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HÁ MAIS DE 30 ANOS 

APOIANDO O COMÉRCIO E 

A INDÚSTRIA DE ITAPEVI

Acita abre Calendário 2019 de cursos 
com parceria e certicação do Sebrae

Empresariado de Itapevi agora pode contar com capacitações especiais que o ajudarão na administração do seu negócio.

NOVOS ASSOCIADOS

 Neste primeiro momento, 
a abordagem se voltará para a Gestão 
Financeira. O conteúdo estudado irá ca-
pacitar o empresário a fazer um plane-
jamento estratégico e nanceiro para a sua 

 Abrindo o Calendário de Cursos para 
2019, a Associação Comercial e Industrial de 
Itapevi (Acita) convida a todos para uma 
temporada de importantes capacita-
ções que auxiliarão o empresário 
itapeviense na administração do 
seu negócio, a m de enfrentar 
períodos de crise como o que 
estamos passando com mais 
estabilidade e segurança. Para 
isso, teremos a qualidade e 
certicação do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
presente em Itapevi desde 1° 
de dezembro de 2016, mas 
que ainda não havia tido a 
oportunidade de realizar um 
treinamento dessa importância.

Fale conosco
Mande sugestões 

Faça parte do nosso grupo11 99558-3572
whatsapp

Associados Acita terão condições especiais para pagamento sobre o 
investimento de R$ 260,00, bem como, prioridade na inscrição, 
podendo garantir a sua vaga antes dos demais interessados. 
Lembrando que as vagas são limitadas!

empresa, organizando melhor o seu uxo de caixa, 
controlando custos, aprendendo a analisar 

seus resultados, além de trabalhar melhor 
a for-mação do preço da sua venda. O 

participante ainda será agraciado 
com duas horas de consultoria ex-

clusiva com prossionais do 
Sebrae que esclarecerão dú-
vidas especícas e pessoais 
sobre o seu negócio.
 O curso Na Medida - 
Gestão Financeira é uma 
exclusividade que a Acita 
oferece para Itapevi, sendo 
que antes o empresário só 
poderia realizar a sua capaci-

tação na sede de Osasco. Pela 
primeira vez na região, as aulas 

terão a duração de 20 horas, 
distribuídas entre os dias 09, 10, 16, 

17 e 23 de abril, sempre no período 
noturno, das 18h30 às 22h30, no Audi-

tório Laércio Arman-do Coelho, localizado no 
Edifício Empresarial Premier (Avenida Presidente 

Vargas, 650). Já no dia 26 de março, às 19 horas, uma 
equipe de consultores do Sebrae farão uma apresentação de todo 
conteúdo a ser abordado pelo curso no mesmo endereço. 

 Para mais informações sobre inscrições e formas de 
pagamento, entre em contato com a administração da Acita pelo 
telefone (11) 4141-3750, WhatsApp (11) 99558-3572 ou pelo e-
mail: acita@acita.com.br.

Finanças

Curso Na Medida - Gestão Financeira
Aprenda a fazer um dos mais importantes planejamentos

da sua empresa: o nanceiro. Saiba como organizar e
controlar custos, aplicar recursos e muito mais.



Banco de dados SCPC é a solução para 
quem fornece crédito

O banco de dados SCPC, da Boa Vista, é alimentado pelo próprio mercado e retorna para ele como solução para quem vende, 
reduzindo o risco do não recebimento.

 Quem fornece crédito ao merca-
do precisa contar com soluções que 
possibilitem saber para quem está 
concedendo o nanciamento e, assim, 
não correr o risco de vender e não 
receber.
  As informações sobre ina-
dimplência são fornecidas ao mercado 
pela Boa Vista, por meio de seu banco de 
dados SCPC. Mas esse banco de dados 
só existe se for alimentado pelas próprias 
empresas, que é quem detêm as infor-
mações sobre quais consumidores estão 
deixando de pagar suas contas.
 Isso signica que registrar débi-
tos no SCPC evita que milhares de em-
presas aprovem nanciamento a consu-
midores que já não estão conseguindo 
arcar com seus compromissos nan-
ceiros.  O banco de dados SCPC, com 

 Sem contar que o registro se tor-
na uma ótima ferramenta de cobrança 
para aquelas empresas que não estão 
conseguindo receber prestações já ven-
cidas. Com a inserção, o inadimplente é 
noticado sobre os valores em aberto, 
tendo a possibilidade de quitar o que 
deve para que seus dados não quem 
expostos ao mercado e, assim, ele 
continuará tendo crédito no mercado.

 Assim, a Boa Vista SCPC vem 
contribuindo signicativamente para o 
desenvolvimento da atividade de crédito 
no Brasil, ajudando o País a estabelecer 
uma relação de consumo mais equili-
brada entre empresas e consumidores.

Texto: Comunicação Rede Verde-Amarela

mais de 60 anos de existência, é uma 
ferramenta da Boa Vista para auxiliar as 
empresas em suas operações de crédito 
e promover segurança nas transações 
comerciais. 

 Podem ser incluídos no banco 
de dados, débitos decorrentes de opera-
ções mercantis, nanceiras, prestação de 
ser-viços e outros, desde que legalmente 
comprováveis por contratos, duplicatas, 
cheques, notas promissórias e orçamen-
tos aprovados, dentre outros, nos termos 
da legislação vigente.


