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Palestra “Como Minimizar a Inadimplência e Maximizar as Vendas”

Na próxima semana, a ACE Caçapava vai realizar, em 

parceria com a Boa Vista SCPC, a palestra “Como 

minimizar a inadimplência e maximizar as vendas”, 

que será na quinta-feira, dia 24/08, a partir das 8h30, 

no auditório da entidade.

O objetivo do evento é conscientizar do quanto o 

comportamento de consumo dos clientes tem um 

impacto direto na sustentabilidade dos pequenos 

negócios. Por essa razão, a Boa Vista SCPC tem 

desenvolvido ferramentas mais assertivas e eficien-

tes para as empresas na hora de decidir sobre a 

concessão de crédito, buscando minimizar o risco da 

inadimplência.

O evento é aberto aos proprietários, gerentes ou 

colaboradores responsáveis pela concessão de 

crédito. 
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Palestrante: Méris Mercia
gerente de Rede da Boa Vista SCPC

Palestra
&Café

Como Minimizar

a Inadimplência

e Maximizar as

Vendas

Inscreva-se pelo whatsapp (12) 99679-1706 

O portfólio de consultas do SCPC passará por uma 

grande transformação a partir de 1º de setembro, 

com o objetivo de trazer novas tecnologias e 

ferramentas na hora de conceder crédito ao cliente.

Para avaliação de crédito para Pessoa Física 

(consulta de CPF), os associados poderão utilizar a 

“Família Acerta”, que contempla 4 modalidades de 

consultas, da mais simples a mais completa. A 

grande novidade é que todas elas contam com a 

tecnologia “Score” que analisa não apenas o “Nada 

consta”, mas todo o histórico de consumo do cliente. 

Portfólio de consultas do

SCPC será modernizado

a partir de setembro

Capacitação Empresarial

Eventos gratuitos realizados pela ACE em parceria com o Sebrae e a Prefeitura Municipal. Inscrições: (12) 3224-3009

Oficina

Sei Formar Preço

30 de agosto às 18h00

OFICINA
SEI FORMAR

PREÇOPREÇO
NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE! $$$$$$$

Oficina

Como Motivar sua Equipe

04 de setembro às 18h00

SONHARCRIAR

CRESCER CONECTAR

INOVAR

MOTIVARCAPACITAR

No dia 22 de agosto, terça-feira, a ACE Caçapava vai 

levar um grupo de empresários ao “Fórum 

Empresarial Desafios do Crescimento”, promovido 

pelo SEBRAE, no Teatro SESI, em São José dos 

Campos. A saída para o evento será às 8h00 na 

sede da ACE Caçapava e o retorno está previsto às 

14h00, no mesmo local. 

Restam poucas vagas disponíveis e os interessados 

devem entrar em contato pelo whatsapp (12) 

99679-1706, para solicitar sua inscrição. 

Últimas vagas para a palestra do especialista

em varejo Fred Rocha no Teatro SESI
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