EXPEDIENTE
Rodrigo Henrique Sousa de Araujo
(Presidente)
Mário Paulo dos Santos Sousa
(Vice-presidente)

Já se passaram dois anos desde que assumimos a diretoria da presidência da Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde. Se já era fã dessa instituição, confesso
que minha admiração só aumentou ao longo desse tempo.

Ana Valéria Rodrigues Chaves
(1ª Secretária)

Conheci de perto todo o esforço dos que trabalham para fazer a economia de Arcoverde movimentar. Uma equipe nasce quando cada pessoa é capaz de realizar,
no grupo, o que, sozinha, jamais poderia fazer. Na ACA, o espírito de equipe é real.

Wanda Maria Freire Queiroz
(2ª Secretária)
Maria Ivone de Lima
(1ª Tesoureira)
Miguelito Rodrigues Almeida Jr
(2º Tesoureiro)
Nivaldo Barros Sampaio
(Diretor administrativo)
Antonio Gibson Quirino Siqueira
(Diretor de núcleos empresariais)
Celia Rejane Vidal Maciel
(Diretora de produtos e serviços)
Maria Rosimar da Silva
(Diretora de responsabilidade social)
Christiano Marcus Pereira
(Diretor de marketing)
Sérgio Franklin Santos Cordeiro
Jussara Pereira Barbosa
Elidaine Oliveira Severiano
Albuquerque
(Conselho fiscal)
Jaime Espósito de Lima Filho
Marcos Aurélio Mangueira Andriola
José Wellington Cordeiro Maciel
(Suplentes)
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2020 FOI UM
ANO DE MUITOS DESAFIOS
E GRANDES
APRENDIZADOS

Além de todas as dificuldades naturais que o comércio de forma geral vive, fomos
surpreendidos pela pandemia do COVID-19. Precisou de muita garra e paciência
de toda a equipe da ACA para ajudar os associados. Para a maioria dos microempreendedores, o faturamento diário é essencial para a manutenção do negócio,
para o pagamento das despesas, aquisição de produtos, pagamento de impostos e
folha de pagamento etc. Poucos empresários possuem, ou conseguem formar reservas financeiras para enfrentar tempos difíceis, sobretudo esta crise sem precedentes
e de consequências catastróficas.
A ACA precisou se reinventar, ser resiliente, para ajudar esses empresários a encontrarem um novo caminho e até mesmo para não fecharem as portas. Conseguimos ser mais fortes, estamos mais unidos e mais experientes. O comércio voltou
a funcionar, há muitas dificuldades ainda, mas as etapas, uma a uma, vão sendo
vencidas e o associativismo deu provas da sua importância.
O momento é de solidariedade e ainda requer muita atenção! O momento também
é de partida. Estamos finalizando nosso período de gestão da ACA. Se muito foi
feito, sabemos que muito, também, ficou por fazer. Desejo a nova equipe sucesso!
O momento pós-pandemia também terá seus desafios. Acreditamos e confiamos na
competência da nova diretoria. São pessoas do bem, com conhecimento suficiente
para fazer um excelente trabalho.
A todos, o meu sincero agradecimento pela seriedade, compromisso e competência
no exercício de suas atividades.
Encerramos nossa gestão com a certeza de termos feito o melhor possível Foi um
trabalho árduo, mas os resultados foram reforçadores. Agora, uma nova equipe assumirá a responsabilidade das atividades da ACA. Desejamos muito sucesso a todos!
Rodrigo Henrique Sousa de Araújo
(PRESIDENTE)

ARGUMENTOS DE VENDAS EFETIVOS FOI
TEMA DE OFICINA REALIZADA PELA ACA
No mês de novembro, a ACA promoveu a Oficina Criando Argumentos
de Vendas Efetivos, integrando a Semana Global do Empreendedorismo,
movimento que acontece simultaneamente em mais de 180 países e
tem como principal objetivo disseminar a cultura empreendedora.
Com apoio do SENAC, o consultor
Steven Albuquerque desenvolveu
com a turma temáticas como os
aspectos de vendas (na visão dos
clientes),planejamento e realização
das vendas; sondagem das necessidades dos clientes; abordagem
do cliente e abertura da venda; de-

monstração dos produtos e serviços;
fechamento experimental; tratamento das objeções e fechamento
da venda.
Essa foi mais uma oportunidade de
aprendizado oferecida pela ACA e
Sebrae.

MENSAGEM DE GRATIDÃO
FELICITAÇÕE DA ACA
Estamos no mês de dezembro, e a
ACA aproveita esta última edição
do Informativo 2020 para desejar a
todos os colaboradores e cidadãos
arcoverdenses boas festas.
Nós somos muito mais do que

trabalho. Nós somos parceiros de
vida! Lutamos juntos; trabalhamos um para o outro e sonhamos
um pelo outro. Que o nosso peito
transborde gratidão e que sigamos
sempre unidos.
Feliz Natal e um ano novo
de conquistas!

ACA REALIZA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2021/2022
A eleição para a gestão da ACA para
o biênio 2021/2022 foi realizada
no dia 30 de novembro, na sede
da entidade, através de Assembleia
Geral Ordinária. Na ocasião, elegeu-se os integrantes da nova diretoria
efetiva e suplentes. O presidente e
vice-presidente da Associação, Miguelito Rodrigues Almeida Junior
e Antônio Gibson Quirino Siqueira,
integram a diretoria eleita da ACA.
A diretoria ainda é composta por 1º
e 2º Secretário (Antônia Souza do
Carmo Romão E André Luiz De Sousa Frota), 1º e 2º Tesoureiro (Maria Ivone de Lima e Nivaldo Barros
Sampaio), Diretor Administrativo
(Jaime Espósito de Lima Filho), Diretor de Núcleos Empresariais (Rafael de Carvalho Alves), Diretoria
de Produtos e Serviços (Glauberton
Itácio Pereira da Silva), Diretoria

de Responsabilidade Social (Celia
Rejane Vidal Maciel), Diretoria de
Marketing (Rodrigo Henrique Sousa de Araújo); Conselho Fiscal (Valter Kennedy Rodrigues de Siqueira,
Jussara Pereira Barbosa e Romilson
Ferreira Lima) e Suplentes (Elidaine Oliveira Severiano Albuquerque,
Wanda Maria Freire Queiroz e Marcos Aurélio Mangueira Andriola).
Todos esses integrantes da diretoria prestarão serviços e usarão seus conhecimentos para

colaborar com os associados
da ACA de forma voluntária.
A escolha dos integrantes é feita
pelo presidente que forma sua chapa e apresenta aos associados para
aprovar na assembleia. “O preparo
da equipe e experiência culminou
numa eleição baseada em pilares
democráticos, transcorrida de forma
transparente, organizada e dentro
da normalidade”, explicou o presidente Rodrigo Henrique. A posse
dos novos membros deverá acontecer no dia 04 de fevereiro.
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OFICINA ENSINA SOBRE USO DAS REDES SOCIAIS PARA VENDER MAIS
No cenário atual, é praticamente impossível uma empresa não possuir presença digital. Estar online é sinônimo de existir – para os clientes e para a
concorrência.
Os hábitos de consumo mudaram: as pessoas estão cada vez mais conectadas
e baseando seus hábitos de compra pela internet, através de pesquisas em
blogs e redes sociais.
Com o objetivo de oferecer conhecimento na área para os associados, a ACA
promoveu a oficina Presença Digital - Como usar as redes sociais para vender
mais.
A oficina foi ministrada por Estivem Albuquerque, quando também foram realizadas aulas práticas para colaborar com os empresários de Arcoverde a estarem nas redes sociais. “A oficina teve uma excelente repercussão e foi muito
elogiada pelos participantes”, afirmou a diretora executiva, Edileuza Feitosa.
A aula aconteceu no dia 17 de novembro, das 8h às 18h, na sede da ACA, e
teve como parceiros o Sebrae e o Senac.

ACA E SEBRAE OFERECEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
Compreender como está o desempenho da empresa, quais seus pontos
fortes, onde estão as oportunidades e quais os aspectos que demandam
melhorias é primordial para que ela se mantenha competitiva no mercado.
O diagnóstico empresarial é o momento em que todas as informações necessárias serão recolhidas, para dar suporte em cada uma dessas decisões.
Para esse assessoramento mais eficaz, a ACA firmou parceria com o Sebrae
para realização de atendimento em 28 empresas de Arcoverde.
Através do consultor Arthur Amorim, foi realizado um diagnóstico empresarial a fim de identificar o grau de maturidade das empresas atendidas,
e desta forma a unidade do Sebrae Caruaru poder realizar ações mais assertivas na cidade de Arcoverde com base nas informações coletadas no
diagnóstico empresarial.
Segundo Amorim, as empresas também receberam orientações e sugestões de ações de melhorias, de acordo com o que foi identificado no diag-
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nóstico empresarial.
“Gostei muito do trabalho realizado por Arthur. Esse é de suma
importância para identificar possíveis problemas na empresa, como
gastos desnecessários, desorganização financeira, estratégias de
marketing ineficientes, entre outras falhas. Com essa análise, podemos entender melhor a nossa
empresa e fazer uma gestão estratégica que amplie o potencial do
negócio no mercado”, ressaltou
Maradyaga Alves de Freitas, da empresa Chic Bebê.

5,5 x 4,5cm

“VIVA A MAGIA DO NATAL – COM PRÊMIOS E SOLIDARIEDADE” É
TEMA DA CAMPANHA DE FINAL DE ANO DO COMÉRCIO DE ARCOVERDE
Otimista com o fim de ano, o comércio de Arcoverde se prepara para
as festividades de dezembro. Após
enfrentar uma série de dificuldades
por conta da paralisação das atividades, em decorrência da pandemia
da Covid-19, a expectativa é que,
com as lojas abertas, seja possível
minimizar os impactos negativos e
conquistar fôlego para 2021.
“Certamente não teremos um fim de
ano igual aos anteriores, mas com
certeza será melhor do que nos dias
normais. Acreditamos que as vendas
de Natal serão muito importantes
para recuperarmos o que for possível, já que 2020 foi muito difícil”,
destaca o presidente da ACA, Rodrigo Henrique.
Para colaborar com essa retomada
das vendas, uma das campanhas
mais esperadas do ano já está acontecendo em Arcoverde. Sob o tema
“Viva a Magia do Natal – com prêmios e solidariedade”, dezembro
chegou cheio de expectativas de
movimentação para o comércio local.
A campanha de final de ano, que

acontece 23/11 a 31/12, tem a
adesão de 65 empresas, que estão
fazendo a entrega de cupons para
clientes que realizam compras a
partir de R$ 50,00, para concorrerem aos prêmios: fogão, micro-ondas, geladeira, gelágua, tanquinho e vale-compras de R$ 500,00.
Além de impulsionar as vendas,
essa campanha cumprirá também
com o papel social. As empresas
participantes farão a doação de
alimentos que serão usados na
formação de cestas básicas a serem doadas, dia 22 de dezembro,
às famílias carentes de Arcoverde.

A campanha faz parte do projeto
“Empresa Responsável”, implantado
pela ACA, com o propósito de atuar
em diversas áreas como economia
local, meio ambiente e social.
“Essa colaboração entre ACA, comércio e sociedade só gera benefícios.
O cliente concorre a prêmios, o empreendedor garante as vendas e as
famílias que vivem em vulnerabilidade terão um natal menos difícil. E
nós, que fazemos a ACA, ganhamos
a satisfação de poder promover o
bem para tantas pessoas”, ressalta
Rodrigo.
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NOTINHAS
SEGURANÇA NA
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

ACA PROMOVE CONCURSO DE VITRINE
NATALINA
A vitrine é uma ferramenta muito
importante de comunicação e vendas para o varejo. Ela pode tanto
ajudar quanto atrapalhar. Portanto,
em primeiro lugar, é preciso ter em
mente que a vitrine não é gasto e
sim investimento. Ela tem um resultado significativo enquanto vendas
e tem toda responsabilidade de formação e manutenção de marca ou
mesmo a imagem de sua loja.
Pensando na importância desse
trabalho, a ACA está realizando o
Concurso de Vitrine Natalina. Segundo o presidente da ACA, Rodrigo Henrique, entre os objetivos do
concurso de vitrine estão: despertar
no comércio e na comunidade o
espírito natalino; incentivar os estabelecimentos associados a elaborar
vitrines criativas e fomentar as vendas do comércio no mês dezembro,
por meio do maior envolvimento do

consumidor com o período campanha de Natal.
Essa iniciativa é uma parceria da ACA
com a empresa de turismo Conectour, que premiará a empresa vencedora com duas diárias no hotel
Aram Natal Mar Hotel, na cidade de
Natal - RN.
Os critérios para o julgamento são
melhor vitrine (beleza, iluminação,
ambientação interna), melhor fachada e vitrine original (escolha dos
materiais e abordagem do tema natalino). A Comissão Julgadora será
formada por 04 profissionais escolhidos pela ACA e que não poderão
ser prestadores ou haver prestado às
empresas participantes nos últimos
04 meses. O prazo para finalização
das vitrines será até o dia 21 de dezembro/20, e o julgamento ocorrerá
entre os dias 22 a 23 de dezembro.

foto

Com a popularização dos meios eletrônicos, grande parte dos dados pessoais e empresariais estão guardados
em rede. Por isso, há alguns anos, é
crescente a preocupação com a certificação digital, uma forma de organizar
e verificar arquivos digitais, utilizando
criptografia de alta complexidade para
conferir segurança a diversos tipos de
documentos. Esse serviço é oferecido
em Arcoverde pela CERTIPE, empresa
parceira da ACA. Mais informações em
nosso site www.acaonline.com.br.

ARCOVERDENSES
INTEGRAM DIRETORIA
DA FACEP
Os empresários Célia Rejane Vidal Maciel e Rodrigo Henrique Souza Araújo,
integram a nova diretoria da FACEP. A
Federação das Associações Comerciais
e Empresariais de Pernambuco é uma
entidade de classe, sem fins lucrativos,
que representa as Associações Comerciais e Empresariais do estado de Pernambuco.

ACA REALIZA
CAMPANHA NOVEMBRO
AZUL
Com o tema “A cor mudou, mas a luta
contra o câncer continua”, a ACA promoveu em suas redes sociais uma
campanha sobre o Novembro Azul,
mês mundial de combate ao câncer de
próstata. O movimento Novembro Azul
teve início em 2003, na Austrália, com
o objetivo de chamar a atenção para
a prevenção e o diagnóstico precoce
das doenças que atingem a população
masculina, com ênfase na prevenção
do câncer de próstata.

ARCOVERDE DELIVERY
O “Programa Delivery” consiste na criação do site arcoverdedelivery.com, onde
foram cadastradas empresas e produtos
para a venda on-line, através da parceria ACA e a empresa Marketplace, que
é uma plataforma de vendas on-line
voltada para o comércio regional. Sua
empresa pode fazer parte deste negócio de sucesso. Entre em contato com
a ACA atendimento@acaonline.com.br ,
fone:87 3821 0776.
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COMÉRCIO ESTENDE HORÁRIO PARA COMPRAS DE NATAL
Os consumidores terão mais tempo
para fazerem suas compras neste
mês de dezembro. Uma parceria entre ACA, CDL e SINS permitirá que as
lojas estendam o horário de funcionamento nos sábados (12 e 19).
Normalmente aos sábados o comércio funciona das 8h às 12h, de forma
especial, os dois sábados que antecedem o natal terão as lojas funcionando até às 18h.
“O horário ampliado ajuda a elevar
as vendas e facilita a vida dos consumidores. No Natal essa iniciativa
torna-se imprescindível. Nesta época, as pessoas ficam muito ocupadas, cheias de compromissos. E,

com as lojas abertas até mais tarde,
ganham em conforto para fazer suas
compras em nossa cidade”, explica
o presidente da ACA, Rodrigo Henrique.

A ACA lembra que no dia 25 todo o
comércio estará fechado, por isso é
importante estar atento às compras
para o feriado.

foto
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EVENTOS DE EMPREENDEDORISMO
DEVEM MARCAR O ANO DE 2021
Durante o ano, diversos eventos de empreendedorismo
são realizados para ajudar negócios de diversos setores
e tamanhos a se desenvolverem ainda mais. Entre eles
estão eventos sobre comércio que apresentam soluções e
oportunidades para que estabelecimentos consigam aumentar suas vendas.
Em 2020, muitos desses eventos foram adiados ou cancelados por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas
para 2021 já existem algumas iniciativas agendadas, permitindo que empreendedores possam se preparar para
participar.
Portanto, se você está pensando em acompanhar
eventos sobre comércio para desenvolver o seu empreendimento em 2021, descubra algumas oportunidades para acompanhar no ano que vem.
1 – Feira do Empreendedor Sebrae
Este é um evento realizado pelo Sebrae em diversos pontos do país desde 1992. Seu objetivo é estimular a geração de oportunidades de negócio, bem como o surgimento, crescimento e diversificação de empreendimentos
sustentáveis.
2 – Feira Brasileira do Varejo
A 8ª edição da FBV aconteceria em maio deste ano, mas

por conta da pandemia foi adiada para os dias 12, 13 e 14
de julho de 2021.
Este é um evento realizado em Porto Alegre que reúne empreendedores de todo o Brasil
3 – ABF Franchising Expo
Atualmente, as franquias são umas das principais opções
de empreendimentos do mercado brasileiro. E a ABF é
uma das maiores feiras do setor em todo o mundo, reunindo empresários e investidores qualificados com diversos fornecedores de franquias.
No próximo ano, a ABF Franchising Expo acontece dos dias 23 a 26 de junho em São Paulo,
4 – RD Summit
Este é um dos principais eventos anuais de vendas
e marketing da América Latina, e segundo os organizadores já impactou mais de 40 mil profissionais.
5 – Vtex Day
Com o adiamento da edição deste ano, a próxima acontece apenas em 2021, nos dias 31 de maio e 1 de junho. No
site do Vtex Day é possível conhecer mais sobre o evento
e tirar dúvidas sobre ingressos, por exemplo.

Proporciona desconto e benefícios exclusivos
nos estabelecimento credenciados.

Lameds

Maketing Digital,
planejamento de marketing,
Trade Marketing e elaboração
de projetos.

www.acaonline.com.br
81 3821.0776

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

