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 Aguanil - Campo Belo - Cana Verde - Candeias - Cristais - Santana do Jacaré.

Acesse o site da ACE : www.acecb-mg.com.br 
Quando você faz suas compras no comércio local, você está investindo e criando mais 

recursos para a sua cidade. Assim, aumenta o nível de emprego, educação, saúde, habitação e 

alimentação, tornando-a cada vez melhor para se viver.

Cresça com sua cidade. Prestigie o comércio local.
Comércio forte é garantia de melhor condição social.

Participantes do Curso de Atendimento ao Cliente 

Momento da Consultoria de Gestão: À esquerda representando 
a Empresa Cacel Romel Alencar e o Consultor do Sebrae-MG 

Márcio Lopes de Oliveira 
Momento das dinâmicas

Momento das dinâmicas

A Associação Comercial e Empresarial de 
Campo Belo em parceria com o SEBRAE 
Minas realizaram nos dias 26/05 a 29/05/14 na 
sede social da entidade, o “Curso Atendimento 
ao Cliente”, na qual contou com a participação 
de 30 pessoas lotação máxima.  O Curso 
utiliza atividades dinâmicas e interativas 
(estudos de casos, troca de idéias e 
experiências entre os participantes) para 
discutir as questões do atendimento e do 
desenvolvimento da empresa através da 
satisfação do cliente. Empresários que 
pretendem elaborar ações estratégicas que 
tornem mais intensa e próspera a relação entre 
sua empresa e seus clientes. Durante o curso os 
participantes tiveram a oportunidade de 
participar de consultorias de gestão de 
complementação do curso com duração de 
uma hora e meia. O Curso foi realizado pelo 
consultor do Sebrae Minas Márcio Lopes de 
Oliveira que através de aulas expositivas 
apresentou a seguinte programação:

1-Tratar bem ou atender bem?
* Bem tratado ou bem atendido
* Momento da verdade
* Refletindo sobre os momentos da verdade 
* Momentos Mágicos X Momentos Trágicos
* O perfil do profissional de atendimento
2 - Superando as expectativas do cliente
* Quem são os clientes hoje?
* Habilidades do profissional de atendimento 
alinhadas aos novos mercados
* A fórmula da satisfação do cliente
* O que é valor agregado
* Quanto custa agregar valor
3 - Como agir em situações de adversidade
* Como solucionar queixas reclamações
* A força do comportamento
* Análise do perfil psicológico do cliente
4 - Atrair, reter e fidelizar o cliente: uma 
atitude dinâmica na empresa
* A escada da lealdade
* Que é fidelidade? 
E por que fidelizar os clientes?

* Como fidelizar clientes
* O que é CRM?
5 - Como agir diante das reclamações do 

cliente?
* Diretrizes para o tratamento de reclamações
* Os princípios do tratamento de reclamações 
* Tratamento de reclamações – passo a passo
* Pesquisa de satisfação
* Cliente oculto
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Milton Inácio

ESTATÍSTICA SCPC MÊS DE JUNHO

Notícias Empresariais - Julho / 2014

Presidente:

Primeiro Vice-presidente

Segundo Vice-presidente

Primeiro Tesoureiro:

Segundo Tesoureiro:

Primeiro Secretário:

Segundo Secretário:

Diretores:

Conselho Fiscal:

Conselho Fiscal:

Conselho Fiscal:

Suplente Conselho Fiscal:

Suplente Conselho Fiscal:

Suplente Conselho Fiscal:

José Geraldo Fernandes

Tiago Correa dos Reis

Dinaldo Antônio da Silva

Abel Rodrigues Neves

Tarlei de Castro

Paulo Onofre Ferreira

Wilton Alvarenga Luiz

Willys Teixeira
Osmar Martins Porto

Denise Antônia Martins de Melo
Márcio José da Costa

Talles Neves Mendes

Nívea Domingos Milani

Geraldo Magela Santos

Sebastião Almeida Parreira

Humberto deBastos Garcia Neto

Jane Rodrigues Pires

Período analisado: 21/05/14 a 20/06/14

SCPC Net PF                                                               38
SCPC Net PJ                                                                154
Adicional cheque                                                         02
SCPC Score Física                                                       03
SCPC Score Jurídica                                                   18
Certocred PJ                                                                12
Certocred completo PF                                                76  
SCPC Recup com Score                                              01                                     
Relat. Simplificado Nac                                              149            
SCPC Síntese                                                              13                                     
SCPC                                                                           3191
SCPC Cheque                                                              949
SCPC    Integrada                                                        1098   
Inclusão                                                                        734        
Exclusão                                                                      150

* Casa Lêdo
* Mil Koizas
* Lajes CBL
* L.A. Fotos
* Petrofiltros

Venha fazer parte da rede de 
convênios da ACE Campo 

Belo mais de 100 
profissionais (médicos, 
dentistas, laboratórios, 

empresas em geral) que estão 
credenciados na rede!!!

Maiores informações pelo tel. 3831-2674 (falar com Thaís).

Quer conquistar novos clientes e divulgar sua empresa ou 
serviço prestado!!!

A DATA: O Dia do Comerciante foi instituída pelo presidente do Senado Federal, João Café Filho, em 26 
de outubro de 1953. Uma homenagem ao comércio, comemorada no dia em que nasceu o Visconde de 
Cayru - José da Silva Lisboa. Figura histórica e político baiano, exerceu grande influência junto ao 
príncipe regente português D. João VI para que fossem abertos os portos brasileiros para o comércio com 
as nações amigas, em 1808.

Uma homenagem da Associação
Comercial e Empresarial de Campo Belo
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A Rede Comércio Protegido 
não tem custo para o 

empresário!!!

JORNAL DA ACE

Consulte-nos
 agora mesmo, ou 
você vai esperar a 

concorrência fazer?
Tel.: (35) 3831-2674

ANUNCIE AQUI!

Rede Comércio Protegido: Veja as empresas que já aderiram 
a rede comércio protegido na Rua Dom Pedro II e Avenida 

Afonso Pena!!!
Empresas que aderiram a rede 

comércio protegido situadas à Rua 
Dom Pedro II:

1 - Abel Móveis
2 - Armarinho São Judas Tadeu
3 - Armazém São João
4 - Bar Téia
5 - Barbearia do Valter
6 - Carinha de Anjo
7 - Casa Cristina
8 - CB Móveis
9 - Chelmi DE corações
10 - Deda Modas
11 - Dom Pedro Celular
12 - Drogaria Campo Belo
13 - Dubom Sorvetes
14 - Farmácia São João
15 - Funerária Campo Belo
16 - Glamour Bijouterias
17 - Kamily Calçados
18 - Kamily Modas
19 - Keila Porto
20 - KI-Komida
21 - Loja 03 Opções
22 - Madeireira Popular
23 - Manancial Modas
24 - Márcia Modas
25 - Mil Dicas Decorações
26 - Moda Livre
27 - Nova Onda
28 - Pac Salão
29 - Panificadora Santa Terezinha
30 - Papelaria Geográfica
31 - Peixaria São Francisco
32 - Pet Shop Animalândia
33 - Porto Rico
34 - Providência Presentes

Empresas que aderiram a rede 
comércio protegido situadas à Avenida 

Afonso Pena:
1 - Água de Cheiro
2 - Betel Presentes
3 - Casa Paraná
4 - Cia do Pé
5 - Doce Meu
6 - Domínio Contabilidade
7 - Drogaria Minas Mais
8 - DSR Jóias
9 - Edmil
10 - Fábrica de óculos
11 - Farmácia São João
12 - Griffe
13 - Katuxa Calçados
14 - Kelly Bijuteria
15 - Loja 10
16 - Maria Flor
17 - Musical Eletro
18 - Papelaria Brasil
19 - Pastelaria Avenida
20 - Pimenta Rosa
21 - Sport Chic
22 - Via Urbana

A Rede Comércio Protegido será 
implantada em quatro principais centros 
comerciais, sendo: Rua Dom Pedro II, Av. 
Afonso Pena e posteriormente Rua 
Floriano Peixoto e Benjamin Constant. 
Além disso, os empresários  também terão 

35 - Realce Magazine
36 - Relojoaria do Orlando
37 - Sandarella Calçados
38 - Sempre Bela Cosméticos
39 - TV Camp
40 - Versátil

a proteção da Polícia Militar através de 
v ia turas  que  f icarão  fazendo o  
patrulhamento nessas localidades. 
A Polícia Militar desenvolve um projeto 
denominado Rede de Comerciantes 
Protegidos, objetivando uma aproximação 
direta e constante, da Polícia Militar aos 
estabelecimentos comerciais. O Projeto 
desenvolve atividades que compreendam 
estratégias aparentemente simples, 
entretanto, eficientes, bem organizadas, de 
fácil execução, baixo custo, elevado valor 
social, e que reforcem a segurança 
subjetiva,
Dentre os objetivos específicos destacam-
se a redução dos crimes relacionados aos 
estabelecimentos comerciais e sua 
reincidência; o fortalecimento da sensação 
de segurança e a confiança da população na 
PMMG; a criação, no público alvo, da 
noção de participação solidária e 
voluntária, na qual cada cidadão 
desempenha o papel de “Câmera Viva” e 
consequentemente, subsidia a Polícia 
Militar com informações referentes à 
Segurança Pública, voltada para a proteção 
aos estabelecimentos; transmissão à 
população e aos comerciantes de 
orientações que contribuam para uma 
m u d a n ç a  d e  c o m p o r t a m e n t o ,  
desenvolvendo assim atividades que 
minimizem a possibilidade de serem 
vitimadas e a troca contínua de 
informações em rede.
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A qualidade dos nossos produtos é a sua segurança

Rua Dom Pedro II, 170 - Centro - Campo Belo - MG

TV C@MP
Cartuchos Remanufaturados com garantia,

Componentes Eletrônicos,
Equipamentos para Som Automotivo,

Telefonia, Toner para Impressora e Copiadora,
Suprimentos de Informática.

Tel.: (35) 3832-7021

Rua Desembargador Magalhães, 136-Centro   Campo Belo MG

Tel.: (35) 3832-4384

A Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo 
participou nos dias 05 a 07/06 do Encontro de Presidentes e 
Executivos das ACE's do Estado de Minas Gerais realizado pela 
Federaminas no Hotel Tauá.
Representando a ACE estavam presentes o Presidente José 
Geraldo Fernandes e a Gerente Administrativa Thaís Alves 
Ferreira. O Evento propicia a interação de presidentes e 
executivos das ACE's sendo uma oportunidade enriquecedora de 
novos serviços e conhecimentos adquiridos.
Participaram do evento 250 pessoas, sendo 70 Associações 
Comerciais, 55 presidentes de ACE's. No evento foram 
ministradas 06 palestras, 02 painéis de discussão, 04 
apresentações artísticas e duas reuniões exclusivas para diretores 
da Federaminas e da CEME.À esquerda José Geraldo Fernandes (Presidente) e Thaís Alves Ferreira (Gerente 

administrativa)

ACE Campo Belo participou do Encontro de 
Presidentes e Executivos das ACE’s do Estado de 

Minas realizado pela Federaminas

Sistema permite ao consumidor marketing direto

Sabe aquela estratégia de vendas muito 
utilizada pelas empresas, que consiste na 
interação com o consumidor, independen-
temente da vontade dele, com o objetivo de 
oferecer produtos ou serviços?

Ferramenta criada pelo MPMG permitirá a qualquer interessado incluir números de telefone 
em uma lista antimarketing

A partir de junho, quem não quiser receber 
esse tipo de contato poderá solicitar o 
bloqueio de ligações telefônicas ou SMS das 
operadoras de telemarketing.                 .
O Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG), por meio do Procon-MG, lançou 
um sistema em que o consumidor poderá 
cadastrar, gratuitamente, números de 
telefones fixo ou móvel em uma lista 
antimarketing. A partir do cadastro, em 30 
dias, todo fornecedor estará proibido de 
promover o marketing direto ativo para os 
números indicados, desde que estes sejam 
registrados em Minas Gerais. Apenas 
poderão realizar o contato entidades 
filantrópicas e empresas que sejam 
expressamente autorizadas pelo consumidor.  

O fornecedor que não respeitar a vontade do 
consumidor ficará sujeito à multa, de acordo 
com o art. 57 do Código de Defesa do 
Consumidor, e à aplicação de medidas 
administrativas mais severas, como a 
suspensão temporária de atividade, em casos 
de reincidência. O cadastro no sistema será 
válido por um ano. Ao final desse período, o 
sistema enviará alerta para o e-mail do usuário 
informando a necessidade de revalidação do 
cadastro. O sistema foi desenvolvido pela 
Superintendência de Tecnologia da 
Informação do MPMG.

Acesso: Para acessar a ferramenta, basta clicar 
no link “Procon-MG”, na página inicial do 
portal do MPMG, e, em seguida, na opção 
“Bloqueio de Telemarketing”.



Página 05                                                                                                                                                                                                         Notícias Empresariais - Julho  /  2014

Comércio online cresce em ritmo intenso no Brasil. Franquias criaram 88 mil novos postos de trabalho em 2013.

A Sala de Emprego dessa segunda-feira (26) fala sobre duas formas de 
empreendedorismo que têm gerado bons resultados para os 
empresários: as franquias e as vendas pela internet. Em 2011, o Brasil 
tinha 23 mil lojas virtuais de pequeno e médio porte e a previsão da 
Associação de Comércio Online é chegar a 45 mil este ano. O Mercado 
Livre, uma das maiores páginas de compra e venda pela internet do 
mundo, tem sede em São Paulo e conta com sete milhões de 
vendedores. “Nós temos aqui anúncios gratuitos, que você só paga se 
você realmente vender, e anúncios sofisticados, que você paga uma 
tarifa de anúncio e uma taxa de comissão”, explica Helisson Lemos, 
diretor geral da empresa. Criada há 15 anos, a página é acessada em 13 
países, incluindo o Brasil, e funciona como uma hospedagem: pessoas 
físicas ou empresas anunciam os produtos. “Há casos de sucesso de 
pessoas que começaram vendendo como eu e como você e tiveram 
sucesso, montaram sua empresa e hoje tem 200 funcionários vendendo 
no Brasil e até em outros países”,  afirma Helisson.  O e-commerce, 

como é chamado o comércio online, cresce em um ritmo intenso no 
Brasil. No ano passado, faturou quase R$ 5 bilhões, 175% a mais do 
que em 2012. Até 2016, o objetivo é ultrapassar os R$ 13,5. De olho 
nessa expansão, o administrador Pedro Romi e o engenheiro Caio 
Sagae deixaram o mercado financeiro e há um ano compram roupas 
infantis usadas e revendem pela internet. “O e-commerce é muito bom 
por causa do alcance, então essa é a grande vantagem que a gente vê de 
não ser um brechó em uma cidade que vai ter um alcance limitado e sim 
ter um alcance nacional”, analisa Pedro. O negócio é bem organizado: 
uma equipe seleciona as roupas, fotografa tudo em um estúdio que eles 
montaram e só depois vai para internet. “Nos próximos anos, a gente 
também enxerga uma expansão dos mercados para adolescentes, 
mulheres, adultos. Essa é a nossa visão, em alguns anos ser referência 
no mercado do mundo de moda”, diz Caio.

                                    Franquias

Outra forma de empreendedorismo que tem atraído investidores são as 
franquias. Em 2013, mais de duas mil unidades foram abertas em 
centros comerciais de todo o país, segundo a Associação Brasileira de 
Franchising. As franquias criaram 88 mil novos postos de trabalho no 
ano passado. O setor tem sido uma oportunidade para quem busca o 
primeiro emprego e para os jovens que querem abrir a própria empresa. 
Fabiana Batista Florença tem 29 anos e sempre trabalhou como 
vendedora e agora tem sua primeira experiência como proprietária de 
uma franquia: “Escolhi o ramo de alimentação pelo seguinte: é uma 
área que nunca entra em crise, porque as pessoas deixam de fazer tudo, 
menos de se alimentar”. Os quiosques registraram no ano passado 
crescimento de quase 20%, com destaque para alimentação. Já as irmãs 
Eliza e Laura de Carvalho decidiram investir em outro tipo de franquia. 
Elas eram professoras de inglês e estão aplicando a experiência do 
passado na escola de idiomas que elas abriram: “Começar um novo 
negócio exige um pouco de coragem nesse sentido e agora a gente está 
começando a ficar mais tranquila. porque no inicio foi muito medo. 
Mas a gente está crescendo de uma maneira satisfatório para nossa 
expectativa”.

Fonte: g1.globo.com/jornalhoje 

Conheça as 
vantagens e a 

segurança que um 
sistema de 

monitoramento 24h 
pode lhe oferecer.

Trabalhamos também com: 
Cerca Elétrica, Interfones, 
Alarmes Convencionais, 
Motores para Portão e 

Circuito Fechado de TV - 
CFTV.

FAÇA UM 
ORÇAMENTO E 
VEJA COMO É 

BARATO 
PROTEGER SEU 
PATRIMÔNIO.

Não deixe para amanhã 
o que você  pode  
proteger hoje!!!

FORTE SEGURANÇA - uma 
empresa 100% campo-belense. OS MELHORES PREÇOS 

          DA CIDADE

A Forte instala o alarme monitorado em sua residência / 
comércio a custo zero e você só paga a mensalidade
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PROCON JUNTO AO FORNECEDOR

Gianni Carla Ferreira Maia e Campos
Advogada e Coordenadora do Procon Municipal

Procon alerta - Novo golpe na praça
Atenção, consumidores!

Golpe usa falsa Seguradora para enganar aposentados. Suposta Seguradora oferece pecúlio de 
mais de R$ 72 mil em troca de 4% desse valor, mas os dados da empresa não existem. 
Um novo golpe pode estar sendo aplicado a aposentados em todo o Brasil e já chegando a Minas 
Gerais. Uma correspondência de uma empresa chamada ESPP Brasil é enviada pelos Correios 
informando que o segurado teve liberado um pecúlio em vida no valor de RS 72,4 mil mais 
aposentadoria complementar vitalícia de cinco salários mínimos. Para receber a quantia, a 
vítima precisa pagar uma taxa de 4% do valor do pecúlio referente à complementação do plano, 
uma vez que o beneficiário teria supostamente contribuído por 12,5 anos, seu plano é de 15 anos 
para o recebimento do pecúlio. 
De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a ESPP não é uma empresa de 
seguros, já que não é cadastrada para atuar nos mercados supervisionados pelo órgão. “Acredito 
que sequer exista tal empresa. Ao que tudo indica, é um estelionato aplicado por alguma 
quadrilha em várias regiões do país”, afirma Antonio Carlos Fonseca, chefe de gabinete da 
SUSEP. Diante dessas informações que chegaram até este Órgão pela família de um 
consumidor/aposentado, que, num ato de cidadania, achou por bem alertar à população, o 
Procon orienta que não seja feito qualquer tipo de pagamento nesses casos e que a pessoa que 
receber esse tipo de correspondência envie um comunicado à autoridade policial local ou nos 
procure, que passaremos as informações necessárias. 
O consumidor deve ser sempre o maior fiscal do seu direito e deve ficar atento para não cair em 
golpes que são, cada vez mais, ardilosos e elaborados. Fica o alerta!

Fonte: http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2014/03/24/internas_economia,511037/golpe-usa-falsa-seguradora-
para-enganar-aposentados.shtml

Como acontece em todas as datas comemorativas do ano, é sempre 
nas vésperas que a procura por presentes passa a ser, de fato, 
grande.
Quem trabalha com a venda de calçados, eletrônicos e confecções 
masculinas já começam a comemorar o saldo positivo pós-data. É 
que estes continuam sendo os setores mais procurados pelos filhos 
na hora de procurar um presente. As liquidações promovidas pelo 
comércio neste período, onde os lojistas pensam na coleção de 
verão, também devem favorecer o aumento das vendas.

O comércio campobelense estará funcionando 
em horário especial na semana do Dia dos Pais:

Comércio se prepara para o 
Dia dos Pais

07/08 (quinta-feira)
08/08 (sexta-feira)
09/08 (Sábado)

08h00 às 19h00
08h00 às 19h00
08h00 às 17h00



- Quem tomou prejuízo não registra  
- Quem vai tomar não consulta. 
* SCPC Serviço Central de Proteção ao Crédito
* SERASA EXPERIAN 
Seus aliados contra  a inadimplência
Tel.: (35) 3831-2674  
www.acecb-mg.com.br
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ESPAÇO  EMPRESARIAL
Em agosto II - Seminário 

Empresarial com José da Paz 
Cury - Imperdível!!!

Livro: Aprenda a administrar com humor

Mundial Informática
Venda de Computadores e manutenção completa com o melhor atendimento da cidade

Venha nos fazer uma visita!
Rua Cardosão, 187 

Tel.: 3832-1223

Quem decide fazer um curso de administração sabe a importância que este 
profissional tem dentro de uma empresa. O administrador precisa saber 
planejar estratégias, dirigir, controlar e ordenar tarefas, além de saber liderar 
uma equipe, mantendo-a sempre motivada, visando produzir mais e, claro, 
obter uma lucratividade maior.
De uma forma diferenciada, o autor mostrará através de piadas e casos 
corriqueiros as principais atitudes necessárias para que empreendedores, 
estudantes e professores desenvolvam as características para uma perfeita 
administração.
Com conteúdo prático e bem humorado, a obra apresenta ensinamentos que 
auxiliam as funções administrativas, como: saber ouvir, analisar informações, 
saber utilizar segredos estratégicos, conhecer sua atividade e seu produto, 
perceber hierarquia, trabalhar com rapidez, agir com criatividade, aperfeiçoar 
métodos, aprender sempre e usar a propaganda e o marketing.

O empresário interessado no empréstimo do livro basta entrar em 
contato com a ACE pelo tel.: 3832-2503. 

Dica da Videoteca da ACE

Apoio:

O Calote em 
Campo Belo tem 

dois motivos fortes: 
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Impressão 
com 

QUALIDADE

R A P I D E Z



Página 09                                                                                                                                                                                                          Notícias Empresariais - Julho  /  2014

Agora com equipamento de 4 cores, de altíssima
velocidade, é capaz de confeccionar

seus impressos coloridos em 24 horas com
cores mais vivas, qualidade e pontualidade. 

Contato: (35) 3832-4356 / 3832-5638Contato: (35) 3832-4356 / 3832-5638

É só ligar ou mandar um e-mail.É só ligar ou mandar um e-mail.
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Calendário de Feiras e Exposições 
A Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo estará sempre 
divulgando as feiras, rodadas de negócio e exposições, com o intuito, 

de oferecer aos empresários oportunidades de realizar negócios, 
networking e informações relevantes para a classe empresarial.

Surgindo interesse, basta o empresário entrar em contato com a ACE 
Campo Belo que dependendo da demanda será organizada uma 

caravana para participação 
no evento desejado.

Segue logo abaixo programação para o Mês de Julho:

Calendário de Feiras e Exposições 

FEPAI 2014
8ª Feira de Negócios da Ibiapaba
03/07/2014 até 05/07/2014
Ubajara - CE
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

FENEARTE
15ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato
03/07/2014 até 13/07/2014
Olinda - PE
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

EXPO PIZZARIA
4ª Expo Pizzaria 2014
10/07/2014 até 11/07/2014
São Paulo – SP

EXPO AZEITE
8ª Exposição e Encontro Internacional da Cadeia 
Produtiva da Olivicultura
10/07/2014 até 11/07/2014
São Paulo – SP

FIPAN
21ª Feira Internacional de Panificação, Confeitaria 
e do Varejo Independente de Alimentos
15/07/2014 até 18/07/2014
São Paulo - SP
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

FRANCAL 2014
46ª Feira Internacional da Moda em Calçados e 
Acessórios
15/07/2014 até 18/07/2014
São Paulo - SP
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

ENERSOLAR + BRASIL
3ª Feira Internacional de Tecnologias para Energia 
Solar
16/07/2014 até 18/07/2014
São Paulo - SP    Local acessível a portadores de 
necessidade especiais

FENAIVA
12ª Feira de Negócios do Vale do Acaraú
17/07/2014 até 19/07/2014
Sobral - CE   Local acessível a portadores de 
necessidade especiais

EXPOBEL
43ª Exposição Agropecuária e Industrial de Bela 
Vista
18/07/2014 até 27/07/2014
Bela Vista - MS
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

GARDEN FAIR - ENFLOR
23ª Encontro Nacional de Floristas
20/07/2014 até 22/07/2014
Holambra - SP
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

FIPPA
2ª Feira Internacional de Produtos para Pequenos 
Animais
21/07/2014 até 23/07/2014
São Paulo - SP
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

COBEE
11ª Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
21/07/2014 até 22/07/2014
São Paulo - SP
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

FMMCC
2ª Feira Metalmecânica + Corte e Conformação
22/07/2014 até 25/07/2014
Chapecó – SC

MEC SHOW 2014
7ª Feira da Metalmecânica, Energia e Automação
22/07/2014 até 25/07/2014
SERRA - ES
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

MOVELNORTE
5ª Feira de Móveis de Imperatriz/MA
22/07/2014 até 25/07/2014
Imperatriz - MA
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

EXPO USIPA
26ª Exposição Industrial, Comercial e de 
Prestação de Serviços
23/07/2014 até 26/07/2014    Ipatinga – MG

EXPOEVANGÉLICA
9ª Feira Internacional de Produtos e Serviços para 
Cristãos
23/07/2014 até 26/07/2014
Fortaleza - CE
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

FEICCAD
11ª Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, 
Arquitetura e Decoração
24/07/2014 até 24/07/2014
Jundiaí - SP
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

RIO SPORTS SHOW
16ª Feira de Equipamentos e Serviços para 
Academias, Clubes, Lojistas Esportivos
25/07/2014 até 27/07/2014
Rio de Janeiro - RJ
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

INTERNATIONAL PROFESSIONAL FAIR
11ª Feira Profissional de Beleza
26/07/2014 até 28/07/2014
Belo Horizonte - MG
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

VIVA GUARÁ
2ª Sons e Sabores de Guaramiranga
26/07/2014 até 28/07/2014
Guaramiranga - CE
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH
52ª Feira do Bebe e Gestante / Moda Infanto 
Juvenil
29/07/2014 até 03/08/2014
Belo Horizonte - MG
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais

BIJOIAS
66ª Feira Internacional de Bijuterias, Acessórios, 
Joias de Prata e de Aço, Folheados e Semijoias
30/07/2014 até 01/08/2014
São Paulo - SP
Local acessível a portadores de necessidade 
especiais
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NÃO HÁ HIERARQUIA ENTRE JUIZ, PROMOTOR 
E ADVOGADO

A Santa Casa adquiriu quatro 
novos equipamentos, através 
de recursos recebidos do 
Ministério da Saúde. São eles: 
aparelho que irá digitalizar os 
exames de Raio X (já em uso), 
onde permite ampliar a 
qualidade da imagem  e a 
segurança dos diagnósticos; 
aparelho para vídeo cirurgia, 
já em uso, o que possibilita 
menor tempo de internação e 
acelera a recuperação do 
paciente; aparelho para 
exames de ecocardiograma e 
uma usina de oxigênio. 
É a Santa Casa de Campo Belo 
buscando sempre garantir o 
melhor atendimento aos 
pacientes da cidade e região.

Santos Fiorini Netto - Advogado Criminalista, 
especialista em ciências penais e processo penal, 

professor de direito penal, escritor das obras 
"Prescrição penal simplificada", "Direito penal 
parte geral V. I" e "Direito penal parte geral V. 

II". Presidente da OAB/MG 15ª Subseção

A Constituição da República em seu 
artigo 133 ensina que “O advogado é 
indispensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos 
limites da lei”.

Nenhum receio de desagradar deve 
deter o advogado em seu exercício, sendo 
que a independência é uma característica 
necessária à defesa de seu constituinte, não 
existindo motivo para medo de qualquer 
autoridade até porque não há hierarquia 
entre juízes, advogados e promotores de 
justiça conforme regra da Lei Federal de n.º 
8.906/94 (Estatuto da Advocacia), onde em 
seu artigo 6º diz que “Não há hierarquia 
nem subordinação entre advogados, 
magistrados e membros do Ministério 
Público, devendo todos tratar-se com 
consideração e respeito recíprocos”.

O artigo 31 enuncia sobre a forma de 
agir do advogado e sobre sua independência: 
“O advogado deve proceder de forma que o 
torne merecedor de respeito e que contribua 
para o prestígio da classe e da advocacia. § 
1. ° O advogado, no exercício da profissão, 
deve manter independência em qualquer 
circunstância”.

Advogado respeitado, cidadão 
valorizado.
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A previsão frequente das vendas baseadas 
no desenrolar das oportunidades do dia a 

dia é um instrumento poderoso para a 
gestão de vendas e planejamento 

de curto prazo

As atividades envolvidas no planejamento de 
vendas ocorrem em dois momentos. O 
primeiro, e muito importante, acontece 
(normalmente) no início de cada ano, um 
pouco antes do chamado período de 
planejamento. Algumas empresas chamam 
essa fase de orçamento de vendas, ou budget, 
em inglês. Outros chamam de "plano de 
negócios" ou BP (Business Plan, em inglês) ou 
mesmo de previsão de vendas, do inglês, 
forecast. É preciso tomar um pouco de cuidado 
para não misturar nomenclaturas que 
correspondem a conceitos diferentes. Neste 
caso, estamos falando sobre orçamento de 
vendas, primeira fase no planejamento, e os 
principais alicerces são:

 Revisite o seu histórico: olhe para trás e veja 
como foi o seu desempenho e o de seus 
principais concorrentes nos últimos dois anos. 
Analise o mercado e o seu negócio, e avalie as 
perspectivas de crescimento. Mesmo em 
tempos de crise, seu negócio poderá crescer, se 

você planejar corretamente. Existe algum 
vetor de crescimento importante? O que faria 
seu mercado alvo ou potencial cliente 
comprar seu produto ou serviço? O futuro não 
se define somente pelo que ocorreu no 
passado, mas se entender sua história, saberá 
o que manter e onde mudar para melhorar o 
desempenho.
 Analise o comportamento de compra de seu 
cliente: o que o move, como ele compra, com 
que frequência, qual o tíquete médio? Veja o 
perfil de seus melhores clientes e busque 
como irá atingir mais potenciais clientes. Seu 
bom cliente compra preço? Qualidade? 
Encontre no mercado os bons clientes e 
planeje como irá atende-los! Com que 
produtos? Com que serviços? Se encontrar no 
mercado gente parecida com seus bons 
clientes, você aumentará a chance, e muito, de 
sucesso.

 Treine sua equipe e faça com que ela use sua 
metodologia no dia a dia: desenvolva 
métodos de venda compatíveis com seu tipo 
de negócio. Premissas adequadas ao seu 
negócio e práticas que, comprovadamente, 
são bem sucedidas, trarão os resultados 
desejados. Mas é preciso que seu vendedor 
use este método sempre. Não basta treina-lo. 
Se possível, coloque a estratégia na mão de 
seu vendedor através de um aplicativo que 
implemente o método de vendas. Assim, você 
terá a certeza de que todos seus profissionais 
irão seguir um método de vendas que os 
levarão a bons resultados.

 Entenda o que é oportunidade de vendas para 
você e as mapeie: oportunidades de venda se 
constituem na matéria prima do vendedor. 
Levantar quais são estas oportunidades e o 
potencial de  cada uma, assim  como o que 

precisa ser feito para ser bem sucedido, é 
ponto fundamental do planejamento de 
vendas. O conceito de oportunidade poderá 
variar de negócio para negócio. Em alguns 
casos, é a chance de vender um produto para 
um determinado cliente. Em outros, é vender 
determinado volume em um canal específico. 
Entender como definir oportunidade em cada 
negócio é fator crítico de sucesso para um bom 
planejamento de vendas.
 Acompanhe o dia a dia de cada oportunidade e 
reveja seus planos periodicamente: tal como 
uma carteira de investimentos, onde papéis 
são mais rentáveis que outros ou possuem 
mais risco, a sua carteira planejada de 
oportunidades, na medida em que você evolui 
no trabalho de vendas, poderão ser mais ou 
menos possíveis de acontecer. Umas têm mais 
riscos de não se concretizar, outras, menos. 
Medir isso periodicamente - mensalmente, ou 
até semanalmente - é fundamental. Chama-se 
este processo de rolling forecast ou "previsão 
rotativa"' ou simplesmente forecast, que nada 
mais é do que uma visão do planejamento de 
curto prazo.É quando o planejamento anual é 
revisitado e modificado em função da 
realidade do dia a dia. Não se trata de 
simplesmente avaliar orçado x realizado, mas 
de um mecanismo que permite, a partir da 
visão atual do negócio, rever as ações futuras.

Resumindo, uma empresa já consolidada tem 
duas grandes metas a cumprir: manter a sua 
base de clientes e ampliar esta base através de 
estratégias consistentes para a prospecção de 
novos clientes. A previsão frequente das 
vendas baseadas no desenrolar das 
oportunidades do dia a dia, ou forecast, é, 
antes de mais nada, um instrumento poderoso 
para a gestão de vendas e planejamento de 
curto prazo. Fonte: www.administradores.com.br

Deixe a 
recuperação de 

crédito por nossa 
conta, através da 
parceria com a 

Empresa Cobrarr

Esta com 
problemas 

de 
inadimplência?
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Pequenas mudanças, grandes resultados

O medo de errar é tão real quanto a necessidade de saber o que se deve 
fazer, isto é, identificar suas verdadeiras paixões. Dividir sonhos e 
objetivos em passos menores e mais fáceis de serem dados pode 
funcionar. E, para trazer isso para si mesmo, só uma pergunta precisa 
ser feita: "E se eu fizer uma pequena mudança?" De acordo com 
Warren Berger, do FastCoDesign, quando tentamos mudar algo em 
nossas  vidas,  pensamos  sempre  muito alto,  esperando  efeitos 

Resista à urgência de tentar mudar muita coisa em pouco tempo e pergunte-se: e se 
eu fizer uma pequena mudança?

imediatos, ingredientes perfeitos para o fracasso. Caroline Arnold, 
autora do livro "Small Move, Big Changes" ("Pequenas Ações, 
Grandes Mudanças", em português), acrescenta que, quanto mais 
falhamos, mais nos acostumamos com a falha, e acabamos por pensar 
nela como algo irremediável. Para Caroline, a resposta está em mudar a 
mentalidade: começar a realizar as ações de melhoramento esperando 
obter sucesso. "Eu decidi focar em um pequeno comportamento meu e 
consertá-lo", ela conta. Caroline, mulher de negócios, decidiu escrever 
todos seus lembretes, tarefas e afazeres em uma agenda. O que, no 
começo, exigia esforço, acabou virando um hábito, o que melhorou sua 
eficiência e produtividade. Ela, então, deu um passo além. Trouxe isso 
para sua vida pessoal, mudando seus hábitos alimentares. Uma pequena 
mudança por vez. Primeiro, parar de comer biscoitos. Apenas isso. 
Depois de obter sucesso (não comer os biscoitos a fez parar de sentir 
vontade de comê-los), ela decidiu usar o ano inteiro para realizar 
mudanças em sua vida, como praticar mais exercícios, passar mais 
tempo com a família. A cada pequeno objetivo alcançado, ela passava 
para o próximo. Na maioria das vezes, descobriu Caroline, um novo 
comportamento vira hábito entre 4 e 6 semanas. Depois de todo esse 
tempo, o comportamento entra no "piloto-automático", isto é, vira 
comum e requer cada vez menos força de vontade e atenção. "É sobre 
usar o poder de sua própria mente para fazer algo até que você não 
precise dela para realizar essa ação", completou ela. Resista à urgência 
de tentar mudar muita coisa em pouco tempo.                     

Fonte: www.administradores.com.br

Pequenas mudanças, grandes resultados



Página 14                                                                                                                                                                                                                Notícias Empresariais - Julho  /  2014

Conheça dois tipos de atenção e saiba qual delas é essencial para correr atrás dos objetivos 
sem esmorecer

Atualmente, os líderes são bombardeados com 
inúmeras intrusões diárias: e-mails urgentes, 
compromissos a cada quinze minutos, 
decisõesque variam de contratações até visão 
geral, dentre outras. A maioria viaja com 
tecnologias que os conectam a uma torrente 
contínua de mensagens e dados, 24 horas por 
dia, sete dias por semana. Essa onda de 
distrações desvia a atenção para longe do que é 
imediatamente necessário. Aqueles toques e 
alertas aparentemente urgentes podem não ser 
cruciais. Trabalhar para manter um foco claro 
em uma tarefa -- a despeito das intrusões -- 
consistentemente ocupa os circuitos cerebrais 
voltados à atenção. “Esforço cognitivo" é a 
expressão técnica para a atenção mental 
exigida para processar nossa carga de 
informações. Da mesma forma que os 
músculos no nosso corpo, a atenção pode ser 
esgotada. Sintomas comuns do esgotamento 
de atenção são baixa efetividade, aumento da 

distração e irritabilidade. Esses sintomas 
também indicam queda na energia requerida 
para sustentar o funcionamento neural. A 
concentração, por outro lado, requer a escolha 
de um único ponto de foco e a resistência à 
pressão dos demais. Para manter a 
concentração, é preciso filtrar um universo de 
irrelevâncias para determinar o que é 
importante. Líderes que desempenham bem 
essa tarefa estão aptos a evitar o esgotamento 
de atenção; eles permanecem energizados, ao 
invés de dispersos e distraídos. Infelizmente, 
um foco agudo nos objetivos não é o único 
tipo de atenção que os líderes precisam. 
Criatividade e inovação, por exemplo, 
exigem uma atenção mais aberta e relaxada. É 
aqui que oautoconhecimento torna-se crucial: 
monitorar a atenção nos permite verificar se o 
nosso modo de atenção é adequado a uma 
dada situação.Na atenção "top-down" (de 
cima para baixo), nós ativamente decidimos o 
que irá receber nossa atenção. A atenção 
"bottom-up" (de baixo para cima) significa 
que nós funcionamos mecanicamente, 
deixando que nosso foco seja direcionado por 
qualquer coisa que o atraia. A atenção 
"bottom-up" nos torna ignorantes em relação 
às preferências e pontos cegos no 
inconsciente. Existe um lugar para ela na 
vida, é claro -- mas esse lugar não é no 
trabalho. “Controle cognitivo" é a expressão 
técnica para empregar nossa capacidade de 
atenção "top-down" -- um aspecto essencial 
no autoconhecimento. Em líderes, o controle 
cognitivo é essencial para competências de 
liderança como o auto-gerenciamento -- a 
capacidade de focar em um objetivo e a 
disciplina para persegui-lo a 

despeito de distrações e reveses. O 
interessante é que o mesmo quadro neural que 
permite uma intensa busca pelos objetivos 
também gerencia emoções indisciplinadas. 
Um forte controle cognitivo é, portanto, 
presente em líderes que permanecem calmos 
em emergências, subjugam sua agitação e 
podem se recuperar rapidamente da derrota. 
Para ilustrar o poder do bom controle 
cognitivo, vamos considerar as implicações 
de um estudo longitudinal de 15 anos 
realizado em Dunedin, Nova Zelândia. O 
estudo testou rigorosamente o controle 
cognitivo de mais de mil crianças, e as 
rastreou novamente quando elas chegaram 
aos 30 anos. Surpreendentemente, a 
capacidade de manter o foco frente às 
distrações durante a infância foi um forte 
precedente do sucesso financeiro na idade 
adulta, mais do que o QI ou o status financeiro 
de suas famílias. O auto-gerenciamento 
também pode ser visto nos executivos que são 
honestos a respeito das suas qualidades e 
limites. Enquanto isso indica que eles podem 
ser assegurados em suas performances 
quando estão funcionando sem essas 
limitações, também indica que eles sabem 
quando é hora dedepender dos colegas para 
obter melhores resultados. Sobre o autor-
Daniel Goleman-Escritor, psicólogo e 
jornalista científico, é um dos maiores 
pensadores da área de negócios no mundo. É 
autor de 15 livros sobre psicologia, educação, 
ciência e liderança. Sua principal obra é 
"Inteligência Emocional", publicado pela 
primeira vez na década de 90. Seu livro 
lançado no Brasil mais recentemente foi 
"Foco”.

Fonte: www.administradores.com.br

Por Daniel Goleman

SANTANDER CONTA INTEGRADA: CONTA PJ E 
MAQUININHA. QUANTO MAIS AS EMPRESAS 

DE CAMPO BELO 
USAM, MAIS  

ECONOMIZAM.
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DICA DO MÊS JULHO / 2014

Luiz Marins 
ANTHROPOS MOTIVATION & SUCCESS 

motivacao@marins.com.br 
www.anthropos.com.br - www.livrariamarins.com.br

Novos Associados

Bem Vindos!!!

Motivação & Sucesso

Se seremos campeões ou não ainda não 
dá pra saber. Se foi bom ou foi ruim, 
também não dá pra saber. Se valeu a 
pena, também não dá pra saber. Se será 
um sucesso ou uma grande catástrofe, 
também não dá pra saber... 
O que dá pra saber é que a Copa mexeu 
com o Brasil e fez com que todos nós 
passássemos a discutir política, direitos, 
gastos governamentais, segurança 
pública, educação, saúde, eleições e até 
futebol...   Nada  ficou  fora de campo 

neste tempo de Copa, que mexeu com o 
Brasil de uma forma jamais esperada. As 
autoridades esperavam que o povo fosse 
falar só de futebol e o que parece ter 
acontecido é que a Copa propiciou uma 
reavaliação do Brasil inteiro. Isso me 
parece ter sido um bom legado, pois 
teremos eleições e como povo iremos 
decidir quem serão nossos governantes 
e, portanto, como será o nosso futuro. 
Agora é hora de curtir a Copa. Agora é 
hora de curtir a beleza desse esporte, 
cheio de criatividade, o mais querido e 
difundido em todo o mundo. 
Meu conselho é que você aproveite a 
Copa para continuar repensando o 
Brasil, nossas tradições, nossas 
necessidades e nossas aspirações e torça 
para que sejamos um dia campeões 
mundiais de honestidade, segurança, 
educação, saú-de, preservação do meio 
ambiente e ainda campeões mundiais da 
alegria e da felicidade. Se conseguirmos 
ser no futebol também, melhor ainda. 
Pense nisso. Sucesso! 

Participe do II-
SEMINÁRIO 

EMPRESARIAL com o 
palestrante renomado “José 

da Paz Cury” que será 
realizada no dia 28/08 no 

salão de eventos do Campo 
Belo Tênis Clube (Praça de 
Esportes) - Imperdível!!!

Maiores informações pelo 
tel.:(35)3832-2503.

* DAFRA MOTOS
* DROGARIA 
MINAS MAIS

* MINAS VOLT
* MOTO TÁXI 

03 IRMÃOS

A prioridade da ACE é incentivar os consumidores a comprar sempre em 
Campo Belo, evitando a evasão de recursos e gerando mais renda, emprego 
e sustentabilidade. E visando à aplicação deste conceito, a entidade lançou 
o cartão da ACE. 
O projeto inicial foi implantar um convênio com as confecções e facções 
do município por serem empresas que tem um número considerável de 
colaboradores e oferecer o cartão para os funcionários destas empresas 
associadas. Esta primeira etapa foi um sucesso e facilitou a vida dos 
funcionários e também dos empresários, que viram neste convênio uma 
forma de substituir o adiantamento salarial. Além disso, o cartão da ACE 
elimina as “notinhas” e o associado tem a garantia de recebimento. A partir 
de então, o cartão da ACE foi implantado em outros segmentos, como 
supermercados, açougues, lojas de conveniência, gás, vestuário, entre 
outros. Atualmente são 162 empresas fornecedoras, e 1.000 cartões da 
ACE.
Você ainda não tem o cartão da ACE?
E sua empresa, ainda não aceita o cartão da ACE?
Não perca mais tempo! Ligue para o tel.: 3832-2503 e agende uma visita.

Cartão da ACE: o convênio completo!
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