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Cinquentenária, ACIARP se mostra 
antenada nas mudanças do século 21

Gerardo P. Sauter
Biênio 2009/2010

SUA EMPRESA PRECISA 
DE CONSULTORIA?
Muitas vezes o empresário 

responde que em sua empresa não 
há necessidade de consultoria, po-
rém a verdade é uma só: uma vez 
que você tenha suas vendas au-
mentadas significativamente você 
entenderá o que uma consultoria 
que otimize departamentos e pro-
cessos pode fazer por sua empresa. 

Nos dias de hoje é impensável 
um empresário que chuta e corre 
para defender o pênalti em ter-
mos de governança empresarial. 
E foi pensando nisso que o NJE - 
NÚCLEO DOS JOVENS EMPREEN-
DEDORES, braço da Associação 
Comercial Industrial e Agrícola 
de Ribeirão Pires, promove aos 
interessados uma CONSULTORIA 
GRATUITA em diversos assuntos 
que sua empresa necessita, tais 
como finanças, marketing, segu-
rança do trabalho, contabilidade 
e atendimento ao cliente, etc.  

A idéia é atender somen-
te três empresas por reunião - o 
NJE se reúne sempre às primeiras 
quartas feiras do mês, às 19hs na 
sede da ACIARP -  na qual um gru-
po de jovens empresários estará 
à sua disposição para esclarecer 
dúvidas em qualquer assunto que 
sua empresa venha a ter. Lem-
brando que por empresa entende-
se comércio, indústria e serviços.

É uma boa chance para solu-
cionar alguns problemas e também 
para conhecer o trabalho do NJE.  
 
Participe! Agende a sua consul-
toria com Walkiria pelo telefone 
11 – 2595-0233 ou pelo e-mail 
aciarp.parcerias@terra.com.br

Lauro Iukio Akao Filho
Presidente NJE

A tradição, ao contrário do que mui-
ta gente pensa, não representa 
idéias carentes de modernidade. 

E a ACIARP prova isso ao chegar aos cin-
qüenta anos com ações mais inovadoras 
do que nunca. Aprende-se com a tradição 
para não fugir do foco, do objetivo e da es-
trutura. Inova-se com criatividade e parce-
rias para chegar ao entendimento de que o  
negócio estratégico da ACIARP são os ser-
viços, estes relevantes para fomentar o de-
senvolvimento econômico das empresas e 
a capacitação de empresários e sócios.

A ACIARP conta hoje 
com quase 500 associados 
o que representa 25% das 
empresas da cidade, mé-
dia relativa maior do que 
muitas cidades industriais 
do interior do Estado de São 
Paulo de mesmo porte que 
Ribeirão Pires. Isso é uma 
demonstração de confiança 
no trabalho da ACIARP que 
inova mais uma vez e oferece uma série 
de novos serviços aos seus associados. 

Ainda temos muito a caminhar para 
atingirmos a totalidade das empresas do 
município e é para isso que trabalhamos: 
presidente, diretoria, conselhos e funcio-
nários e associados.

Na festa de comemoração dos 50 
anos, pudemos reunir quase todos os ex-
presidentes da Aciarp, faltando apenas seu 
primeiro presidente, Arthur Gonçalves de 
Souza Junior, que presidiu a Aciarp de 1960 

a 1965. Cada um deles deu seu testemunho 
de sua época como presidente, de suas di-
ficuldades e de suas conquistas. Eles são a 
tradição da nossa instituição, a solidez de 
nossos princípios e nosso exemplo para se-
guir adiante sempre inovando.

Neste primeiro semestre venho me 
empenhando em dar apoio às indústrias da 
região no sentido de facilitar o acesso a in-
formações que dizem respeito a CETESB e a 
SABESP e para isso já fizemos varias reuniões 
onde tivemos alguns progressos e teremos 

mais ainda se cada vez mais empresas 
participarem de nossas pautas. 
 

Venho tendo reuniões no  
sentido de fazer ótimas cam-

panhas para nossa cidade, 
porém falta um pouco de 

apoio de alguns de nossos 
empresários. Creio que 

precisamos nos unir mais 
assim teremos campa-

nhas com ótimo retorno e um custo 
menor para todos

Quero fazer um convite a todos os 
empresários que não são associados para 
que conheçam nossa entidade e o que ela 
pode oferecer de benefícios e serviços.  

Obrigado a todos e até o  
próximo informativo.
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ACIARP busca uma solução para 
indústrias de Ribeirão Pires

A pedido de várias indús-
trias da cidade a Aciarp 
está intermediando jun-

to à SABESP e CETESB, uma ne-
gociação para tentar resolver 
um problema pelo qual essas 
indústrias estão passando.  

Pressentes na reunião do 
dia 17 de março, presidente da 
ACIARP, Gerardo Pedro Sauter 
e Eliete Vieira da Silva, Diretora 
Secretária, o vice presidente da 
ACIARP e atual Secretário de 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo de Ribeirão Pires Mar-
celo Menato, 
do presiden-
te do CIESP  
- Centro das 
I n d ú s t r i a s 
do Estado 
de São Pau-
lo - Shotoku 
Yamamoto e 
empresár io 
da SKY Cor-
te Laser, Irina Freijo CIESP de 
Santo André, Rodrigo Christino 
Jensen da Metal Tampos Ltda,  
Oldemam Kouklatin, Claudia B. 
Marchim e  Silvio J. Buso   da 
CBC,  José Santana,  Isabel Z. 
Sanches Toledo e  Ernesto Fran-

cisco Rigo  da Sanches Blanes, 
Maria Paula  da SEVEMASA,  Si-

deney Dorim 
,  da Soma So-
luções Maq.,  
Milena Velo  
da Metalúr-
gica Mardel 
Ltda, Denise 
Fernandes  da 
Santa Edwi-
ges , Selma S. 
Sanches Rigo, 

Sueli Cardoso Coca,  da San-
ches Blanes  e  Ailton Marin  da 
Iso Revest.

O motivo da reunião é a 
dificuldade  enfrentada pelas 
Industrias na  revalidação das 

licenças da CETESB a remoção 
dos resíduos de esgoto domes-
tico pela SABESP. 

Eliete Vieira, que ocupa ca-
deira no COMDEMA ( Conselho 
Municipal de Meio Ambiente )  
de Ribeirão Pires, informou à 
todos que o Convênio assina-
do no dia 18 de Março junto a 
CETESB representa um avanço 
,pois os licenciamentos serão 
compartilhados com o Muni-
cípio e inclusive demonstrou 
que praticamente todas as ati-
vidades industriais que estão 
instaladas no Município estão 
contempladas nesta listagem. 

ACIARP

“se todos os esforços se 
concentrarem,  com 

certeza  em breve 
teremos uma solução 
para as indústrias de 

Ribeirão Pires”
GERARDO SAUTER
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viabilizar novas construções), 
onde  o crescimento será orde-
nado para produzir moradias 
de padrões dignos  para seus 
ocupantes  principalmente 
para aquelas pessoas que aqui 
nasceram e hoje se vêm obri-
gados a optar por cidades vizi-
nhas por falta de ofertas imo-
biliárias em Ribeirão Pires.

A hora é agora. A cidade, 
principalmente seu tradicional 
centro, necessita de reformu-
lação e criatividade, objetivos 
que deverão ser atingidos tam-
bém com a colaboração dos 
profissionais do mercado imo-
biliário, de empresários ligados 
à construção civil e poder pú-
blico.
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Durante os últimos 30 
anos Ribeirão Pires 
vem se desenvolvendo 

a passos curtos tendo em vista 
os percalços da Lei de Proteção 
aos Mananciais desde os anos 
70 e que fazem com que ela, 
às vezes, seja vista por alguns 
munícipes como uma cidade 
que carece de desenvolvimen-
to imobiliário.

A Lei de Proteção aos Ma-
nanciais nos privou de grandes 
empreendimentos imobiliá-
rios, porém ao mesmo tempo 
em que não se vê torres sendo 
erguidas, nota-se um aumento 
na procura por imóveis resi-
denciais evidenciando com isso 
uma busca por um  importante 
atrativo social que é a  “QUA-
LIDADE DE VIDA” o que signi-
fica morar em um local pouco 
adensado e com infra estru-
tura de cidade grande, quesi-

Imóvel bom é imóvel legalizado

to no qual Ribeirão Pires  está 
caminhando para se igualar ao 
índices das melhores cidades 
do ABC para se viver.

Certo é que o futuro de 
Ribeirão Pires é muito pro-
missor. Com o novo 
ordenamento 
jurídico propor-
cionada pela Lei 
Específica da 
Billings a cidade 
assistirá a um 
desenvolvimen-
to ordenado 
e com princí-
pios construti-
vos modernos, 
que valorizem 
o verde e as  montanhas. O 
momento dependerá da res-
ponsabilidade de cada um de 
compreender e aplicar a lei 
conforme foi aprovada sem  
sentimentalismo e sim com ra-

Eliete Vieira da Silva
Nova Trentina Imóveis

Diretora Aciarp

cionalidade e visão de futuro.

As oportunidades de ne-
gócios são inúmeras na região 
chamada de CONSOLIDADA 
(Região Consolidada: Locais da 
Cidade que já estão adensados 
mas que ainda contam com al-

guns terrenos 
vagos. Estes 
terrenos  são 
ideais para os 
novos empre-
e n d i m e n t o s , 
pois já contam 
com rede de 
água e esgoto, 
i l u m i n a ç ã o 

pública,asfalto, 
escolas,postos de saúde entre 
outros aspectos fundamentais 
de infra estrutura urbana e 
que não vão gerar impacto am-
biental nem demandar novos 
investimentos públicos para 



tos. Nem tudo que funciona 
bem para um tipo de consumi-
dor surtirá efeito para outro. 
Nisso, lembre-se que o meio é 
a mensagem e, por isso, todo 
cuidado é pouco com a abor-
dagem. 

Além de ajudar a pro-
porcionar resultados efetivos 
quando bem realizada, a co-
brança também cria e estreita 
relacionamentos. Lembre-se 
de que cliente bem tratado não 
só volta sempre como também 
faz recomendações aos seus 
contatos. E nesta era de redes 
sociais, em que informações 
tanto positivas quanto nega-
tivas pulverizam-se com um 
clique, esse é um cuidado que 
você definitivamente não deve 
dispensar ao seu negócio. 
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Cobrança benfeita: ferramenta 
estratégica para o sucesso do negócio

O brasileiro está buscan-
do mais crédito, isso é 
fato. No último Índice 

Nacional SCPC de Crédito ao 
Consumidor, elaborado men-
salmente pela Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP), 
em março de 2010 a busca por 
crédito cresceu 10,7% sobre 
março de 2009 e 26,2% sobre 
fevereiro deste ano. Mas o que 
todos esses números signifi-
cam? 

Trocando em miúdos, em 
tempos de recuperação de cri-
se, chegamos ao momento em 
que o consumidor está mais 
seguro e quer recuperar o tem-
po perdido, concretizando os 
sonhos que ficaram na gaveta 
nos últimos meses. Os estabe-
lecimentos perceberam muito 
bem esse comportamento e 
não estão medindo esforços 
para conquistar essa clientela 
antes reprimida - seja facilitan-
do a concessão de crédito, seja 

aumentando o número de par-
celas para, consequentemente, 
diminuir seu valor. 

E é aí que mora o perigo: 
quando o empresário desem-
penha esforços deliberados 
para conquistar o consumidor 
por meio do crédito, ele aca-
ba abrindo a guarda para os 
riscos trazidos pela inadim-
plência. Quando a demanda 
por crédito aumenta, natural-
mente, a inadimplência acom-
panha o movimento. Contudo, 
por mais que o empreende-
dor blinde seu negócio contra 
esse mal, ele sempre será imi-
nente. E, quando o estrago já 
está feito, a saída é partir para  
a cobrança. 

Nos últimos tempos, a co-
brança deixou de ter um papel 
meramente operacional para 
ganhar importância estratégi-
ca e, em decorrência disso, ser 
mais profissionalizada. Esqueça 

o operador inconveniente que 
liga em horários inapropriados 
e com abordagens indelicadas: 
o modo como você cobra seu 
cliente foi radicalmente revisto 
nos últimos tempos, acompa-
nhando os aspectos comporta-
mentais e tecnológicos. 

Cobrança benfeita não é 
a cobrança insistente, agres-
siva e impertinente. Cobrança 
precisa é aquela que rende 
resultados e, para isso, o em-
presário tem um leque de es-
tratégias na mão para usar de 
acordo com o perfil do cliente. 
Vale envio de carta junto com o 
boleto de pagamento, ligações 
em horários que o consumidor 
está apto a conversar, e-mail 
marketing e até mesmo envio 
de SMS. 

Para não errar nesse pro-
cesso, recomendo que você 
conheça bem o perfil de seu 
cliente, bem como seus hábi-

*Roseli Garcia é Superinten-
dente de Produtos e Serviços 

da  Associação Comercial  
de São Paulo (ACSP)



Núcleo de  Gas-
tronomia e Cho-

colateiros

A ACIARP promove des-
de 2009 encontros 
semanais com vários 

empresários do ramo de gas-
tronomia que discutem os 
problemas e as necessidades 
do setor capacitando-os na re-
solução de problemas comuns 
às empresas do setor  assim 
como capacitação administra-
tiva para que consigam tocar 
seus empreendimentos  com 
maior base empresarial. 

Depoimento:  
   Família do Acarajé

“Sonhava em fazer um 
curso em que eu pudesse 
crescer no meu ramo de tra-
balho. Pois trabalho com pú-
blico e precisava me aperfei-
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PROJETO EMPREENDER

Portal RibeiraoPires.net 
Comemora um ano.
Internet. Um dos grandes ca-

minhos da mídia, nossa cidade 
não poderia perder o bonde 

da história. E Aciarp também não 
poderia ficar de fora e deixar de 
anunciar o aniversário de um ano 
do Portal Ribeirão Pires ponto 
net. A iniciativa é do jovem Iuquio 
Ywasaki, proprietário também do 
site Webaladas. Iuquio foi além e 
criou um portal com notícias de 
Ribeirão Pires originando em site 
dinâmico que abrange muitas fo-
tos, guia comerciais, promoções 
e tudo o que a cidade oferece de 
bom aos seus moradores. Iuquio 

comemora também os mais de 
15 mil acessos e mais de 160 mil 
páginas publicadas mensalmente. 
“ O portal não pára de crescer” diz 
ele. 

Lançado com o objetivo de 
manter os internautas interessa-
dos sobre assuntos relacionados a  
cidade, ele tem como uma fonte 
de notícias a Secretaria de Comu-
nicação de Ribeirão Pires, Jornal A 
Voz de Ribeirão Pires, Jornal Folha 
e alguns assessores de imprensa 
da região. Com uma agenda de 
eventos, incluindo também uma 

gastronômica, sempre atualiza-
das, o intuito é fornecer informa-
ções não só para os munícipes da 
Estância e sim para toda a região. 

“Sempre sonhei ajudar Ri-
beirão Pires e os munícipes e foi 
com a Internet que encontrei uma 
forma de colaborar. Estou muito 
feliz com o resultado e agradeço 
muito os comerciantes parceiros 
que acreditam no meu trabalho” 
comentou Iuquio.

Para maiores informações: 
contato@ribeiraopires.net

ANTUNES CAMARGO 
EMPREITEIRA 
CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Rua Virgilio Roncon, 202
VL Guerda – Ribeirão Pires

COPOLA COMÉRCIO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS E 
FERRAMENTAS LTDA
Rua Stella Bruna Nardelli, 58
Centro - Ribeirão Pires
Tel: 4828-5858 

DOMUS AMICA PROJETOS 
AMBIENTAIS
Rua Felipe Sabbag, 200 Sala 4c 3° 
Andar - Centro - Ribeirão Pires
Tel: 4823-4066 

E YES COSMÉTICOS
Rua Boa Vista, 10 Loja10
Centro - Ribeirão Pires
Tel: 4825-1505

ELR SYSTEM LTDA - ME
Rua Rio Branco, 602 Sala03
Centro – Mauá
Tel: 2759-9443 

ESTAÇÃO 7 PRODUÇÕES & 
EVENTOS LTDA
Rua Luís Pinto Fláquer, 181
Centro - Santo André
Tel: 2758-7077

ESTÚDIO HI PRODUÇÃO 
FOTOGRÁFICA
Rua Olímpia Cata Preta, 193
Centro Alto - Ribeirão Pires
Tel: 4825-2456

GENESIS INFORMATICA
Av. Santo André, 240
Centro Alto - Ribeirão Pires
Tel: 4827-6626 

GRAFICA SÃO JORGE
Av. Fortuna, 132
Centro - Ribeirão Pires
Tel: 4824-1267 

HSA PISCINAS
Rodovia Índio Tibiriçá, 2310
Ouro Fino Paulista - Ribeirão Pires
Tel: 4827-0131 

MG COMÉRCIO DE 
MOLAS – ME 
Rodovia Índio Tibiriçá, 2264
Vila Marquesa De Santos 
Ribeirão Pires
Tel: 4825-3107 

NATURAL SURF
Rua Do Comercio, 127 Lj05
Centro - Ribeirão Pires
Tel: 4824-4521 
 
RADIO SAT ELETRO MAGAZINE
Rua João Domingues de Oliveira, 
154 - Centro - Ribeirão Pires
Tel: 4828-5052

START UP - MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA
SOLDAGEM LTDA
Rua Dos Aliados, 11
Planalto Bela Vista
Ribeirão Pires
Tel: 4823-7191

SIGMA CONTABILIDADE 
Rua Felipe Sabbag, 199
Centro - Ribeirão Pires
Tel: 4828-4147

SÍTIO SÃO CONRADO
Estrada da Sondália, 650
IV Divisão – Ribeirão Pires
Tel: 4827-9102

TCP COMERCIO DE MOLDES E 
PEÇAS TÉCNICAS LTDA ME
Rua São Francisco, 676a
Jd. São Francisco - Ribeirão Pires
Tel: 4823-2223 

TECNO JMS
Rua Major Carlos Del Prete, 276
Vila Tavolaro – Ribeirão Pires
Tel: 4822-2224 

TECNOLIGHT 
ELETROELETRÔNICA 
IND. E COM. LTDA
Rua Vereador Geraldo Dias de 
Camargo, 55 - Santa Luzia - 
Ribeirão Pires
Tel: 4823-3688 

YWASAKI INTERMEDIAÇÃO EM 
NEGÓCIOS LTDA ME
Rua 1ª de Junho, 200
Jd. Garibaldi - Centro
Ribeirão Pires
Tel: 4823-6644

Novos 
Associados çoar mais ainda. Sou 

vendedora de acara-
jé, tenho um quios-
que na praça e tinha 
muitas dificuldades 
em tudo, pois sei que 
o comércio cresce e 
temos que crescer 
junto com ele, e não 
sabia como até que 
surgiu uma oportu-
nidade em fazer um 
curso com o Profes-
sor Ricardo e a ajuda 
da ACIARP – Asso-
ciação Comercial, In-
dustrial e Agrícola de 
Ribeirão Pires, que 
está nos ajudando. 
Sinto-me mais motivada todos 
os dias e está me abrindo no-
vas idéias.

Só tenho a agradecer pela 
oportunidade que estão dando 
não só a mim, mas também aos 
meus amigos de trabalho que 

estão fazendo o curso e apro-
veitando convido a todos a ex-
perimentar o meu acarajé, no 
quiosque nº 1 da Praça Central, 
chamado Família do Acarajé.
Obrigado a todos da ACIARP.”

Maria Roque O. Santos


