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Associação Comercial 
ACIARP

R. Stela Bruna C. Nardelli, 257 
Centro - SP

Estância Turística de Ribeirão Pires 
Tel.: 2595-0200

aciarp.projetos@terra.com.br
www.aciarp.com.br

Projeto Gráfico

11 4825-4419
www.intermidia1.com.br

Palavra do Presidente 

Gerardo Pedro Sauter>>

Novos Associados
OLIVEIRA COMUNICAÇÃO
RUA CAMPANARIO, 70 - POUSO ALEGRE
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4822-130
Site: www.oliveiracomunicacao.com.br

WS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CORRENTES
RUA PEDRO RIPOLI, 1835 - RONCON
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4827-3444
Site: www.wscorrentes.com.br

SUPERMERCADO D’AVILLA SONIA MARIA
RUA PROF.  Mª JOSEFINA KUMAN 
FLAQUER, 144 - JD. SILVIA MARIA
MAUÁ
TELEFONE: 4549-7344

FREIOS RIBEIRÃO PIRES
AVENIDA SANTO ANDRÉ, 1.238 
CENTRO ALTO
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4827-5254

AUTO POSTO AUTOMIX
AVENIDA PIRAPORINHA, 1.087 
PLANALTO
SÃO BERNARDO DO CAMPO
TELEFONE: 4341-4333

SÃO JORGE BLOCOS
RUA PEDRO RIPOLI, 508
BARRO BRANCO
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4825-1734
Site: www.saojorgeblocos.com.br

CNG FUNILARIA E PINTURA
ESTRADA DE SAPOPEMBA, 270 
SANTA LUZIA
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4822-1374

HR MODAS
RUA PROFESSOR ANTONIO NUNES, 
440 - SANTA LUZIA
RIBEIRÃO PIRES
TEELFONE: 4828-2844

STUDIO KAIROS
RUA PALMAR, 42 - CENTRO
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4824-0494

JADE COM. PRODUTOS LIMPEZA 
MANUT. INDUSTRIAL
RUA RÚSSIA, 173 - COLÔNIA
RIBEIARÃO PIRES
TELEFONE: 4825-9385

RCARPINELLI SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
AVENIDA FORTUNA, 251 SALA 03 
CENTRO
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4828-9060
Site: www.rcarpinelli.com.br

VACÃO MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO
RUA PROFESSOR ANTONIO NUNES, 
140 CASA 2 - SANTA LUZIA
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4822-4409

COQUEIRÃO
RUA FELIPE SABBAG, 22 – CENTRO
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4828-6618

TEEN’S
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 38 
CENTRO
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4823-5491

SYX COMUNICAÇÃO DIGITAL
RUA ALFERES BOTACIN, 106 
CENTRO ALTO
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4825-7328
Site: www.alinhe-se.com.br

INSTITUTO EDUCACIONAL FLERRY
RUA CORONEL JOSE PIRES DE 
ANDRADE, 127 – VILA VERA
SÃO PAULO
TELEFONE: 2969-7455
Site: www.institutoflerry.com.br

SANTO SABOR DOCERIA E ROTISSERIA
RUA FELIPE SABBAG, 175 – CENTRO
RIBEIRÃO PRIES
TELEFONE: 4825-5214/4825-7913

Gerardo Pedro Sauter
Presidente

Lauro Yukio Akao Filho
Vice Presidente da Indústria 

Marcelo Dias Menato
Vice Presidente de Ação Política e 

Institucional

Silvio Junji Nakahara
Vice Presidente de Administração e 

Finanças

Eliete Vieira da Silva
Vice Presidente de Estratégia de Negócios

Germano Borba 
Vice Presidente do Comércio e Negócios

Ailton Marin
Diretor Secretário

Seja você também um 
associado ACIARP. Ligue 
e agende uma visita para 
conhecer os benefícios.

Diretoria 2012/2014

@aciarp ACIARP - Ribeirão Pires

sado.

Em relação aos serviços da 
ACIARP, ampliamos a rede de 
benefícios para os associados, 
assim como estamos dando 
ênfase nas consultas GOLD do 
SCPC e com um desconto de 
47% na Certificação Digital.

Estamos trabalhando para que 
você tenha cada vez mais van-
tagens em ser nosso associado.

Abraços e obrigado.

dos no evento, onde tivemos 
sorteios de inúmeros brindes 
oferecidos pelos comerciantes 
e com o patrocínio da Unihosp, 
que também doou uma TV 
para sorteio.

O que me chamou a atenção 
no Churrascão foi o comentá-
rio de um associado dizendo-
-me que os empresários estão 
carentes de eventos onde pos-
sam conversar, interagir e fazer 
novos relacionamentos co-
merciais, e nisso o evento caiu 
como uma luva para todos.

Estamos nos preparando para 
a campanha de Natal para fo-
mentar as vendas de final de 
ano e espero contar com todos 
os associados para superar a 
marca de adesão do ano pas-

grande notícia que foi a vota-
ção, pela Câmara Municipal de 
Ribeirão Pires, da cessão por 
20 anos de um terreno para 
construção de nossa sede pró-
pria, pedido que fiz ao prefeito 
Saulo no começo de sua ges-
tão, em janeiro de 2013. Em 
meu nome e no da Diretoria da 
ACIARP agradeço pelo empe-
nho e apoio neste projeto que 
quero realizar em 2014, entre-
gando assim aos empresários 
um local que seja o de fomen-
to aos negócios em Ribeirão 
Pires.

Em setembro realizamos 
o nosso 4º Churrascão da 
ACIARP. Fiquei extremamente 
surpreso com a presença de 
tantos associados e amigos e 
com a interação dos associa-

O segundo semestre de 2013 
começou de forma muito es-
pecial para nós da ACIARP, pois 
se iniciou com a 2ª Rodada de 
Negócios. Enfrentamos muitas 
dificuldades para sua realiza-
ção e parecia que não ia vingar 
até 15 dias antes do evento, 
porém faltando 10 dias para a 
data marcada as empresas co-
meçaram a se inscrever e, cla-
ro, com toda a disposição de 
nossa equipe em fazer acon-
tecer a Rodada, e juntamente 
com o secretário Paulo Silotti, 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Ribeirão 
Pires, realizamos um evento de 
grande qualidade e ótimos re-
sultados para todas as empre-
sas participantes.

Na sequência tivemos uma 
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Conheça as vantagens 
oferecidas pelos 
parceiros da ACIARP

A conquista da 
liderança com 
o processo de 

coaching

A palavra “Coach” quer dizer “Treinador”, 
em inglês. O termo vem do basquete, do 
futebol, do tênis e agora adentrou o mun-
do dos negócios. Chegou para ficar de vez. 
Faz parte do time dos mentores e consulto-
res, porém difere na forma e metodologia.

O método aplicado pelo Coach para apoiar 
homens e mulheres de negócios a chegar 
aonde necessitam ou desejam é recheado 
de ferramentas, habilidades e competên-
cias próprias e de outras tantas desenvol-
vidas ao longo do processo e que levam  
você, cliente (coachee),  a se descobrir e 
saber onde deve trabalhar para que seu 
aprimoramento e transformação  sejam  
positivos e eficazes. São ferramentas que 
aumentam o controle emocional - a cha-
mada inteligência emocional - com a cons-
cientização de valores para uma melhor 
performance pessoal e profissional.

O processo de Coaching não é para qual-
quer pessoa. É necessário que o cliente te-
nha ao menos uma noção da sua necessida-
de, de que algo não está bem mesmo, que 
não saiba exatamente o quê e se pergunte 
por que não está atingindo o seu melhor. 
É necessário se incomodar com algo em 
relação a si mesmo e sair da zona de con-
forto para vencer desafios. Desafios como 
autoconfiança para atingir suas metas, ter 
objetivos bem definidos, delegar poderes, 
administrar bem o tempo, entender o con-
texto e a linguagem do mundo dos negó-
cios e ter visão de mundo, se preparar para 
um novo cargo ao receber uma promoção, 
entender as tendências de mercado ou na 
área que desejar, ter liderança, ter em suas 
mãos as rédeas de sua vida, falar em públi-
co, comunicar-se eficazmente, manter um 
relacionamento harmonioso com clientes e 
fornecedores, confiança para ser e ter su-
cesso e tantos outros desafios a que somos 
submetidos no nosso dia a dia.

Para associados ACIARP temos um 
desconto especial! Ligue já e mar-
que uma avaliação totalmente gratuita 
pelo telefone 2595-0200 ou pelo email                     
aciarp.projetos@terra.com.br
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Futuro no presente
INOVAÇÃO

Recentemente, ouvi a seguinte frase do 
presidente do Parque Tecnológico de 
Sorocaba: “temos que caprichar no fu-
turo, porque é lá que queremos morar”. 
Pode parecer algo distante de nossa re-
alidade, mas a velocidade com que as 
transformações se apresentam mostra 
que não é bem assim.

Prospectar o futuro para ter o direito a 
um presente melhor, garantindo a au-
torrealização pessoal e profissional é 
algo fundamental para todos nós, em 
especial para os empreendedores que 
desejam ser bem sucedidos.

E isso só será possível se fortalecermos 

quem está produzindo, quem está em-
preendendo com os novos saberes que 
surgem a todo o momento. A melhor 
forma de competir – com chances de 
sucesso – na economia do conhecimen-
to é dar espaço, e crédito, às soluções 
inovadoras. Já mostramos aqui que os 
empreendedores que optam pela ino-
vação recebem de volta melhorias sig-
nificativas na produtividade, rentabili-
dade e competitividade. 
Alencar Burti

Empresário e presidente do Conselho Delibera-
tivo do SEBRAE-SP e ex-presidente da FACESP 
(Federação das Associações Comerciais do Es-
tado de São Paulo)

FONTE: Jornal de Negócios – Sebrae SP
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2ª Rodada de Negócios ACIARP
Mais do que um local para apresentar 
produtos e serviços, a Rodada de Ne-
gócios, realizada no último dia 29 de 
agosto, também foi um momento para 
estreitar relacionamentos comerciais 

entre as principais empresas da região.
O encontro encheu o Salão Social do 
RPFC, local que se tornou palco tan-
to para a geração de novos negócios 
quanto para a ampliação do networking 

entre os empresários participantes.

O evento marcou mais uma vez a im-
portância da ACIARP no desenvolvi-
mento comercial de Ribeirão Pires!

Rodada de
NEGÓCIOS

Mais do que um local para apresentar 
seus produtos e serviços, a Rodada de 
Negócios também é um momento para 
estreitar relacionamentos comerciais.

Veja outros 5 motivos para a sua empresa participar deste evento, seja 
como ofertante ou âncora:

Empresas fornecedoras (Ofertantes)

1.Possibilidade de contato direto 
com grandes empresas;

2.Oportunidade de realização rápi-
da de negócios;

3.Networking e apresentação de 
produtos e serviços;

4.Conhecimento de mercados po-
tenciais e abertura de novos;

5.Realização de parcerias e inter-
câmbios em âmbito nacional e 
internacional.

Empresas compradoras (Âncoras)

1.Divulgação e marketing institu-
cional;

2.Integração com a comunidade 
empresarial;

3.Busca de novas parcerias;

4.Identificação, em curto prazo, de 
ótimos fornecedores;

5.Maior conhecimento do merca-
do.

Mesa 5 - EPLAN Construções

Mesa 1 - OURO FINO

Mesa 3 - Naturaço

Empresas Âncoras
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Parcerias promissoras 
contribuem para o 
sucesso da Rodada!

Limpe seu 
nome para as 
compras de Natal

PESSOAL GOLD - PF

A ACIARP agradece a todas as empre-
sas âncoras e apoiadoras, em especial à 
Régia Corretora de Seguros e à Allianz, 
por terem participado da 2ª Rodada de 
Negócios.

O evento foi um grande sucesso, mar-
cando mais uma vez a história da 
ACIARP na busca pelo fomento aos ne-
gócios da região. Além disso, ao reunir 

Nesta época tão especial nós gostamos 
de comprar presentes para todos da 
família, por esse motivo, o volume de 
análises para concessão de crédito au-
menta muito. Para que o cliente tenha 
uma concessão de crédito aprovada na 
hora da compra é necessário que não 
haja nenhuma restrição no nome do to-
mador do crédito.

Hoje em dia, empresários e comercian-
tes fazem concessões de crédito base-
ados em pesquisas do SCPC e, caso o 

Procure a Associação Comercial e Agrí-
cola de Ribeirão Pires – ACIARP, na Rua 
Stella Bruna Nardelli, 257, Centro, ou no 
Posto Atende Fácil, ao lado da Rodovi-
ária Nova, no centro de Ribeirão Pires, 
e faça um levantamento do seu docu-

O Pessoal Gold é um relatório comple-
to sobre o comportamento comercial 
de pessoas físicas de todo o Brasil, que 
possibilita avaliar com mais segurança o 
perfil de risco de consumidores e otimi-
zar as ações de vendas e de cobrança.

O Pessoal Gold pode ser utilizado por 
empresas de qualquer ramo ou seg-
mento, que precisem conhecer melhor 
os clientes e basear suas decisões de 
crédito em uma consulta completa, 
contendo dados cadastrais, registros de 
consultas, participação em empresas e 
falências, alerta de fraudes e anotações 
de inadimplência do maior banco de 
dados do Brasil.

BENEFÍCIOS

• Redução de inadimplência por meio 
da análise das informações de pendên-
cias e restrições financeiras;

• Diminuição do número de fraudes por 
meio de validação cadastral;

em um só lugar compradores e fornece-
dores, conseguimos incentivar não ape-
nas o comércio, mas também ampliar 
o networking entre os empresários e 
participantes.

Esperamos contar com esses mesmos 
parceiros em 2014, a fim de reforçar 
ainda mais a importância da Rodada de 
Negócios para Ribeirão Pires.

AGRADECIMENTO UTILIDADE PÚBLICA

cliente tenha alguma restrição em seu 
nome, seja em registro de débito, título 
protestado, ocorrências de cheque ou 
até mesmo alguma Ação Civil, as pos-
sibilidades de concessão de crédito são 
quase nulas.

Caso tenha alguma restrição em seu 
documento, tente regularizar antes das 
compras de Natal para que você com-
pre tranquilo sem correr o risco de não 
conseguir levar seus presentes por falta 
de concessão de crédito.

Como fazer para regularizar as restrições
mento em nível nacional. Tenha em 
mãos seu CPF e RG.

• Verificação do risco de inadimplência 
através do Score;

• Possibilita acompanhar os hábitos 
de compra do consumidor e identificar 
eventuais alterações de comportamen-
to por meio de mensagens de alerta;

• Oferece uma análise de crédito de ris-
co integrado, incorporando a visão rela-
cional entre pessoa física e empresas da 
qual participa;

• Conta com uma equipe da Boa Vis-
ta Serviços dedicada exclusivamente à 
análise de casos de fraudes.

Regularize seus documentos e conscien-
tize seus amigos dessa ação importante 
para um Natal de paz e harmonia.
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Realizações ACIARP

1ª Semana Solidária

Palestra sobre Marketing de Relacionamento - SEBRAE

Treinamento Master Mind - Vendas de Alto Valor Agregado

Treinamento Regras de SCPC, Negativação e Novos Produtos



10 INFORME ACIARP



11INFORME ACIARP



12 INFORME ACIARP

O desenvolvimento 
empresarial de Ribeirão 

passa pela ACIARP

Tel: 2595-0200
www.aciarp.com.br


