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Pic Quimíca é referência cosmética,
farmacêutica e sustentável

AlphaBroker e ACITA ﬁrmam parceria e ampliam
a cartela de benefícios aos associados
Mais uma parceria foi ﬁrmada para beneﬁciar os associados da
ACITA. Desta vez focada em gestão
de saúde, a Associação Comercial e
Industrial de Itapevi agora conta com
a AlphaBroker, empresa de consultoria de benefícios. O objetivo conjunto é oferecer condições diferenciadas na contratação de plano de
saúde para os associados, além de
disponibilizar produtos e serviços
diferenciados, pautados no respeito e
na credibilidade.
A AlphaBroker é formada por
proﬁssionais com mais de 15 anos de
experiência e trabalha com as
melhores empresas de plano de
saúde. Com corretores treinados e
capacitados para orientar os associados, a companhia, em parceria
com a ACITA, se torna referência em
soluções deste ramo na cidade.
“Enxergamos esta parceria como
oportuna para o momento econômico e político do país. A ACITA se
fortalecerá cada vez mais frente aos
seus associados e parceiros. É um
momento de consolidação de todo
um belo trabalho que executam há

muitos anos”, aﬁrma Marco Araújo,
diretor executivo da consultoria.
Como citou Marco, em momentos de crise econômica muitas
empresas fecham e, aquelas que se
mantêm no mercado, precisam
cortar custos. “Parte desta redução
está em pessoas e em benefícios. Por
este motivo, iniciaremos com oferta
de melhor custo x benefício em planos de saúde. Ofertaremos também,
em uma próxima fase, outros produtos, sendo dois deles o Benefício
Refeição (temos uma plataforma
com desconto diferenciado para as
empresas associadas) e o benefício
Transporte (Obrigatório em todas as
empresas)”, explica.
Para a Associação Comercial
e Industrial de Itapevi, esta parceria
vem somar muitas vantagens aos
associados, uma vez que serão
disponibilizadas soluções simples e
com menor custo no setor de saúde.
“Sabemos o custo dos planos de
saúde atualmente, ainda mais para a
família. Por isso, através desta
parceria, proporcionaremos aos
nossos associados acesso a serviços

de qualidade e que cabem no bolso.
Isso trará mais conforto e qualidade
de vida para todos” ﬁnaliza Olímpio
Rocha, presidente da ACITA.
AlphaBroker
A missão da empresa é
oferecer uma ampla variedade de
serviços de saúde e seguros, através
de soluções inovadoras, atenção,
acolhimento e conhecimento. Desta
forma, é possível garantir aos seus
cliente e parceiros comerciais uma
prestação de serviços completa e
com excelência.
Com corretores treinados
pelas próprias companhias, eles
permanecem munidos de informações precisas para orientar os
clientes na hora da contratação de
um produto que realmente se
enquadre às suas necessidades.
Serviço:
AlphaBroker
Endereço: Av. Sagitário, 138 Alphaville Conde II, Barueri - SP,
06473-073
Tel.: (11 ) 4191-7060
www.alphabroker.com.br

Campanha do
Agasalho
Colabore doando um
cobertor no valor de R$12,00.
Ligue para: 4141-3750

Emita ou renove seu certiﬁcado digital na ACITA!
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Pic Quimíca é referência cosmética,
farmacêutica e sustentável

A PIC Química é uma empresa
familiar fundada em 1999 por João
Alfredo Lapenta Morais. Com mais de
17 anos no mercado, a empresa é
referência no segmento de matériasprimas para os campos da cosmética,
farmacêutica, ﬁtoterapia, nutracêutica,
veterinária e household. Instalada em
Itapevi, ela é parceira da ACITA desde
2016 e, juntas, se destacam pela
inovação e integração social.
Segundo Fábio Morais, vicepresidente da PIC, o laço ﬁrmado entre
a empresa e a Associação Comercial e
Industrial de Itapevi auxilia no crescimento e desenvolvimento dos negócios, além de oferecer direcionamento.
“Pela ACITA, nós temos acesso às
Certiﬁcações Digitais, promoções
culturais e sociais, informações sobre o
município e cursos de qualiﬁcação”,
explica.
A PIC também se destaca por
oferecer um conjunto de ações integradas com foco principal no cliente,
ou seja, procura criar soluções de

acordo com cada necessidade de
forma eﬁciente e qualiﬁcada.
“Fornecemos uma completa linha de
produtos que são criteriosamente
estudados e qualiﬁcados, advindos de
alianças es-tratégicas com representadas de reconhecido know-how
internacional, especialistas no que
produzem.
Nossa vasta experiência, credibilidade e responsabilidade, estão
voltadas à política de constante aprimoramento de nossos colaboradores,
produtos e serviços, objetivando a
Qualidade Assegurada”, conta Fábio.
Além de distribuir importante
marcas globais, a PIC apresenta constantemente novas tendências e inovações para os segmentos em que
atua. Recentemente, lançou um desodorante antitranspirante 100% natural
que não contém alumínio e que pode
ser usado por toda a família. Inclusive,
esta é uma outra ﬁlosoﬁa adotada pela
empresa: os produtos genderless, ou
seja, sem gênero. Este conceito
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permite que os itens possam ser
usados por adultos, crianças, homens
ou mulheres.
A sustentabilidade também é
uma preocupação que começa de
dentro para empresa e é impressa em
seus produtos ﬁnais. “Primeiro trabalhamos na conscientização dos nossos
colaboradores e seus familiares e
projetos especíﬁcos de utilização de
agua, energia e desperdício de
alimentos. Seguimos também protocolos especíﬁcos para utilização de
embalagens mais sustentáveis e geração de menores quantidades de
resíduos” ﬁnaliza Fábio.
Desta forma, além de se destacar e ganhar cada vez mais espaço no
mercado de cosméticos e farmacêuticos, a PIC também atua com
certiﬁcação do ISO 9001, ou seja,
opera com qualidade total em seus
processos. Isso faz com que a parceria
entre a empresa e a ACITA seja cada
vez mais forte e duradoura.

Desconto especial de 15% para
associados e seus funcionários
nos cursos de Inglês e Espanhol.

Compras com cheque pré-datado
para 35 dias, válido inclusive em
todas as promoções.

Descontos de 20% para
associados da ACITA.

Descontos especiais para os
associados da ACITA na
contratação de sistemas de
gestão.

Convênio odontológico com preços
especiais para os associados da
ACITA e seus dependentes.

Desconto de 10% nas mensalidades nos cursos
de pós-graduação na modalidade à distância
(100% on line).
Desconto de 15% nas mensalidades nos cursos
de pós-graduação – MBA em Gestão
Empresarial e Psicopedagogia na modalidade à
distância (semipresencial).

Desconto de 10% no guia
impresso, além de um anúncio
no site gratuito
www.canalitapevi.com.br
dentro do plano bronze.

Desconto de 5% na diária para o
associado, acompanhante ou a
quem ele indicar.

Desconto de até 30% para os
associados da ACITA, seus
funcionários e dependentes na
aquisição de planos de saúde.

Desconto de 30% nas
mensalidades nos cursos de
graduação nos períodos matutino e
noturno, para associados da ACITA,
seus funcionários e dependentes.

Descontos de 20% para
associados da ACITA.

Expediente:
Acita - Associação Comercial e Industrial de Itapevi - Edifício Premier, 650 - Piso Térreo - Tel.: 4141-3750
Jornalista responsável: Mariana Cattacini Bon - Arte ﬁnal: Humberto Alcântara - Alcântara Publicidade
Fotos: André Barnabé - Barnabé Fotograﬁa
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