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EXPEDIENTE

Vivemos um período não imaginado ou, pelo menos, não com a intensidade que o mundo 
inteiro foi afetado pela pandemia do novo coronavírus. Muitas empresas se consolidavam, 
enquanto outras se preparavam para alçar voos mais altos.

Diante disso, muitos empreendimentos, pegos de surpresa, não conseguiram sustentar o 
baque da crise e foram obrigados a repensar o destino da empresa. Este é um contexto em que 
a reinvenção se faz presente e viável.

O cenário atual de pandemia forçou empresas e entidades de classe a se reinventarem, inde-
pendente do seu segmento e tamanho.  E como ainda não há previsibilidade de quando toda 
essa situação se resolverá, é preciso seguir reinventando para não ter que demitir funcionári-
os, fechar as portas do seu negócio, além de garantir o sustento da própria família.

Mas sabemos que essa pode ser uma decisão difícil que precisa ser pensada e repensada, para 
saber aproveitar as oportunidades de transformar o negócio em algo sustentável. Por isso, não 
basta apenas perceber a necessidade de mudança, é preciso se preparar para ela. A reinvenção 
requer cuidados, pois o risco de piorar o cenário é grande, caso não haja um mínimo de orga-
nização e planejamento estratégico.

Tomando os devidos cuidados, o momento também oportuniza muita ousadia e coragem para 
fazer mudanças. O que temos visto é gente criando soluções bastante oportunas para o mo-
mento que vivemos. 

Algumas empresas encontraram soluções rápidas e criativas. Muitos restaurantes, por exemplo, 
se reorganizaram para fazer entregas. Lojas físicas criaram e-commerces e investiram na divul-
gação dos produtos pelas redes sociais.

Nesse processo de recriar o negócio, a análise de mercado é sempre importante. No entanto, 
neste cenário de crise e incertezas, ela é fundamental. Acompanhar as notícias no nicho de 
mercado em que a empresa atua ou pretende atuar pode trazer boas ideias e ajudar a criar 
novas formas de fazer negócios.

Aprimorar os conhecimentos também é uma forma de encontrar saídas para a crise. Participar 
de eventos, fazer leituras técnicas e cursos online são algumas formas de se capacitar e se 
preparar para enfrentar o desafio de remodelar o negócio. Gestão, vendas, inovação, criativi-
dade, tecnologia – todos os temas são relevantes para nutrir e expandir as ideias.

Se você quer seguir o caminho da reinvenção, então lembre-se de três palavras: informação, 
atenção e um pouco de ousadia, essas são ferramentas essenciais para o processo de rein-
ventar.
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Miguelito Rodrigues
(PRESIDENTE)

NEGÓCIOS -
REINVENTAR NA 
PANDEMIA 



“ACENDE A FOGUEIRA DO MEU CO-
RAÇÃO”, esse é mote que leva a 
campanha do mês de junho do co-
mércio de Arcoverde, alusiva ao Dia 
dos Namorados e aos festejos juni-
nos. Mesmo diante das dificuldades 
impostas por esse longo período de 
pandemia, a Associação Comercial e 
Empresarial de Arcoverde continua 
confiante e trabalhando para ala-
vancar as vendas no comércio local. 
 
Através do Projeto Empresa Res-
ponsável, apoiada pelas empresas 
Amaretto, Don Preto e Eternize Pro-

JUNHO É MÊS DE PRÊMIOS NO COMÉRCIO
DE ARCOVERDE

dutora, a campanha distribuirá cer-
ca de R$ 2.500 em prêmios. Esse 
recurso é proveniente da participa-
ção direta de 25 empresas. Serão 
realizados dois sorteios por sema-
na durante todo o mês de junho. 
 
Para participar, basta realizar uma 
compra a partir de  R$ 30,00 nas 
lojas parceiras, e assim receber o 
cupom para o sorteio. O último sor-
teio acontecerá no dia 02 de julho, 
às 12h, na sede da ACA.

“Dentro deste cenário de fechamen-
to/restrições/medo, muitas empre-
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O trabalho social desenvolvido pelo grupo Anjos em Ação tem contado com o apoio da ACA. Uma das campanhas promo-
vidas recentemente foi “COMIDA NA MESA SALVA VIDAS”. Através de mutirões, foram arrecadados alimentos não perecíveis 
suficientes para formar cem cestas básicas, doadas para famílias carentes de Arcoverde.

ACA APOIA CAMPANHA COMIDA NA MESA SALVA VIDAS 

                      5,6x6cm

sas passam por sérios problemas. 
Precisamos nos mobilizar enquanto 
comunidade e criar uma rede de 
suporte aos locais, estimulando a 
economia da região. Trabalho que 
ACA vem desenvolvendo”, explica o 
presidente, Miguelito Rodrigues.

Entre 1 de junho e 13 de julho de 2021, o SEBRAE PE e o NTCPE, apoiados pelo Instituto Rio Moda e ABP-
Moda, realizarão dez webinários com objetivo de capacitar gestores e empresários de Pernambuco.  
 
Com inscrição gratuita e respeitando a lotação das salas de Zoom, os webinários acontecerão às terças e quintas, das 
20h30 às 21h30.

Cada tema será abordado em um webinário com 60 minutos, incluindo tempo para interação com os participantes, 
perguntas e respostas. Inscrições através do link: https://cursos.institutoriomoda.com.br/webinarios-de-gestao-sebrae-
-pe-2021

WEBINÁRIOS GRATUITOS PARA GESTORES E EMPRESÁRIOS 



A ACA está sempre empenhada em 
realizar parcerias que promovam 
oportunidades de aprendizado e de-
senvolvimento aos seus associados.
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VENDER BEM É UMA ARTE QUE SE APRENDE 

CAMPANHA DIA DAS MÃES CONTEMPLA COM 
PRÊMIOS 5 SORTEADOS
Que toda mãe é uma estrela a gen-
te sabe, mas a ACA e o CDL fizeram 
questão de lembrar, no mês de 
maio, do brilho desses seres es-
peciais através da campanha “SUA 
MÃE É UMA ESTRELA”.

Foram 5 ganhadores do cupom 
de R$ 200,00, para ser gasto nas 
lojas parceiras: Tamires Rayelli L. 
Nogueira (comprou na Danyrafa), 
Ednildo Cipriano Pereira (comprou 

na Sapataria Fonseca), Larissa B. 
Dos Santos Leite (comprou no Ma-
gazine Padre Réus), Inalda Torres 
de França (comprou na Sapataria 
Passo Firme) e José Alexandre Ir-
mão (comprou na Automar).

Para participar, era apenas neces-
sário realizar uma compra a partir 
de R$ 30,00 nas lojas credencia-
das, para receber um cupom e 
concorrer aos vales-compras.
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Através da parceria com o Sebrae e 
Senac, foi promovida a oficina “EU 
VENDO BEM!”, ministrada pela Con-
sultora, Designer e Visual Merchan-
dising, Rosana Cohen.

A oficina abordou a importância da 
comunicação com os clientes, tan-
to no espaço físico onde funciona 
o empreendimento, quanto através 
das redes sociais. 

PROJETO EMPREENDEDORIS-
MO NO SEU BAIRRO CHEGA 
AO SÃO CRISTÓVÃO 
88 empresas foram atendi-
das no bairro São Cristóvão, 
através do projeto Empre-
endedorismo no Seu Bairro. 
 
A parceria entre ACA e SEBRAE 
oportunizou a esses empresá-
rios consultorias personaliza-
das com objetivo de prepará-los 
para vendas presenciais e online.  
 
“Uma consultoria voltada para 
micro e pequenas empresas, no 
cenário econômico atual, é de ex-
trema importância para que esses 
negócios se tornem competitivos 
e sobrevivam à concorrência de 
mercado, pois atua solucionando 
problemas existentes, melhoran-
do e aprimorando o que já existe 
de bom”, explica o presidente da 
ACA, Miguelito Rodrigues.
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para cumprir todas as normas e re-
gras exigidas pelo sistema tributário. 
A média dos países desenvolvidos é 
de 120 horas. Um outro dado tam-
bém é revelador: no ranking de faci-
lidade para pagamento de impostos, 
o Brasil ocupa a 137ª posição numa 
lista com 181 países.

“Ter um sistema tributário eficiente é 
fundamental para aumentar a com-
petitividade das empresas e, assim, 
acelerar o ritmo de crescimento eco-
nômico do Brasil, gerando emprego 
e renda para a população”, explica o 
diretor de marketing da ACA, Rodri-
go Henrique.

O sistema tributário atual dificulta o 
crescimento econômico e social do 
país, pois eleva os custos das em-
presas, prejudica a competitividade, 
penaliza os investimentos e traz in-
segurança jurídica.

Além disso, impõe uma clara des-
vantagem aos produtos nacionais, 
tanto na competição no mercado 
externo como na própria sobrevi-
vência no âmbito interno, diante 
dos importados.

O Brasil acumula quase 100 tipos de 
tributos. Um estudo realizado pelo 
Banco Mundial indica que, no país, 
são necessárias 2.600 horas por ano 
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POR QUE A REFORMA TRIBUTÁRIA NO BRASIL É NECESSÁRIA? 
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R$ 4,8 milhões e o limite máximo é 
de 30% do faturamento dos anos de 
2019 ou 2020, o que for maior – na 
hora de solicitar o crédito é possí-
vel apresentar os dois faturamentos 
para obter o limite máximo de recur-
sos junto ao banco.

Os empréstimos poderão ser pagos 
em até 48 meses. A solicitação para 
obter o empréstimo deve ser feita 

Você que é micro e pequeno empre-
endedor já conhece o Pronampe? 
Criado em maio do ano passado, 
nasceu como uma medida emer-
gencial para socorrer as micro e pe-
quenas empresas, mas a iniciativa 
se consolidou como política pública 
oficial de crédito.

Podem participar do programa em-
presas com faturamento anual de até 

VOCÊ CONHECE A LINHA DE CRÉDITO PRONAMPE? 
em um dos bancos participantes do 
programa. 

Uma mudança importante no novo 
Pronampe é o ajuste na taxa de ju-
ros, que sofreu um aumento, por 
isso, é importante o empreendedor 
ficar atento. Em 2020 os juros eram 
de 1,25% ao ano. Em 2021, passará 
a ser 6% mais a taxa Selic de 4,25%.



Existe alguma coisa melhor para sua 
marca do que ter seus clientes compar-
tilhando paixão pela sua empresa ou 
produto? A gente ensinou como fazer 
isso através da oficina “COMO TRANS-
FORMAR SEU CLIENTE EM UM FÃ”, uma 
parceria da ACA com o SEBRAE-PE e SE-
NAC. A oficina foi ministrada pela Espe-
cialista em Experiência do Consumidor 
Jaqueline Freire.

COMO TRANSFORMAR 
SEU CLIENTE EM UM FÃ
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A ACA juntamente com o SEBRAE-PE e 
SENAC promoveram o curso “COMO PAR-
TICIPAR DE LICITAÇÕES”. Ministrado pelo 
consultor Luiz Carlos Passos Tavares Ju-
nior, o curso teve duração de 40 horas 
de carga horária e foi realizado nos dias 
11, 18 e 25 de maio e 01 e 08 de junho 
deste ano. O objetivo do encontro foi 
demonstrar como acontece o processo 
de licitação dentro do município e do 
estado e também saber como se tornar 
apto dentro do sistema de licitações. 
Se você quer participar de cursos como 
esse, acompanhe toda a agenda da ACA 
no site www.acaonline.com.br.

CURSO SOBRE 
LICITAÇÕES PARA 

MICRO E PEQUENO 
EMPREENDEDOR 

O certificado digital é um documento 
eletrônico que permite qualquer pes-
soa física ou jurídica realizar transações 
pela internet de forma segura, prote-
gendo as transações online e a troca 
virtual de documentos, mensagens e 
dados. Você ou sua empresa já tem cer-
tificado digital? Se precisar, você pode 
entrar em contato pelo e-mail arcover-
deaca@gmail.com ou pelo fone (87) 
3821-0776.

CERTIFICADO DIGITAL 
É UM SERVIÇO 

OFERECIDO PELA ACA  

Através do Projeto Fazendo +, foi fir-
mada parceria entre a ACA e a Kianda 
Comunicação, que possibilitou a duas 
empresas associadas da ACA receberem 
assessoria em Marketing, com dicas 
de marketing digital, planejamento  e 
posicionamento de marca (com novo 
layout), de forma gratuita. No total 
foram 20 empresas inscritas, sendo se-
lecionadas a Casa Araújo e Diferenzza 
Modas.

ACA E KIANDA 
PROMOVEM PROJETO 

FAZENDO+ 

NOTINHAS
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Ter uma empresa é viver em constante batalha para sobreviver nesse mercado 
cada vez mais competitivo. Comemorar mais um ano desse empreendimento é 
comemorar o resultado de muito trabalho e dedicação. A ACA segue homena-
geando as empresas que têm mais de 15 anos de história em Arcoverde.

A ACA apoia a Campanha Vacinação 
Solidária que acontece em Arcover-
de e que solicita que as pessoas a 
serem vacinadas possam levar ali-
mentos da cesta básica para doar 
a famílias carentes. Objetivo é am-
pliar a ajuda a famílias em situação 
de vulnerabilidade que têm sofrido 
com a pandemia de Covid-19.A do-
ação não é obrigatória, ajudando 
apenas quem puder ou quiser cola-
borar. Essa iniciativa é da Prefeitura 
de Arcoverde com apoio de diversas 
entidades e comércio do município.

A S S E S S O R I A  C O N T Á B I L



Por mais um ano consecutivo a ACA 
promoveu a Campanha do Agasalho. 
Através do Projeto Empresa Respon-
sável, com apoio dos Anjos em Ação, 
foram arrecadados lençóis, coberto-
res, agasalhos e roupas. A campanha 
teve início em 15 de maio e finalizou 
as arrecadações com trinta dias.

Segundo o presidente da ACA, Mi-
guelito Rodrigues, a situação de 
vulnerabilidade de famílias e comu-
nidades está muito mais aguda e 
por isso a participação de todos foi 
ainda mais importante neste ano. “O 
envolvimento de toda a população 
viabiliza o atendimento das famílias 
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ACA E ANJOS EM AÇÃO PROMOVEM CAMPANHA DO AGASALHO EM 
ARCOVERDE
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EMPRESAS
RESPONSÁVEIS

 
 

 
  

  

 

vulneráveis que, em baixas tempe-
raturas, precisam deste gesto”, com-
pletou.

Antes das peças serem repassadas 
para as famílias, é realizada uma 
triagem para doar apenas as que es-
tão em melhores condições de uso. 

“A nossa orientação é que os mu-
nícipes, em campanhas como esta, 
doem apenas peças em bom estado, 
porque não é um descarte de roupas 
e objetos, mas uma ação para ajudar 
quem de fato precisa”, acrescentou 
Miguelito.
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A vitrine é o primeiro contato do público com a sua marca 
– é através dela que as pessoas serão capazes de vislum-
brar seu mix de produtos e os diferenciais que você tem a 
oferecer. Por vezes, essa exposição de produtos funciona 
como um verdadeiro ímã de clientes.

Essa é uma das estratégias mais conhecidas do visual 
merchandising, e utiliza técnicas de decoração para atrair 
mais clientes à sua loja, estimulando as chances de com-
pra por impulso e aumentando a sua margem de lucros.

Segundo um dos grandes nomes do vitrinismo, Jailsom 

Lima, a organização da sua loja é um vendedor mudo. 
E representa de 80% a 93% do faturamento. “A vitrine 
é onde tudo começa, é onde me relaciono com o meu 
cliente. Vitrinismo é uma arte que exige tempo e capaci-
tação”, destacou.

A vitrine tem grande importância no desempenho final do 
seu negócio, já que elas sempre atraem potenciais clien-
tes. Portanto, estude novas técnicas de apresentação em 
vitrines e mergulhe fundo no gosto do seu público-alvo. 
Despertar interesse em transeuntes e converter vendas a 
partir disso é uma ótima estratégia para o seu negócio. 

VITRINE -  “O VENDEDOR MUDO”

Av. Antônio Japiassu, 590 - Centro - 
Arcoverde | (87) 3821 0776 
www.acaonline.com.br
arcoverdeaca@gmail.com
      @associacaocomercialarcoverde
      @acaonlineoficial

10% de desconto nos 
serviços: Marketing
Digital, Planejamento
de Marketing, Trade
Marketing e elaboração
de projetos.


