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Cerca de 25 pessoas participaram no café da manhã promovido pela ACE Caçapava para apresentar a palestra 

“Como minimizar a inadimplência e maximizar as vendas”, em parceria com a Boa Vista Serviços. O objetivo do 

evento era justamente apresentar com mais detalhes a modernização do portfólio de consultas que passam a 

ser uma importante ferramenta para vendas nas empresas associadas diante das mudanças do cenário 

econômico brasileiro e do comportamento do consumidor.

O treinamento foi ministrado pela gerente comercial da Boa Vista SCPC, Méris Mercia. “Com esta palestra, 

mostramos aos empresários as modificações que houveram no cenário de crédito. Saímos de um mercado em 

que as informações eram analisadas de forma fria, apenas  o “consta e nada consta”, para uma realidade onde 

precisamos de uma inteligência para avaliar estes dados. Hoje, conseguimos analisar o histórico e o comporta-

mento de cada cliente. Somos capazes de saber se ele realiza muitas compras, como faz seus pagamentos e se 

atrasa a quitação das dívidas. Assim, as vendas são mais assertivas e os riscos de calote diminuem”, explicou.

Desde o dia 1º de setembro, o portfólio de consultas do SCPC foi 

modernizado e conta agora com novas opções de consultas mais 

modernas e assertivas.

Um dos destaques são as consultas de Pessoa Física, com a “Família 

Acerta”, que contemplam 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. 

Fique atento ao novo portfólio, novas consultas e novos valores. Essas 

informações você encontra na área restrita do site de consultas. Caso 

precise de um atendimento especializado, entre em contato com a ACE 

Caçapava para receber o suporte necessário. 

Novo portfólio de consultas SCPC está em vigor

Empresários de Caçapava participam de evento com foco no varejo no Teatro SESI

A ACE Caçapava realizou uma Missão 

Empresarial e levou um grupo de empresários 

da cidade ao “Fórum Empresarial Desafios do 

Crescimento”, promovido pelo SEBRAE, no 

Teatro SESI, em São José dos Campos. 

O grande destaque do evento foi a palestra 

com  Fred Rocha, um dos maiores especialistas 

em varejo do Brasil, que abordou importantes 

aspectos para o sucesso dos pequenos e 

médios negócios no atual cenário econômico e 

social do mundo. 
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Capacitação
Empresarial

Evento gratuito realizado pela

ACE em parceria com o Sebrae

e a Prefeitura Municipal.

Palestra

Como Motivar
sua Equipe

Inscrições e informações
(12) 3224-3009

09 de outubro
18h30 na ACE

Como foi: Palestra “Como Minimizar a Inadimplência e Maximizar as Vendas”
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