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ACIVA PROMOVE, COM 
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DE “LIVES” DAS MELHORES 
EMPRESAS DA CIDADE 
PARA O DIA DOS PAIS



EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

Neste mês de JULHO, estamos divulgando 

nossa campanha para o Dia dos Pais, que será  a 

ACIVA LIVE SHOW, com a apresentação do 

renomado CIRO BOTTINI, onde 20 empresas da 

cidade vão apresentar seus produtos em lives 

simultâneas nos dias 06 e 07 de agosto. Ainda 

optamos em disponibilizar a revista apenas em 

formato digital,  fazendo valer nossa missão de 

contar todos os meses com matérias de interesse 

de nossos associados, parceiros e da população 

em geral de Valença e região. Nosso objetivo 

sempre será proporcionar uma leitura agradável, 

informativa e descontraída. Nos acompanhe nas 

redes sociais. Estamos no facebook e instagram. 

Outras informações da ACIVA, além desta revista 

em formato digital, você encontra no nosso 

website. 

Acesse:  www.acivarj.com.br 

Boa leitura!  

Durante esses dias em que o 
comércio está com horários 
restritos, a revista ACIVIVA 
estará disponível apenas em 
formato digital
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Aniversariantes de Julho

02 – Paulo Cesar Falce – Love’s Motel

04 – Gabriel Chicarino Coelho 

06 – Marcia Andreia de C. Rocha – Polimar

07 – Fernando Sohler – Sovan

08 – José Carlos Salles Ávila – Contabilidade Ávila

        Bianca de Avila Ferreira – O Armazém

09 – Eucir Guida – Eucir Moveis

10 – Oldemar da Silva Braga – Colonia de Férias UFERJ

11 – Felipe Irineu de Souza Ventura – Venturão Mercado

         Carlos Alberto Furtado de Araujo – Via Expressa Boutique

12 – Servio de Araujo Consentino – Hotel Fazenda Rochedo

13 – Pedro Enrique A Petrillo Brandão - Cinderela 

15 – Renato Vicente Pereira – Colaborador ACIVA

16– Antonio Marcus Ermida – EX CAPITAL

        Fabio Lourenço Campos – Valença Inspeções

18 – Romualdo de Oliveira Lima – Ótica Esmeralda

19 – Rafael Machado de Souza – Mirella Calçados 

21 – Edmara Francisco de Mello – Trustec

          Flavio Esteves Natal – Sapataria Natal

         Humberto Nogueira Pentagna – Hotel Vista Alegre

22 – Marcel Magalhães Ramos – Promenade

24 – Filipe Mejdalani de Oliveira – Speed Valley 

25 – Luis Octavio L Guilhon – Guilhon & Valente Construtora

26 – Leonardo de Paula Leal – Divino Material de Construção

27-   Cintia Darc Silva de Santana – Contatto Consultoria

28 – Paulo Celso P. Batptista – Moda Casual 

29 – Leda Maria Barreto – Sebrae

          Marcelo Toledo – Café do Shoping

31 – Maria Aparecida Sarubi
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NOVOS
SÓCIOS

Os membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal da ACIVA parabenizam os 

aniversariantes do mês de JULHO. 
Parabéns!!!



Muitas foram as 
transformações causadas pela 
pandemia da covid-19. Todos 
os seguimentos precisaram se 
adaptar e seguir novos caminhos, 
como o delivery e e-commerce. 
Muito se fala em apoiar o comércio 
local e os pequenos produtores, 
para os quais o desafio foi ainda 
maior. Para superar a crise, está 
sendo fundamental o apoio de 
empreendimentos que apoiam 
estas iniciativas.

É o caso do O Armazém e do 
Empório Rural Valença, que 
atuam com o comércio de 
produtos da região, muitos 
deles feitos por pequenos 
produtores. Conversamos com as 
empreendedoras Bianca Ávila e 
Lívia Mouffron, que contaram um 
pouco da experiência durante a 
pandemia.

Ambas tiveram um grande 
desafio para encarrar a crise 
de frente. Com uma queda no 
faturamento, precisaram buscar 
novos caminhos, como a venda 
pela internet.

-  
 
  

 

“Antes nos preocupávamos 
com as compras e atendimento 
ao cliente presencial. Após a 
pandemia tivemos que incluir o 
delivery e a organização de todo 
o trabalho de logística. Passamos 
a atuar diariamente nas redes 
sociais e criamos um número 
específico só para atendimento 
pelo WhatsApp”, contou Bianca. 

 
 
 
 

 

 

No Empório Rural não foi diferente. 
O faturamento caiu mais do que 
metade e as redes sociais foram a 
solução. A loja criou um cardápio 
online específico para o delivery 
durante a pandemia. Assim como 
Bianca, Lívia precisou adaptar sua 
rotina e lidar com o atendimento 
pelas redes sociais. 

4 MINHA EMPRESA

EMPRESAS QUE ATUAM 
COM PRODUTOS DA 
CIDADE SE REINVENTARAM 
E AJUDAM A SUPERAR 
A CRISE

EMPRESA
minha

APOIO AO 
PRODUTOR LOCAL

APÓS A PANDEMIA 
TIVEMOS QUE 

INCLUIR O 
DELIVERY E A 

ORGANIZAÇÃO 
DE TODO O 

TRABALHO DE 
LOGÍSTICA.
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“Foi tudo muito rápido e foi 
necessário aprender a lidar com as 
ferramentas disponíveis. Além de 
toda a organização de compras e 
pagamentos, foi necessário incluir 
na rotina os pedidos pelas redes 
sociais e a logística de entrega”, 
disse a empreendedora.

Outra coisa que as duas empresas 
têm em comum é o apoio 
aos produtores locais, o que 
torna ainda mais importante a 
reinvenção para manter ativas as 
vendas. As duas criaram kits de 
produtos da cidade, o que foi um 
diferencial. A parceria das duas foi 
fundamental para manter vivos 
alguns negócios da cidade.

“O comércio local sentiu muito 
por ter uma estrutura menor, uma 
capacidade financeira menor. Por 
outro lado, devido à proximidade, 
tem a vantagem de se modificar 
rápido e se adequar, o que é um 
pondo a favor. Como empresária 
conversamos, passo algumas dicas 
e caminhos para que possam 
avançar”, disse Bianca.

Para Lívia, poder colaborar com 
os pequenos produtores é algo 
satisfatório e que ajuda a manter a 
economia local sempre ativa. 

“O momento é difícil para todo 
mundo. Mas, para os produtores 
da cidade é muito importante o 
apoio do Empório, do O Armazém 
e de outros empreendimentos da 
cidade que apoiam os valencianos. 

É muito bacana poder manter o 
nosso negócio podendo ajudar 
outros neste momento”, contou.

Como tudo na vida, devemos tirar 
lições da pandemia da covid-19. 
Uma delas é que, apesar da 
insegurança e do medo, veio 
também a possibilidade de 
inovação e evolução.
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FOI TUDO MUITO 
RÁPIDO E FOI 
NECESSÁRIO 

APRENDER A LIDAR 
COM AS FERRAMENTAS 

DISPONÍVEIS.

COLABORAR COM 
OS PEQUENOS 

PRODUTORES É ALGO 
SATISFATÓRIO E QUE 
AJUDA A MANTER A 
ECONOMIA LOCAL 

SEMPRE ATIVA. 
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VANTAGENS 
PARA SÓCIOS
DA ACIVA
QUANDO TUDO SE REGULARIZAR, OS 
ASSOCIADOS PODERÃO TER DESCONTOS 
ESPECIAIS PARA UTLIZAREM O SALÃO E 
AUDITÓRIO DA ACIVA

7 ACIVA SERVIÇOS

D entre as várias vantagens de ser 
associado ACIVA, destacamos 
a utilização dos espaços 

físicos da nova sede recém inaugurada.  
Com uma estrutura completa para atender 
seus associados, é disponibilizado acesso 
à internet gratuitamente, bem como a 
sala da diretoria e o auditório, este com 
capacidade para 30 pessoas, com TV 50”.  

Caso sua empresa não possua um local 
confortável para realização de reuniões, 
palestras, ou treinamentos, entre em contato 
conosco e agende uma data. Teremos o 
imenso prazer de oferecer nossa estrutura 
para o crescimento e capacitação do seu 
empreendimento. Ligue (24) 2453-4727 e faça 
seu agendamento.

SERVIÇOS 
ACIVA

TAXAS

• Salão de Eventos:  
Desconto  Especial para 

Associados
(consultar datas e horários)

• Auditório: Grátis para sócios
(mediante agendamento prévio)
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PROCESSO DE 
VENDAS NO 
NOVO NORMAL
ACIVA E SEBRAE PROMOVEM 
PALESTRA ONLINE

A
palestra online - “Processo 
de Vendas no Novo 
Normal”, com a consultora 
do Sebrae RJ Cristina 
Cabral teve inscrição 
gratuita e aconteceu 

na noite do último dia 14, trazendo 
dicas e informações importantes os 
empresários e comerciantes.
Atentos as dificuldades do atual 
momento para as empresas e comércio 
em geral, ACIVA e SEBRAE se unem 
para auxiliar a todos no processo de 
superação dos desafios e retomada das 
atividades de maneira segura.

O chat foi coordenado pela analista 
do Sebrae, Leda Barreto e contou 
com a participação da Coordenadora 
Regional do Sebrae, Paola Tenchini, que 
agradeceu a parceria da Associação e 
falou que sua equipe e toda a estrutura 
da Instituição está totalmente a 
disposição dos empresários para 
auxiliar neste momento difícil.

Presente também o presidente da 
Aciva Luiz Henrique, a vice-presidente 
Solange Carvalho e demais membros 
da diretoria.  Luiz Henrique destacou 
a parceria fundamental do Sebrae e 
informou que essa palestra é o começo 
de outras que virão nesse formato, no 
sentido de munir os associados de 
todas as informações e ferramentas 
necessárias para o enfrentamento e 
garantia de sobrevivência nesse Novo 
Normal.

Segundo a consultora palestrante, o 
novo assusta no primeiro momento, 
mas a necessidade pede a busca por 
conhecimento e adequação. “Cada 

empresa descobrirá qual o melhor 
caminho a seguir de acordo com o 
perfil de seu cliente”, diz ela. Para 
tanto, explica que o ponto de partida é 
conhecer o perfil desse cliente e buscar, 
através de informações passadas 
com transparência, 
conquistar a sua 
confiança quanto as 
normas de segurança 
utilizadas pela 
empresa.

A utilização das redes 
sociais, para Cristina, 
é fundamental nesse 
processo, conversando 
de forma direta e 
mais humanizada 
possível com o cliente, 
divulgando fotos e 
vídeos de sua empresa, 
com destaque para os materiais de 
segurança disponibilizados.  No entanto, 
acrescenta que, além das políticas 
do uso de máscaras, distanciamento 
e limite máximo de pessoas dentro 
dos estabelecimentos, o treinamento 
prático dos colaboradores e o 
oferecimento de formas de pagamento 
alternativas institucionalizadas 
também merecem a máxima atenção.

 - O mundo mudou de dono! 
Deixou de pertencer aos que conhecem 
os fatos e caiu sob o domínio dos que 
sabem lidar com eles. O caminho é a 
criatividade, a agilidade, a inovação. E, 
inovar significa tolerar erros, assumir 
riscos e valorizar as pessoas. O Novo 
momento exige um carinho a mais 
no trato com o seu cliente. Devemos 
ser a solução para eles.  Através do 

conhecimento do perfil de meu cliente, 
alcanço a sua confiança e, nessa esteira, 
acontece a Empatia, a Satisfação e a 
Fidelização.

Acima, a consultora do SEBRAE, 
Cristina Cabral e abaixo o Presidente 
da ACIVA, Luiz Henrique Magalhães
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SUCESSO 
NAS 
VENDAS
ENTENDA POR QUE O 
TREINAMENTO DE VENDAS 
É IMPRESCINDÍVEL PARA 
TODO EMPREENDEDOR QUE 
QUER PROFISSIONALIZAR SEU 
NEGÓCIO.

UM BOM TREINAMENTO 

PODE GARANTIR UMA 

VANTAGEM COMPETITIVA 

SOBRE A CONCORRÊNCIA, 

DESTACANDO A SUA MARCA 

PELA CAPACIDADE DE 

IMPRESSIONAR OS CLIENTES.

P ara continuar fazendo o seu negócio 
crescer, todo Microempreendedor 
Individual vai se deparar, em algum 
momento, com a necessidade de 
aumentar suas vendas. Essa é uma 

tarefa que não exige somente esforço, mas 
também conhecimento para traçar as estratégias 
mais eficazes e utilizar a melhor abordagem ao 
consumidor. Por esse motivo, um treinamento de 
vendas é imprescindível para todo empreendedor 
que queira profissionalizar seu negócio.

As estratégias de vendas estão em constante 
transformação, principalmente diante da 
mudança do comportamento consumidor. 

O conhecimento das melhores técnicas e 
ferramentas é um recurso para aumentar as 
vendas. Um treinamento nessa área, por exemplo, 
tem a capacidade de aperfeiçoar habilidades 
de oratória e persuasão do MEI para fazer seus 
resultados serem mais eficazes.

O MEI deve ser uma pessoa com várias 
características. Administrar uma empresa 
sozinho e por conta própria é um grande 
desafio, envolve ter habilidades em 
diferentes ramos e estar disposto a sempre 
aprender novas competências. Entre as mais 
importantes, está a capacidade saber vender 
bem seu produto ou serviço.

A importância do treinamento

espaço do
EMPREENDEDOR
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Atendimento ao cliente

O curso oferece capacitação para identificar 
aspectos que contribuam com a satisfação do 
cliente, reflexão crítica sobre o atendimento e 
planejamento de ações.

Comunicação e relacionamento 
com seus clientes

Oferecer capacitação para o desenvolvimento 
da comunicação entre empresa e mercado, 
estreitando esse relacionamento e gerando 
credibilidade para o negócio.

Potencialize suas vendas

O curso oferece capacitação para você entender 
o que é inteligência comercial, como e por que 
as pessoas compram.

Customer Success: como 
conquistar e manter clientes

Compreenda o que é Customer Success e seus 
benefícios, assim como as métricas essenciais e 
o retorno sobre investimento.

Existem várias maneiras de realizar 

treinamentos de capacitação em vendas, tanto 

online quanto presencial. O Sebrae oferece 

diversos cursos e materiais informativos para 

tornar o MEI um especialista em vendas. Ao 

lado, listamos alguns desses cursos para você 

explorar. Confira!

Muitas vezes, o empreendedor já tem uma 
facilidade em lidar com projetos, números e 
até mesmo pessoas. Mas, quando o assunto 
é vender, há uma insegurança que o impede 
de passar clareza sobre seu produto e o 
propósito da marca.

Antes de iniciar um treinamento de vendas, é 
importante que você reserve um tempo para 
analisar a situação da empresa, incluindo os 
produtos e serviços oferecidos, o processo de 
vendas e os indicadores de desempenho.

Torne-se um especialista em vendas

01

02

03

04
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ESTAÇÃO

Cultura

COM A PANDEMIA, 
SERÁ NECESSÁRIO SE 

REINVENTAR PARA 
PRESENTEAR

UMA DATA ESPECIAL QUE 
NÃO PODE PASSAR EM 
BRANCO!

Dia 26 de Julho reserva uma 
comemoração deliciosa e muito 
especial: o Dia dos Avós. Neste ano, a 
data será um pouco diferente. Por conta 
do isolamento social, causado pela 
pandemia da Covid-19, muitos netos 
não poderão fazer visitas. Afinal, nossos 
amados vovôs e vovós fazem parte do 
grupo de risco e é indicado pelos órgãos 
especializados que se evite visitas a eles. 

Mas isso não pode ser um impeditivo 
para que haja comemoração. Algumas 
datas especiais já passaram ao longo 
da quarentena e, com os decretos de 
fechamento do comércio, os donos 
dos estabelecimentos tiveram que 
se reinventar para auxiliar na hora 
de presentear. E no dia dos avós 
não será diferente. Será necessária 
muita criatividade para garantir as 
comemorações.

A principal iniciativa e que deve 
ser priorizada é o delivery. Com a 
impossibilidade de receber visitas, 
mandar os presentes para a casa dos 
avós é uma boa saída para registrar 
o momento neste ano de 2020. O 
presente pode ser feito pelos próprios 
netos, utilizando apenas os motoboys 
ou bikeboys para realizarem as entregas. 
O que importa é saber bem o que 
eles gostam para não errar na hora de 
presentear.

Outra possibilidade é entrar em contato 
com as empresas, fazer a compra e pedir 
para serem entregues no endereço dos avós. 

É importante lembrar sempre de priorizar 
o comércio local, garantindo, assim, a 
movimentação na economia da cidade. 

Algumas empresas da cidade já estão se 
preparando para a data. Kits, cestas, caixas... 
tudo personalizado para que a data seja 
ainda mais especial. O que não falta é 
criatividade e, no final das contas, o que 
vale mesmo é não deixar essa data passar 
em branco. 

Afinal, este momento complicado passará 
e poderemos matar as saudades dos 
nossos amados com um caloroso abraço e 
fazendo uma comemoração do jeito que 
eles gostam: com toda a família reunida.

26/07 - DIA DOS AVÓS
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MODA: COMO A 
APRESENTAÇÃO DAS 
ROUPAS INFLUENCIA NO 
PROCESSO DE COMPRA
ILUMINAÇÃO, VITRINE E TEMA ESTÃO 
ENTRE OS ITENS MAIS IMPORTANTES 
NA HORA DE MONTAR UM ESPAÇO 
AGRADÁVEL E QUE CATIVE OS 
CONSUMIDORES.

Mulher 
em foco

Fonte: SEBRAE

A roupa traduz muito do que 
sentimos: você se veste de 
acordo com o que acredita. 

Podemos até brincar com as sensações 
ao utilizar determinadas peças, 
acessórios e, claro, cores.

Como chamar a atenção?

Da mesma forma, se o seu negócio é a moda, 
você precisa caprichar na apresentação das 
peças que estão à venda. Porque é conforme 
esta apresentação que o cliente se sentirá 
atraído ou não pelos seus produtos. É sobre 
a apresentação das roupas para o processo 
de vendas que falaremos agora.

Além de peças maravilhosas, você precisará 
de luz e de exposição. Isso mesmo: a 
iluminação é essencial para que as peças 
sejam vistas e valorizadas. Um ponto de luz 
pode destacar um determinado produto, 
valorizar a composição dele com outros 
objetos ou, até mesmo, iluminar um detalhe 
importante da peça.

VOCÊ PRECISA CAPRICHAR NA APRESENTAÇÃO DAS 
PEÇAS QUE ESTÃO À VENDA. PORQUE É CONFORME 
ESTA APRESENTAÇÃO QUE O CLIENTE SE SENTIRÁ 
ATRAÍDO OU NÃO PELOS SEUS PRODUTOS. 
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Dicas

Temas

No varejo, a iluminação é um 
fator determinante. Além de 
dar destaque e visibilidade ao 
produto, ela pode transformar o 
clima fazendo o cliente sentir-se 
confortável ou não. 

Da mesma forma como pode ser 
mal utilizada e acabar escondendo 
justamente aquilo que você precisa 
mostrar. Quando a iluminação 
está focada, ela acaba sendo uma 
ótima estratégia de valorização do 
produto, como no caso de uso de 
displays. 

Você pode optar por neons, abajures 
e outros tipos de iluminação para 
criar uma vitrine bastante atrativa.

Que tal se colocar no lugar do cliente 
e compor a vitrine imaginando o 
que pode ser agradável? 

A escolha de um tema para a vitrine 
pode estar associada às estações 
do ano, datas comemorativas, 
promoções que você cria para 
chamar a atenção e até mesmo 
relacionada a outros temas que 
combinem com os seus produtos. 

Lembre-se: a vitrine é a oportunidade 
que você tem de introduzir seus 
produtos em pequenas histórias nas 
suas vidraças ou até mesmo dentro 
de sua loja.

Neste conteúdo sobre a importância 
da apresentação das roupas para o 
processo de compras, você percebeu 
que pequenos detalhes podem fazer 
toda a diferença, não é mesmo? 
Então, mãos à obra!

A vitrine é o primeiro canal de contato 
que o cliente tem com a loja. Se 
este espaço for bem aproveitado, ele 
pode gerar o primeiro impulso para a 
compra. Escolha um tema para fazer 
a composição dos produtos. Abuse 
da criatividade nessa hora! Você não 
precisa ficar restrito apenas às datas 
comemorativas.




