta de luz, água, etc), que vai
garantir a localização do consumidor se
houver algum problema. Comprovar renda
também éfundamental. Se for via contracheque, é preciso verificar a real existência
da empresa, que pode ser feita na própria
internet.
Por fim, para vender com segurança
no crediário é importante dialogar com o
cliente e oferecer condições de pagamentos
que estejam ao seu alcance.

ACEAP voltou a atender ao certificado digital, via Certisign,
depois de um mês de ajustes no sistema e atualizações de
procedimentos, visando sempre à maior segurança do processo.
O associado ACEAP possui diversas vantagens para adquirir
seu certificado digital, entre elas: atendimento exclusivo, em
ambiente climatizado e seguro, preços diferenciados, segurança de informações e serviço de agendamento, que evita a demora no atendimento.
Todo o processo é realizado com segurança e o que para
muitos pode parecer burocracia é apenas uma forma de garantir a confidencialidade do empresário e/ou empresa. Para isso,
é necessário que o empresário esteja de posse de todos os documentos originais, evitando fraude na aprovação do certificado. Além disso, é primordial a presença do titular no processo
de validação. “Nesse momento, tiramos foto e capturamos a
biometria, além de assinaturas do cliente”, explica o responsável pelo setor na ACEAP, Rangel Netto.
O certificado digital é a identidade digital da pessoa física e/
ou jurídica no meio eletrônico. Ela garante autenticidade e integridade e não repúdio nas operações realizadas por meio dele,
atribuindo validade jurídica. “Por isso, todo cuidado é necessário e na ACEAP respeitamos todas as regras”, conclui Rangel.
Para informações sobre o atendimento do certificado digital na ACEAP, o telefone é 32 3466-1245. Também no site
www.aceap.com.br é possível consultar sobre o assunto e já
efetuar a compra de seu certificado.

Saúde Excelente

T

ASSOCIADOS ACEAP CONTAM
COM CONVÊNIO DE SAÚDE

odas as empresas associadas na ACEAP, Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, podem aderir, sem
custo algum, ao convênio Saúde Excelente para proprietários e colaboradores.
Trata-se de descontos e parcelamentos (específicos) em consultas médicas
e/ou tratamentos e exames nas diversas
áreas disponibilizadas. Os parcelamen-

tos serão baseados em parcelas mínimas
de R$80,00.
As vantagens principais que devem
ser destacadas são o desconto em folha
de pagamento e o fato de só haver desconto se houver utilização – não sendo
como os planos de saúde que tem mensalidade periódica.
Depois de feita a adesão pela empre-

sa, junto ao setor comercial da ACEAP, os
colaboradores devem pegar uma autorização da empresa e levar ao profissional
escolhido. Os profissionais de saúde que
fazem parte do Saúde Excelente podem
ser consultados em www.aceap.com.
br. Informações sobre adesão podem
ser obtidas na ACEAP, pelo telefone 32
34661245 – Setor Comercial.
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