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A ACISA é administrada por uma Diretoria Executiva, órgão
colegiado de deliberações, com mandato de três anos,
composta por um Presidente e cinco Vice-Presidentes,
Diretor Secretário e Diretores Adjuntos, eleitos diretamente
pelos associados, e, Suplentes nomeados pela Diretoria
Executiva. Atualmente a diretoria da ACISA, em vigência
de 2018 a 2021, é composta pelos seguintes membros, que
trabalham voluntariamente:

O ano de 2020 não foi fácil. A economia mundial
retraiu, desemprego aumentou, houve limitações sociais
e muitos desafios. Mas, não podemos negar que tivemos
pontos positivos, principalmente quanto à transformação
digital. Muitas empresas para se manterem no mercado
migraram para o e-commerce e delivery.
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Aqui na ACISA não foi diferente. Para continuarmos
levando conteúdos importantes aos nossos associados,
bem como, manter o total apoio à área empresarial,
reinventamos nossa forma de gestão e rapidamente
nos adaptamos às novas tendências e necessidades
digitais. Criamos a Academia de Negócios e Inovação,
Guia Empresarial, a ACISA Podcast, consultas online
para facilitar ainda mais a experiência dos usuários,
reforçamos e ampliamos as parcerias com várias
instituições acadêmicas de renome para capacitação
gratuita aos associados.
Temos certeza que 2021 será um ano diferente e com boas
perspectivas de crescimento para a economia brasileira
e mundial. No entanto, não basta apenas a boa vontade,
trabalho e determinação dos empreendedores. É preciso
mais, como atuação mais incisiva das instituições regionais
com uma agenda mais relevante, principalmente em
relação à infraestrutura. É preciso que nossos governantes
estejam alinhados com uma política mais assertiva
entorno da vacinação, pois somente assim teremos uma
retomada econômica de forma segura, célere e sustentável.
Nós da ACISA continuaremos trabalhando firme para
você empresário. Pode ter certeza que nossa equipe de
colaboradores, que tanto se dedicou nesses últimos meses,
e todos os membros da diretoria estarão no próximo
ano ao seu lado e sempre prestando um serviço de
qualidade, transparente e ético.
Será um Natal diferente, com poucos abraços físicos,
mas continuem tomando todos os cuidados necessários
para que estejamos todos juntos em 2021.
Feliz Natal e excelente Ano Novo!

EXPEDIENTE
ACISA Informa é uma publicação da Associação Comercial
e Industrial de Santo André, com distribuição gratuita,
direcionada à classe empresarial da região do Grande ABC.
A ACISA não se responsabiliza com os conteúdos dos anúncios.
Conselho Editorial: Pedro Cia Junior • Evenson Robles
Dotto • Paulo Cesar Ferrari • Ademir Gasparetto
Editora e Jornalista Responsável: Marli Popolin (MTb: 18.113)
Projeto Gráfico: Jaqueline Martins
Periodicidade: Bimestral
Edição Digital
Acesse a revista em versão digital: http://acisa.com.br/revista/

Associe-se:
acisa.com.br

(11) 2199-1611
(11) 2199 1600
acisa
acisasa
acisasa

Pedro Cia Junior
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Serviços

Apoio ao comércio
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Ação coletiva
beneficia
associados

O

s associados da ACISA que recolheram aos cofres públicos
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) na base de
cálculo das contribuições do PIS (Programa de Integração Social) e Cofins
(Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social) no faturamento já
podem pedir ressarcimento dos valores
pagos desde 2001.

Receita Federal de 2001 até a presente
data”, esclarece o presidente da ACISA,
Pedro Cia Junior.

empresas e esta decisão judicial trará
redução da carga tributária para as
empresas associadas.

Essa medida tem como base a vitória da
ação coletiva transitada em julgado, em
meados do mês de outubro. “Nossos associados podem reaver o crédito com
data retroativa e poderão compensar o
valor reconhecido em débitos devidos à

O advogado Dimas Alcantara, da
Alcantara Advogados, que representou
a ACISA na ação coletiva, explica que
a inclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da Cofins não compõe o
faturamento ou a receita bruta das

Para obter mais informações e orientações de como obter esse benefício, os associados deverão entrar em contato com
Alcantara Advogados por meio dos telefones (11) 5572-8225 e 97515-1668 ou pelo
e-mail jeferson.bueno@alcantara.adv.br.

Já baixou o App ACISA?

O

utra importante ferramenta que
a ACISA disponibilizou, para seus
associados e a todos os consumidores, é o App ACISA, o qual proporciona
uma série de vantagens.
Com o aplicativo, o consumidor cadastra cupons de promoção, como é o caso
do Show de Prêmios, e quem é empreendedor pode promover o engajamento dos seus clientes através de ações
promocionais, principalmente com o
Clube de Descontos e Vantagens. Nele,

Prefeituráveis participam de
reuniões com diretores

R

eafirmando seu posicionamento
de entidade apolítica e sempre
preocupada com a classe empresarial, a ACISA convidou os candidatos à Prefeitura Municipal da cidade
para que cada um apresentasse seus
programas de governo.
Os encontros foram virtuais e contaram com a participação de diretores e
membros do Conselho Superior da entidade, os quais tiveram a oportunida-

de de sabatinar os candidatos e cobrar
ações que contribuam efetivamente
para o desenvolvimento econômico
regional, manutenção dos empregos e
novos investimentos locais.
Entre o mês de outubro até 4 de novembro, participaram dos encontros
os candidatos Ailton Lima, João Avamileno, Bete Siraque, Sargento Lobo,
Bruno Daniel, Alex Arrais e Paulo Serra.

já estão cadastradas cerca de 60 empresas parceiras de 30 segmentos diferentes de atuação.
Também é possível acessar todos os
serviços da ACISA, tabela de valores do
Escritório da Junta Comercial de São
Paulo, realizar consultas online, ficar por
dentro dos parceiros do Guia Comercial,
da agenda de eventos, palestras da Academia de Negócios e Inovação e muito
mais. O aplicativo está disponível na Play
Store (Android) e na App Store (Iphone).

Show de Prêmios realiza sorteios

N

o último dia 2 de dezembro, o
Show de Prêmios realizou o primeiro sorteio, contemplando 25
consumidores que fizeram suas compras nos estabelecimentos participantes da campanha. Entre os prêmios, entregues na semana seguinte (dia 9) na
sede da ACISA, estavam eletrodomésticos, bicicletas, TV, smartphone, PC e
notebook. Até o momento, mais de 200
empresas aderiram à campanha promocional e mais de 20 mil cupons já foram cadastrados no aplicativo da ACISA.
O segundo sorteio aconteceu no dia
16 de dezembro, envolvendo mais 30
itens, como eletrodomésticos, apare-

lho de jantar, forno elétrico, bicicletas,
tablet, smartphone, Playstation, notebook e uma moto. O nome de todos
os ganhadores podem ser conferidos
no aplicativo da ACISA e no hotsite
www.showdepremios.acisa.com.br.

qualquer um dos estabelecimentos participantes. A cada R$ 20,00
em compras, o consumidor tem
direito a um cupom (limitado a 10
cupons por compra), o qual deverá
ser validado através do App da ACISA.

O sorteio final será no dia 13 de janeiro, com mais 50 prêmios, acrescentando aos itens anteriores, um
Iphone, dois notebooks e duas motos.

De acordo com o presidente Pedro
Cia Junior, o Show de Prêmios é
mais uma das estratégias da ACISA
que visam fortalecer e incrementar os comércios locais. “Neste momento, é importante que os consumidores valorizem e comprem nos
comércios de seu bairro, os quais
oferecem produtos de qualidade e
fácil acesso”, ressalta.

Com custo zero para os associados, o
Show de Prêmios será realizado até
o dia 12 de janeiro de 2021 e poderão
concorrer aos prêmios os consumidores que fizerem suas compras em
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Desenvolvimento

Geração de negócios

Apoio total ao
empreendedor

Novas instalações
do Centro de
Capacitação e
Negócios

D

urante o mês de outubro, a
ACISA - por meio da Academia
de Negócios e Inovação promoveu uma programação especial
de lives e palestras para abordar o tema
empreendedorismo.

A

situação atual alterou drasticamente a forma de trabalho, o
comportamento de consumo das
pessoas e, até os procedimentos de gestão dos negócios.

“A ACISA, por ser uma instituição que trabalha pelos interesses da classe empresarial e incentiva o empreendedorismo, não
poderia deixar de apoiar o tema, o qual
está totalmente ligado ao fomento do
desenvolvimento econômico”, destaca o
superintendente Ademir Gasparetto.
A primeira abordagem da programação
especial foi sobre empreendedorismo feminino, no dia 1 de outubro, com a participação das gestoras Selma Cobra e Regina
Guirelli e mediação da diretora Ana Maria
Mascaro. Na semana seguinte (dia 8), foi a
vez de discutir os desafios e passo a passo
do empreendedorismo para micro e pequena empresa, com o presidente Pedro
Cia Junior e os gestores Felipe Carvalho e
Paulo Cereda, gerente do Sebrae-SP.
No último dia 22, o vice-presidente de Administração e Finanças da ACISA Evenson Robles Dotto recebeu o chef Melchior
Neto, CEO do Botequim Carioca, Gema
Restaurante e Bistrô 558, e Nelson Pedro
Roja Junior, diretor de Controle e Expansão da Real Food Alimentação, para falarem dos desafios e oportunidades do
empreendedorismo gastronômico.
O ciclo de lives foi encerrado no dia 29,
com o tema empreendedorismo digital,
abordado pelo diretor da ACISA Henrique
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de Carvalho e os executivos Erika Rohrbacher, diretora do Senac Santo André, e
Evandro Barros, fundador da Tec Mobile.
Em outubro, também foi lançado o programa ABC que dá certo, um espaço
destinado à participação de executivos
para compartilharem experiências e
expor os fatores que fizeram diferença
para tornar o seu negócio um case de
sucesso. O primeiro programa, no dia
15, foi com o presidente do Conselho de
Administração da Coop, Antonio José
Monte, seguido por Antonio Henrique
Afonso Junior, sócio proprietário da Padaria Brasileira, no dia 12 de novembro.

sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com o advogado Luís Felipe Balieiro Lima; um bate-papo sobre o PIX, o
novo sistema brasileiro de pagamentos
instantâneos, com a participação dos
especialistas Angelo Curbani e Carlos
Antonio Barbosa e mediação de Luis
Antônio Sampaio da Cruz, consultor
em estratégia e diretor da ACISA, além
da palestra Como anunciar no Facebook e Instagram, com o consultor do
Sebrae-SP, Caio Ito.

Na ACISA não foi diferente e os últimos
meses apontaram novas necessidades
dos seus associados. Dessa forma, toda
a área de atendimento aos clientes será
centralizada no piso térreo de sua sede,
com maior comodidade e acessibilidade aos empresários que precisam dar
entrada ou retirar documentos na Junta
Comercial, bem como emissão de certificação digital. As obras de adequação em
breve serão concluídas e o local passa a
ser chamado de Espaço Empresarial.
Outro projeto que também está em ritmo acelerado de construção é o prédio

anexo ao estacionamento da ACISA,
batizado de Centro de Capacitação e
Negócios. O local contará com elevador, espaço colaborativo (coworking),
salas para locação, auditório e um es-

Acerta
Positivo

Essas lives e outras com abordagens dos
mais diversos temas ligados ao mundo
corporativo podem ser acessadas pelo
canal do YouTube ACISASA.

Durante o mês do empreendedorismo,
a ACISA ainda promoveu uma palestra

O que é bom ficou ainda melhor: conheça o
Acerta Positivo, o relatório de consulta à PF, ideal
para o seu negócio, só ele conta com todas as
informações negativas mais os dados positivos.

Em clima
natalino

N

este ano, por conta da pandemia,
não haverá o tradicional Espetáculo Natalino da ACISA, mas os
munícipes serão presenteados com a
decoração de sua sede.
Até o dia 5 de janeiro, todas as janelas e
varandas do centenário prédio ficarão
contornadas com mangueiras e refletores de led e vários adornos natalinos, os
quais proporcionam um visual de muita
luz e magia. Vale a pena conferir!

túdio para gravação de palestras, lives
ou treinamento de funcionários virtual.
A inauguração deverá ocorrer ainda no
primeiro trimestre de 2021.

Com ele você pode analisar a pontualidade de
pagamento dos consumidores, definir os melhores
prazos de sua negociação para tomar as melhores
decisões para o negócio.
(11) 2199-1608
acisa.com.br

acisasa

(11) 2199-1611
acisa

acisasa
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Capa

Setores projetam retomada
de crescimento em 2021

C

hega ao final 2020, um ano de
muitos desafios, perseverança
e resiliência. Agora é tempo de
planejar o próximo ano e continuar trabalhando fortemente para que a economia volte a crescer. Alguns setores
deverão apresentar desempenho melhor em relação a outros, mas de forma
geral, as previsões são cautelosas.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que o Produto Interno
Bruto (PIB) pode crescer até 4,5%
em 2021, tomando como base a recuperação já apresentada neste segundo semestre. “Mas, não é possí-

vel ter juros baixos e inflação baixa
sem disciplina fiscal. Ou seja, são
necessárias reformas para o equilíbrio das finanças públicas”, reforça
Roberto Campos Neto, presidente
do Banco Central (Bacen).
Para o presidente da ACISA Pedro Cia
Junior, a economia do Grande ABC
também apresenta sinais de retomada. Porém, os resultados dependerão
de uma atuação mais incisiva das instituições regionais, como o Consórcio Intermunicipal que deverá trabalhar com
uma agenda mais relevante, principalmente em relação à infraestrutura.

em suas previsões. Segundo ele, o ano de
2021 ainda será de incertezas, provocando
retração nos investimentos privados e
adiamento de grandes decisões.

O professor doutor em Economia
e coordenador do Observatório de
Conjuntura da USCS - Universidade
Municipal de São Caetano do Sul,
Jefferson José da Conceição é mais cético

Outro fator que merece destaque,
em sua opinião, são as exportações,
pois mesmo que haja uma retomada,
os índices ainda serão baixos de
crescimento. “Não podemos esquecer
que a crise internacional ainda deverá
prevalecer ao longo do próximo ano.
O gasto público alto também impede
investimentos na área produtiva,
principalmente em grandes obras

Roberto Moreira

“Passadas as eleições municipais,
esperamos agora que as administrações públicas regionais centrem
esforços para a vinda da linha do
metrô para o ABC, melhorias na
Avenida dos Estados - fundamental
para a economia - e viabilização do
parque tecnológico. Esses são apenas alguns exemplos que os empresários necessitam para manter seus
negócios, gerar empregos e incrementar o desenvolvimento econômico regional. Somente com mais
receitas para o ABC será possível
reverter mais benefícios para toda a
população”, destaca.

envolvendo portos, aeroportos, estradas,
energia, dentre outros setores. O
endividamento governamental fará com
que o freio de mão seja puxado ainda
mais”, alerta o professor.

Claudio Barberini Junior

Diretor Titular - Ciesp/SBC

Teremos um início de ano difícil e a retomada da economia será lenta com a diminuição do auxílio emergencial. Ainda temos um elevado índice de desemprego, acima de 14 milhões, que somente começará a reduzir
com a retomada da produção industrial e o aumento da demanda por serviços. Neste final de ano, a indústria já
está sofrendo com a falta e aumento de preços dos insumos produtivos - um cenário que deverá permanecer pelo
menos no primeiro trimestre de 2021. Porém, com a taxa de câmbio alta, juros baixos e as prometidas reformas
administrativa e tributária, podemos estimular uma nova onda de crescimento industrial, investimentos (que antes
eram especulativos no mercado financeiro), sendo dirigidos a projetos de inovação e tecnologia tornarão as empresas mais competitivas no cenário mundial e maior geração de empregos internos. Devemos pensar em um grande pacto nacional, para criar
este cenário positivo, sanando desigualdades sociais, controle dos riscos à saúde pública e investimentos em infraestrutura. Temos um parque
industrial no ABCD, que pode rapidamente voltar a gerar emprego e renda, desde que o CUSTO BRASIL, diminua para sermos competitivos
perante os produtos importados. A economia de muitos países também foram bastante afetadas e se formos eficientes em resolver estes problemas estruturais, poderemos sair na frente na retomada da economia

Gerardo Sauter

Vice-presidente da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo)

Nos últimos quatro meses deste ano, vários setores já apresentaram um ótimo desempenho, porém muitos
empresários estão sofrendo com a falta de matéria prima e aumento de preços dos insumos, chegando até paralisar linhas de produção. Se conseguirmos resolver esse problema e o Brasil ter uma vacina confiável, tenho certeza
que 2021 será um ano muito bom e com crescimento sustentável

Presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC)

Nada será igual depois da pandemia de Covid-19. Mas, esperamos que 2021 seja um ano de recomeço e muito
trabalho. Nossos empresários são movidos à esperança e determinação! O setor de bares e restaurantes foi profundamente afetado pela crise e a expectativa é que, todos com saúde, possamos novamente reunir, reencontrar amigos em volta de uma mesa de bar ou restaurante ou celebrar com a família. E que possamos continuar a praticar a
nossa vocação de acolher e bem receber

Milton Bigucci Júnior

Diretor técnico da MBigucci e presidente da Acigabc (Associação dos Construtores,
Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC), entidade ligada ao Secovi-SP

As perspectivas do mercado imobiliário do Grande ABC para 2021 são as melhores possíveis. Isso, é claro, se a
pandemia for mantida sob controle e a economia mantiver a recuperação iniciada. As vendas de imóveis, que em
abril/2020 praticamente zeraram, vêm crescendo surpreendentemente mês a mês, só como exemplo, na MBigucci
tivemos um crescimento de 71% na comparação do 3º trimestre de 2020 com o mesmo período de 2019. O resultado
é o melhor dos últimos anos e isso vem ocorrendo com algumas outras construtoras também. O fato de a construção civil ter sido considerada atividade essencial desde o início da pandemia permitiu que as obras não parassem.
Isso, aliado às inovações digitais, à queda nas taxas de juros e a necessidade por habitação, deu mais confiança ao
cliente e um impulso nas vendas a partir de maio. Com as vendas aumentando, os lançamentos também foram retomados. Enfim, a recuperação é real, com grandes perspectivas de crescimento para 2021

Norberto Perrela

Diretor titular - Ciesp / Santo André

A partir de setembro, a economia começou apresentar claros sinais de retomada, mas a falta de insumos
provocou a paralisação de várias linhas de montagem. Estamos com falta de plástico, celulose, vidros, dentre outras matérias primas, sem contar o setor de construção civil que também está sofrendo com a falta de insumos.
O mercado está comprador e deverá continuar assim no próximo ano, mas precisamos buscar soluções para esse
problema. Nossa entidade está mantendo conversas frequentes com órgãos governamentais para juntos buscarmos alternativas para que o mercado volte a ser abastecido

Na sua opinião, se não houver a
continuidade do auxílio emergencial, o
consumo será reduzido, prejudicando
vários setores econômicos e até a
manutenção dos empregos atuais e
geração de outros. “Acredito que somente
a vacinação fará com que voltemos a ter
uma estabilidade econômica ou até um
aquecimento, porém ainda lento”.

Veja as previsões de alguns setores!
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Wagner de Souza

Presidente do REGRAN - Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do ABCDMRR

Estamos com previsões bastante otimistas para 2021. Os postos já estão operando com 80% de sua capacidade
e sua plenitude só deverá ocorrer na metade do ano com a volta das aulas presenciais e geração de novos empregos. Acredito que a reforma tributária e administrativa ajudará na retomada econômica do país, pois o empresariado teria maior segurança em fazer novos investimentos.

Ulisses Celso Garcia Gonçalves

Presidente da Aescon (Associação dos Escritórios Contábeis de Santo André)

Este ano exigiu grandes investimentos na área de tecnologia, resultando em consumidores mais exigente, mercado mais competitivo, novas oportunidades e melhores preços. Acredito que em 2021, todas as associações representativas terão um papel importante como consultoras de seus associados e também como representante forte junto
aos órgãos governamentais. Creio que cada associação será uma incubadora de todas as classes regulamentadas, na
qual teremos dentro das associações núcleos representativos de contadores, engenheiros e até sindicatos

Celso Carlos da Silva

Presidente do Sincosa (Sindicato dos Contabilistas de Santo André)

Com todas as mudanças ocorridas neste ano, acredito que para um escritório e contador experientes e com
uma equipe bem atualizada, 2021 será um bom ano para crescer e solidificar sua marca no mercado

Cláudio Borelli

Presidente do Setrans - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do ABC

2020 foi um ano difícil em nosso segmento, mas acredito que o próximo ano será bastante positivo e conseguiremos recuperar os danos causados pela pandemia. E esse sentimento não é apenas nosso, mas também de
executivos de montadoras instaladas no ABC, com os quais mantemos contato e relacionamento estreito. Com a
vacina e muito trabalho, a economia voltará a girar positivamente
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Mundo corporativo

Mundo corporativo

Transformação
digital

A

chegada repentina de um novo vírus colocou à prova a importância
da criatividade e agilidade nas tomadas de decisões, pois o mundo corporativo não aceita atropelos e indecisões.
Na ACISA, a transformação digital passou a ser cada vez mais necessária e urgente para continuar prestando serviços
aos empresários e fornecendo ferramentas para contribuir com o desenvolvimento econômico.
Uma das principais ações foi a
criação da Academia de Negócios e
Inovação ACISA, através de uma sólida
parceria com renomadas instituições,
como a Strong Esags, Observatório
Econômico da USCS, Sebrae, UFABC
Jr – Consultoria Especializada em
Gestão Empresarial, Coalizão
ABC Digital e CRA-SP
Educa (Conselho de
Administração do
Estado de São
Paulo).

Por meio da Academia, foram realizadas
26 lives no período de maio a novembro,
sendo um tema diferente a cada semana. Entre os assuntos discutidos estavam desde capacitação profissional, tecnologia e inovação, marketing digital até
legalidade e tributação, cooperativismo,
indústria gráfica e de construção, importância do fortalecimento do comércio
dos bairros, segurança e papel da imprensa no ABC. Todas as lives estão disponíveis no canal o YouTube ACISASA.
Em agosto, a Academia de Negócios
e Inovação ACISA lançou uma série
especial de palestras, nas quais
especialistas exploraram vários temas
de interesse da classe empresarial - de
assuntos específicos da área jurídica até
gestão de negócios,

ACADEMIA DE

No ar,
ACISA Podcast!

E INOVAÇÃO

epois do sucesso das lives abordando os mais diversos assuntos
de interesse da classe empresarial, a Academia de Negócios e Inovação
ACISA lançou neste mês de dezembro a
série de podcast.

11

D

marketing, e-commerce, PIX, planos
de saúde e mídias digitais. Foram
10 palestras realizadas em 2020 e
somando com as lives, até o final do
mês de novembro, já havia mais de 7 mil
visualizações.

Até o final do mês de janeiro, semanalmente, às quintas-feiras, será disponibilizado nas várias plataformas digitais
um tema distinto, voltado ao mundo
corporativo e em parceria com a UFABC
Jr. Os programas também ficarão disponíveis no portal acisa.com.br/podcast
e no aplicativo.

A estreia da programação 2021 da Academia de Negócios e Inovação ACISA
está agendada para o dia 4 de fevereiro
e envolverá temas inéditos e convidados
pra lá de especiais e com grande destaque no cenário econômico da região do
Grande ABC.

A estreia do ACISA Podcast ocorreu no
último dia 3 de dezembro, com o tema
Follow-up e, na semana seguinte (10),
Marketing digital. No dia 17 será a vez de
abordar Marketing digital gastronômico e, nos dias 24 e 31 de dezembro, não
haverá veiculação da série.
O primeiro assunto de 2021, no dia 7 de
janeiro, será Importância do planeja-

mento financeiro e, no dia 14, Inovação
e suas características no mundo empresarial. O penúltimo podcast, no dia
21 de janeiro abordará 6 dicas para ter

sucesso nas vendas pela internet e, no
dia 28, Como utilizar a internet para impulsionar o seu negócio.

Canal YouTube

acisasa

REDE CREDENCIADA NACIONAL

Planos PME
De 05 à 49 vidas
R$16,90
De 50 à 99 vidas
R$14,90

Playlist

ABC que dá certo
Playlist

Condições
exclusivas para
empresas
associadas à
Acisa

SOLICITE UM ESTUDO PARA EMPRESAS ACIMA DE 100 VIDAS

Playlist

Lives

COBERTURA:
Restauração,Trat. de
gengiva, Trat. de canal,
Emergência 24h,
Odontopediatria, Profilaxia,
Cirurgias e etc.

empresarial@dentalplus-sorria.com.br

Palestras

(11)4979-2200

www.dentalplus-sorria.com.br

(11)98920-0226
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Gestão empresarial

SOLIDÁRIA

APAE Santo André
pede ajuda

O

ano de 2020 foi difícil para todos e
quem depende de doações para
poder manter suas atividades, a situação ainda foi pior. Esse é o caso das entidades beneficentes e dentre elas está a APAE
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Santo André, uma instituição sem fins
lucrativos, não governamental, a qual presta
serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, desde recém-nascidos até a terceira idade, há mais de 57 anos.

ACISA é contra medidas
econômicas restritivas

C

om o retrocesso da Região do ABC
para a fase amarela do Plano São
Paulo, a ACISA está preocupada
com os efeitos econômicos caso haja um
novo endurecimento das medidas restritivas impostas pelos órgãos governamentais, principalmente neste fim de ano, considerado o melhor período para o varejo.
Além da queda nas vendas, as restrições
do horário de funcionamento do comércio geram aglomeração das pessoas que
vão às compras e também maior lotação
do transporte público, fatores ligados à
propagação da doença.
“Não há mais espaço para restrições

no setor produtivo, o qual voltou a gerar empregos. Todos nós (empreendedores, trabalhadores e consumidores) somos responsáveis por respeitar
as condições sanitárias. Além disso,
a fiscalização deve ser de forma rígida para conter os excessos que estão
ocorrendo”, ressalta Pedro Cia Junior,
presidente da ACISA.
Até a chegada da vacina, é preciso cautela e não podemos flexibilizar as medidas preventivas e de biossegurança.
“Usem máscaras, evitem aglomerações, não esqueçam do álcool em gel,
respeitem as determinações governamentais e cuidado com as fake news,

pois a disseminação de informações
incorretas trazem sérios danos econômicos e levam as pessoas ao pânico”,
destaca o presidente.
Como forma de ajudar os empresários,
a ACISA mantém em seu portal materiais de orientação e cartilhas sobre os
cuidados que todos os estabelecimentos comerciais e empresariais devem
seguir, além de cartazes para serem
fixados nos locais.
Os materiais de orientação e cartazes
estão disponíveis em: https://acisa.com.
br/wp-content/uploads/2020/07/ACISA_
Cartaz_comerciante.pdf

Consultas rápidas e precisas

P

ara as empresas que precisam
conceder créditos e querem tranquilidade na hora de receber, o serviço de consulta da ACISA, o qual utiliza
dados do Cadastro Positivo por meio da
Boa Vista Serviços, é o endereço certo.
O Cadastro Positivo é um banco de dados com informações e rotina de pagamentos, como parcelas de cartão de
crédito, empréstimos e financiamentos,
além de contas de serviços continuados: energia, água, telefone, etc. Essas
informações são recebidas dos bancos
e das empresas que prestam os servi-

ços continuados e a Boa Vista não recebe informações relacionadas ao salário,
aposentadoria, saldo de conta, limites de
cheque especial, limites de cartões de
crédito, investimentos nem poupança.
Também não há acesso aos detalhes das
suas despesas com o cartão de crédito.
E quem não é associado da ACISA também pode realizar consultas de pessoas
físicas ou jurídicas, via WhatsApp. Basta
enviar uma mensagem para o número
(11) 2199-1611 e informar o tipo de consulta
que deseja realizar. Em poucos minutos,
receberá um link para pagamento e de-

pois de efetivar a transação financeira, os
dados solicitados são enviados de forma
rápida e eficiente.

SEJA UM ASSOCIADO
E TENHA ACESSO AOS

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
PARA VOCÊ, SUA EMPRESA E
SEUS COLABORADORES

Atende permanentemente, de forma gratuita, cerca de 1,2 mil pessoas com treinamento, amparo psicológico e assistências
sociais diversas, promove atividades voltadas para o trabalho e independência pessoal, melhoria na qualidade de vida e inclusão social. Por meio de suas de suas ações,
a APAE Santo André promove o desenvolvimento das potencialidades dos portadores
de deficiência, levando em consideração
suas individualidades e o direito do exercício de plena cidadania.
De acordo com o presidente Flávio Mendes
de Oliveira, este ano foi muito difícil para todos e assim como outras instituições, a APAE
também sofre as consequências da pandemia e tem diversas necessidades como,
manutenção do prédio principal, apoio para
a saúde dos assistidos, fornecimento de alimentos não perecíveis e cestas básicas para
as famílias que utilizam o atendimento.
Além de todos esses problemas, o prédio
da Apae Santo André, na Vila Guiomar, foi
invadido duas vezes no início do mês de
novembro. Na primeira vez, os assaltantes
levaram diversos itens de valor - televisão,
data show, notebooks, computadores - e
mexeram em toda fiação elétrica e danificaram a parte hidráulica.
O vandalismo causado no local provocou
o cancelamento da feijoada beneficente,
que ajudaria no custeio das atividades.
Quem quiser ajudar esta unidade com
doações, a Apae tem duas contas: Banco
do Brasil (Agência 1557-1 e conta 27977-3)
e Bradesco (Agência 02816 e conta 99899), ambas em nome da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo
André (57.599.847/0001-51). O telefone da
Apae é 4993-5550.

SÃO MAIS DE

40 EMPRESAS
CONSULTORIA
EDUCAÇÃO
MARCAS E PATENTES

SAÚDE
SEGURO
TECNOLOGIA

E MUITO MAIS!
ACESSE O SITE E SAIBA TODAS AS VANTAGENS!

acisa.com.br/clubedevantagens

WWW.

(11) 2199 1600
acisa

(11) 2199 1611

acisasa

acisasa
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Tendência

Momento Indústria

Planejamento Estratégico 2021. E agora? Para onde?
para o futuro e buscando as transformações necessárias para as empresas
perpetuarem num futuro possível.
Aquele caminho do crescimento contínuo que acreditávamos que viria,
quase que naturalmente, está cada vez
mais no passado. Os agentes transformadores deste caminho surgem de
várias formas, desde participação em
startups, passando por transformação
digital, inteligência artificial, economia
em rede, e assim vai…

E

ste é o período do ano em que
as empresas estão mergulhadas
em análises para reavaliar suas
estratégias e elaborar seu plano orçamentário. Os executivos preparam-se
para um processo de algumas semanas fazendo análises, estudos de tendências, discussões acaloradas e óbvio,
contar com aquele lustre na bola de
cristal que não pode faltar.
Mas como elaborar o planejamento estratégico para os próximos anos diante
de um mercado tão volátil, incerto, complexo e ambíguo? Pois bem, esta nova

terminologia VUCA vem frequentando
lives e reuniões on/offline com frequência e está transformando o planejamento numa atividade de highlanders.
Estávamos acostumados a olhar para o
futuro através de uma interpretação do
passado: curva de crescimento dos últimos anos, o quanto as tendências que
apostamos se traduziram em receita, o
que não fizemos e quais foram as mudanças que impactaram nosso negócio.
Agora é diferente. Estamos aprendendo a atuar no presente criando cenários

Tenho lido e assistido a muitos pensadores e experts nos últimos meses e
confesso que percebo muito peso nas
mudanças que a tecnologia está promovendo, mas vejo muito pouca ênfase
no que deveria ser uma grande mudança cultural nas organizações. Se alguém tinha dúvidas que as disrupções
estão alterando nosso comportamento
de consumo, agora com o isolamento
vimos um tsunami de mudanças provocando alavancagens de segmentos
e categorias como nunca visto; assim
como quedas inimagináveis.
E pedindo uma licença poética ao naturalista Charles Darwin, cito sua frase
mais emblemática: “não é o mais forte,
nem mais o inteligente que sobrevive a
mudanças, e sim aqueles que se adaptam mais rapidamente a elas”.

Alguns segmentos indicam crescimento de até 25% entre novembro e janei-

M

uitas empresas do setor industrial apresentaram resultados
não muito satisfatórios em 2020
e para ajustar a rota para o próximo ano,
os associados da ACISA podem contar
com a consultoria empresarial gratuita,
realizada pelos graduandos do curso de
Administração da Strong Esags Escola de Negócios, por meio da disciplina
Consultoria Estratégica de Negócios.
Nos últimos dois anos, entre as empresas do segmento que participaram da
consultoria estão a Iteb - Indústria Técnica de Borrachas, a Quality Estamparia
Indústria e Comércio e a Local Service
Cozinhas Industriais.
“A consultoria foi tão boa que participei duas vezes, pois os estudantes são
atenciosos, muito presentes e contam
com o apoio constante do professor
orientador. Durante o projeto, há grande troca de experiências já que eles
levam conceitos acadêmicos para a
prática e muitas propostas apresentadas foram implantadas na minha em-

presa”, declara Evenson Robles Dotto,
proprietário da Local Service.
Sob coordenação do professor Valmir
A. Conde, os estudantes realizam uma
completa análise da empresa para entender os desafios a serem trabalhados,
informados pelos empresários/gestores,
na ótica dos conceitos acadêmicos e
suas respectivas ferramentas de gestão
e metodologias estudadas nas disciplinas de Administração Estratégica, Administração de Operações - que envolve
as áreas de Logística, Serviços e Sistema
de Informação, Administração Financeira, Administração Mercadológica e
Administração de Recursos Humanos.
“Esse mapeamento é realizado através
de interação direta com empresários/
gestores/colaboradores das áreas envolvidas”, explica o coordenador.

desdobramento e soluções apresentadas nas iniciativas de melhoria operacional com seus respectivos planos de
ação para implementação.
Para participar do projeto de consultoria, o interessado deverá entrar em contato pelo e-mail superintendente@acisa.com.br ou pelo telefone (11) 2199-1604.

Ao término da consultoria, a empresa
recebe um relatório final denominado
Book of Analysis and Recommendations, o qual apresenta as análises dos
desafios dentro da ferramenta mapa de

A CADA

DE
PRÊMIOS

R$

20

EM COMPRAS
NAS LOJAS PARTICIPANTES

VOCÊ CADASTRA

1 CUPOM
PELO APP ACISA

LIMITADOS A 10 (DEZ) POR COMPRA

O

varejo deve sinalizar melhora nos
próximos meses, após período de
queda devido a pandemia. Dados
da Projeção de Vendas, do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado
de Consumo (IBEVAR), revelam avanço
de 3,02% em novembro, 3,50% para dezembro e 3,05% para janeiro, quando
comparados com os mesmos períodos
do ano passado. A projeção de outubro
apontava uma retração de 11,64%.

Consultoria gratuita

Por Marise Araújo,
sócia-fundadora da Step Stone Consultoria

Varejo projeta
recuperação
para os próximos
meses
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PARTICIPE, É SIMPLES!

BAIXE O APLICATIVO ACISA LENDO O
QR CODE E SAIBA MAIS EM

SHOWDEPREMIOS.ACISA.COM.BR

ro, respectivamente, sendo eles: artigos
farmacêuticos com 4,56%, 6,81% e 7,13%;
hiper e supermercados com 8,28%,
10,05% e 13,64%; materiais de construção com 19,75%, 20,45% e 19,32%; tecidos,

vestuário e calçados com 0,61%, 1,90% e
1,51%; e móveis e eletrodomésticos com
25,55%, 22,34% e 23,19%.
Fonte: Newtrade

PROMOÇÃO VÁLIDA DE 03/11/2020 A 13/01/2021 | PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 03/11/2020 A 12/01/2021 | CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.009882/2020
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Tributos

Liderança

Prepare seu planejamento
tributário para 2021

F

inal do ano é o momento ideal
para realizar um planejamento
tributário e estratégico dentro
das empresas visando o ano seguinte. Em meio à crise econômica gerada
pela pandemia de Covid-19, este planejamento tornou-se imprescindível
para 2021, conforme alerta a advogada tributarista Marina Rubik.
“O motivo pelo qual este é o melhor
momento para se realizar o planejamento tributário é que, dentre os
objetivos deste estudo, está a escolha do regime de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido ou
Lucro Real) que def inirá a carga tributária da empresa durante todo o
ano de 2021 e deverá ser feita no início do ano, não permitindo alteração
no decorrer do exercício f inanceiro”,
esclarece a especialista.

O planejamento tributário envolve redução da carga tributária, adequação da tributação da empresa
conforme a lei e de forma menos
onerosa, implementação de equilíbrio entre a redução da carga tributária e o custo operacional, chegando até o controle de despesas,
envolvendo desde a alteração de
regime tributário como já mencionado, a adesão a benef ícios f iscais,
bem como a exploração de ativos, a
exemplo dos créditos f iscais.
“Para que seja feito de forma lícita, há um ponto muito importante
a ser destacado que é o momento
anterior ao fato gerador, ou seja, o
planejamento deve ser feito antes
da ocorrência do fato gerador do
tributo, e por isso é tão importante que seja feito antes do início do
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Como resolver grandes problemas?
Veja 4 dicas de Bill Gates

O

novo ano”, ressalta a advogada.
Além disso, junto à implementação
do planejamento tributário deve
ser observada a adoção do substrato econômico que nada mais é, de
acordo com Marina, do que um motivo adicional que justif ica a operação fazendo com que o mecanismo
adotado pelo planejamento não esteja sendo realizado somente para
afastar a tributação.

fundador da Microsoft e filantropo
Bill Gates tem um grande problema a frente: ele se desafiou a ajudar a encontrar uma cura ou uma vacina
que contenha a pandemia da Covid-19.

Para Gates, isso é fundamental em grandes crises para que os profissionais não
esgotem pelo caminho.

Em uma entrevista oferecida ao pesquisador Dean Lloyd Minor, da Universidade
de Stanford, Bill compartilhou um pouco
de sua filosofia sobre como lidar como
grandes desafios. Veja algumas dicas:

Para alcançar o sucesso de um planejamento tributário é indispensável
que o mesmo seja feito junto a um
contador e um advogado tributarista, além dos diretores e gestores da
empresa, para que dessa forma sejam eliminados quaisquer riscos que
possam advir deste planejamento.

1. Não se deixe levar para um modo de
crise de curto prazo

Durante a pandemia, líderes e empresas
ficam tentados a expor uma visão hiperotimista sobre a resolução da crise. “Acho importante não prometer demais”, disse Gates. “No início da pandemia, havia pessoas
dizendo que as soluções viriam mais rápido
do que deveriam. Isso não é muito eficaz. ”

Bill Gates ressaltou na entrevista que é
muito fácil se deixar levar por uma sensação imediatista para resolver algo, forçando a si mesmo e a própria equipe a
trabalhar a mais. No entanto, uma grande crise em uma empresa – ou a pandemia da covid-19 – não são resolvidas em
um dia. Por isso, profissionais devem se
cuidar e garantir o equilíbrio entre vida
pessoal e profissional.

2. Seja cuidadoso ao prometer algo

3. Reúna pessoas diferentes
A solução da pandemia do coronavírus
não virá de um único laboratório ou pesquisa. Gates destacou que o papel mais
importante da sua fundação é reunir
pessoas de diferentes empresas e diferentes países para combater a covid-19.
Mesmo que a seja um desafio específico,
a maioria dos problemas grandes e com-

plexos requer habilidades diferentes para
serem resolvidos, o que só é possível com
pessoas de realidades distintas.

4. Mantenha o foco no que importa
Apesar de ter sido alvo de desinformação
e ataques na Internet, Gates afirma que
nunca perdeu a ideia central de seu trabalho `a frente da Bill & Melinda Gates
Foundation para combater a pandemia.
Essa pode ser a coisa mais poderosa que
um líder pode fazer ao enfrentar um problema difícil – nunca perca de vista o que
é mais importante. “Todos os meses você
tem que fazer com que as pessoas entendam que ela é benéfica e que é uma medida que salva vidas”

CON T ÁBI L ZAN I T I REALI ZA P R E MI A Ç Ã O
I N ÉD I TA AOS EMPRESÁRI O S Q U E MA I S
SE D ESTACAM N O CUMPRI ME NTO
DA CON FORMI DAD E CON T Á BI L
A Contábil Zaniti, escritório especializado em contabilidade sediado em São Caetano do Sul - SP,
atribuiu aos teus clientes o Prêmio Contábil Zaniti de Conformidade Contábil – 2020. Criado por
Gustavo Zaniti (Gestor de Contratos e Societário), a premiação foi realizada àqueles clientes que
mais se destacam no cumprimento da conformidade contábil.
“Muito mais do que ser a ponte entre fisco e o empresário, a cada dia ao contador é atribuída a
responsabilidade de solidificar a importância da prestação dos serviços contábeis dentro de uma
empresa. Cabe a nós individualmente, instigar a valorização da contabilidade no mercado como
um todo. Atingir este objetivo com o empresário, não é tarefa fácil, exige muito trabalho e esforço
operacional de ambas as partes. Uma vez atingido, nada mais justo do que reconhecer aquele que
se destaca pelo comprometimento responsável diante da nossa responsabilidade técnica como
contadores”, ressalta Gustavo Zaniti.
Para os demais gestores, Osni Zaniti, Luiz Zaniti, Kauê Zaniti (Gestor Fiscal) e Eduardo Zaniti
(Gestor Pessoal), a premiação é a meta a ser seguida para expansão da lista de clientes que
também poderão vir a se destacarem no cumprimento da conformidade contábil.
Atualmente, o reconhecimento é sinônimo de credibilidade. Na Contábil Zaniti, o ato de reconhecer,
transformou-se em um complemento conclusivo da sua prestação de serviços aos teus clientes.
Esta empresa de contabilidade acredita que reconhecer faz a diferença, e é fundamental, inclusive
para a melhoria contínua da performance dos clientes e futuros clientes.
Chegando aos 40 anos de história, esta foi a primeira edição do projeto Prêmio Contábil Zaniti de
Conformidade Contábil, promovido pelo escritório Contábil Zaniti.
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Espaço do Associado

Empresas que apoiam o associativismo

A ACISA
na palma
da sua mão!
Informações relevantes,
Clube de Descontos e
Vantagens, Academia de
Negócios e Inovação, Guia
Comercial de Associados,
Campanhas e Consultas.

É com grande satisfação que apresentamos os mais novos associados:
∙ ABC Cargas

∙ Fargueriann Administração Imobiliária LTDA.

∙ Omega Citrus Distribuidora de Alimentos

∙ Adriana Correa Marin Marques

∙ Fastnet Comunicações

∙ Orotan Joias e Relógios LTDA. EPP.

∙ Aleksander Antao de Oliveira – ME.

∙ FB Cookies Café e Lanchonete

∙ Alumec Indústria e Comércio

∙ Fernanda Veloso Cardoso

∙ Ótica Gemini Limitada – ME

∙ Arteaco do Brasil Esquadrias

∙ FG Serviços e Monitoramento EIRELI.

∙ Auditrd Contabilidade LTDA.

∙ GAB Comercial e Incorporadora de Imóveis

∙ Avantus Assessoria Empresarial

∙ Gilu Modas LTDA.

∙ Aviva Assessoria Contabilv

∙ Gold Coast Brands Comércio de Produtos Esportivos

∙ Boas Novas Moda LTDA. ME.

∙ Gregory de Oliveira Simão

∙ Bombaca Comércio de Roupas

∙ HN Ótica

∙ Brave Waves Comércio de Roupas

∙ Humaitá Contabilidade Empresarial LTDA. EPP.

∙ Camila Cristina Lorden Militão

∙ Irineu Américo Masiero Filho ME.

∙ Camila Gonzales de Carvalho

∙ J Matifer Comércio de Sucatas de Ferro e Metal

∙ Cauê Filipe Vicente

∙ J.R Chagas Informações Cadastrais

∙ Centro de Cosméticos e Perfumaria Yule LTDA.

∙ Jair Francisco Caldas Modas – ME

∙ Centro de Formação de Condutores Coletiva

∙ JanaÍna de Souza Aguiar

∙ Rosangela Terezinha Costa

∙ Cláudio Rodrigo Gumieri Soares

∙ Jaqueline de Moura Silva

∙ RPM Tintas e Materiais de Construção

∙ Colucci Com. Roupas e Acessórios Femininos

∙ Jefferson Zilli Graff Representação Comercial

∙ RSA Fercel Industrial e Comércio Eireli

∙ Colucci Comercio de Roupas e Acessórios

∙ José A. Furlan & Cia LTDA.

∙ S C de Souza & Cia LTDA ME

∙ Comércio de Produtos Alimentícios Fregni

∙ Komuri Apoio Administrativo EIRELI

∙ Conceito Riviera Imóveis

∙ Labor Laser Indústria e Comércio

∙ Santo André Automóveis

∙ Confiatti Assessoria Contábil e Empresarial

∙ Léia Capito Com. de Cosméticos e Art. Vestuário

∙ D.C Comércio de Produtos de Limpeza

∙ Lenita de Araújo Borges Avicultura-ME.

∙ Daiane Alves Rodrigues

∙ Luciano de Souza Queiroz

∙ Datamaxi Comércio e Representações

∙ Lucinei do Nascimento Lages Cardoso

∙ Dentalshine Rio Grande da Serra – Clínica Odontológica

∙ Marcio Venturine Pegoritti

∙ Diane Dias Barbosa

∙ Martinica Comercial LTDA.

∙ Downtown Espaço Criativo Cultural e Restaurante

∙ Masc Produtos Alimentícios para Pet

∙ Drogaria Nova Carijós

∙ Mirella Acetto Bombonatti Poianas

∙ Edilaine Guisani Gama

∙ NCFC Negócios Imobiliários

∙ Elisabete Aparecida Lourenço Ramos

∙ NET Tef Desenvolvimento de Software

∙ Emerson Aparecido Cardoso – Calçados

∙ Nivalmix

∙ Emerson Aparecido Cardoso – Calçados

∙ Novo Conceito Serviços e Soluções em Revestimentos

∙ Vereda Educação S.A

∙ Empório Figueiras Casa De Carnes LTDA. – EPP.

∙ NT Natural Distribuidora LTDA. ME.

∙ Vozzo Serviços Administrativos LTDA.

∙ Excelência Elevadores ABC

∙ O Beco Torto Comércio de Drinks e Petiscos

∙ Wdd Sport LTDA.

∙ Patrícia Rodrigues Santos Ótica - ME

ACADEMIA DE

∙ Previal Comércio de Roupas
∙ Priscila Ina Pinezi
∙ Prosperity Securitizadora S.A
∙ R&E Acessórios e Vestuário

E INOVAÇÃO

∙ Rafaela Yoshida Miranda
∙ Renan Kitofi Cury
∙ Renan LourenÇo Ramos
∙ RG Brasil Contabilidade
∙ Roberto Alexandre Torres
∙ Rodrigo Barros Takahara

ACOMPANHE
AS LIVES:
/ACISASA

Lives, cursos, consultorias e conteúdos
que vão desde capacitação profissional,
tecnologia, inovação, marketing digital,
até legalidade, tributação, cooperativismo,
importância de fortalecimento do
comércio dos bairros e segurança!

CONFIRA OS
OUTROS CONTEÚDOS:
WWW.ACISA.COM.BR

∙ Savia Kercy Monteiro Silva
∙ Shabc Restaurante LTDA
∙ Sian–Sistemas de Iluminação Automotiva do Nordeste

CONHEÇA O PROJETO

∙ Sikis Comércio de Roupas
∙ Sonho Encantado Fotografias EIRELE ME
∙ SP Primos Depósito de Mat. para Construção
∙ Supermercado Matriz
∙ Tapeçaria Brejão LTDA
∙ Targ Usinagem e Estamparia
∙ Torcisão Comercial e Industrial de Aços

SOLIDÁRIA

A ACISA lançou o “ACISA Solidária”
um espaço para que as instituições
beneficentes da cidade de Santo
André divulguem seus trabalhos e
como a sociedade pode ajuda-las a
manter suas atividades.

∙ Veran Modas Comércio de Roupas LTDA

Associe-se e conheça nosso Clube de Vantagens, ligando para 2199.1600 ou WhatsApp 2199-1611

Acesse o portal e saiba como você pode ajudar!

www.acisa.com.br

TUDO PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO
C O B R I M O S

Q U A L Q U E R

O F E R T A

AQUI VOCÊ CONTA COM:
TELEVENDAS

(11) 4996-6000
ENTREGA NO MESMO DIA
COMPRE NO SITE, RETIRE NA LOJA
PARCELAMENTO EM ATÉ
6X SEM JUROS

VENHA NOS CONHECER, A MELHOR QUALIDADE ESPERA POR VOCÊ!
MATRIZ

FILIAL

(11) 4996-6000

Av. dos Estados, 4555
Santa Terezinha - Santo André/SP

Av. dos Estados, 8393
Parque Jaçatuba - Santo André/SP

COPAFER.COM.BR
@COPAFER

