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A ACIA recebeu o Diretor Regional do SESI, Laôr Fernandes de Oliveira e o 
Coordenador de Relações com a Indústria e a Comunidade, Maurício Luiz 
Cola para fechar uma parceria e atender as necessidades básicas de seus 
associados e familiares, com o objetivo de promover maior qualidade de 
vida, desenvolvimento físico, mental e cultural para todos, principalmente 
nestes tempos tão difíceis de pandemia. 

O SESI-SP sempre ofereceu serviços de excelência à população e  a  ins-
tituição tem toda infraestrutura necessária para o lazer em família, além 
de fomentar o esporte, a saúde e o acesso à cultura.

Com esta forte parceria entre SESI e ACIA, os interessados poderão se as-
sociar ao CLUBE SESI com preços atrativos para que todos possam utilizar 
de toda a sua estrutura de lazer e entretenimento.

A ACIA buscando sempre oferecer o melhor para seus associados, acre-
dita numa sociedade em que valores como bem-estar, saúde e susten-
tabilidade possam ser compartilhados por todos.  

Para mais informações ou dúvidas sobre a parceria, podem entrar em 
contato pelo telefone  19-3543-7212 ou agendar uma visita na ACIA para 
conhecer as dependências do SESI.

ESTRUTURA DE LAZER DO SESI ARARAS ESTÁ 
DISPONÍVEL PARA ASSOCIADOS DA ACIA 
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ACIA TEM SERVIÇO DE ENTREGA E COLETA DE 
MERCADORIAS ATRAVÉS DOS CORREIOS

Conheça e entenda como funciona o serviço de mini envios:

Um serviço bastante procurado pelas empresas associadas é o de coleta e 
entrega de mercadorias através da parceria da ACIA com os Correios.

Além das condições especiais para associados que chegam até 35% mais 
barata, a ACIA faz a coleta das mercadorias na empresa e a postagem nos 
Correios.

Mais economia em tempo e no orçamento da sua empresa. Sem filas e sem 
burocracia.

Se você vende on-line, tem ecommerce  ou utiliza os serviços de postagens 
do Correios, aproveite esse benefício disponível para empresas associadas.

Como funciona o Mini Envios
- Entrega em até 12 dias úteis
- Todo território nacional
- Objetos com até 300 gramas e medidas de até 4 cm (altura) x 16 cm (lar-
gura) x 24 cm (comprimento).
- Rastreamento parcial
- 1 tentativa de entrega

Para mais informações, converse com o Departamento Comercial da ACIA 
pelo telefone (19) 3543-7207.

https://www.fho.edu.br
mailto:processoseletivo%40fho.edu.br?subject=


4

https://www.unimedanhanguera.coop.br/npc
https://www.aciaararas.com.br


5

SICOOB ENTRA NO OPEN FINANCE E DÁ IMPORTANTE 
PASSO PARA O “COOPERATIVISMO DO FUTURO”

Desde o dia 27 de agosto, o Sicoob adere voluntariamente a um dos mo-
vimentos financeiros mais revolucionários dos últimos tempos: o Open 
Finance Brasil. Com a novidade, o ecossistema de instituições habilitadas 
para operar a inovação passa de aproximadamente 100 para mais de 450.

O novo sistema é uma infraestrutura de integração que possibilita o com-
partilhamento, de forma padronizada e segura, de dados e informações 
cadastrais e transacionais. Isso, claro, sempre com o consentimento dos 
clientes – ou cooperados, no caso do Sicoob.

Diretor executivo de Tecnologia da Informação do Sicoob, Antônio Vilaça 
Júnior destaca que o Open Finance surge para dar voz aos consumidores 
e que, com ele, este público poderá ter em mãos ferramentas para utili-
zar em seu benefício. “O movimento abre portas para que vários players 
financeiros, entre eles as cooperativas e fintechs, possam oferecer per-
sonalização de produtos e serviços, criando novos modelos de negócio e, 
principalmente, fomentando a inovação e a competitividade”, afirma. 

Diversas ferramentas e soluções estão sendo construídas para maximizar 
as possibilidades do Open Finance no Sicoob, segundo o diretor executi-
vo de Operações da instituição, Marcos Vinícius Viana Borges. “Visamos 
facilitar a entrada de novos cooperados por meio de associação digital 
e, além disso, possibilitar que eles tenham a visão consolidada de infor-
mações de conta corrente, empréstimos, cartões mantidos em outras 
instituições, comparativo de taxas e oferta personalizada de produtos e 
serviços diretamente no App Sicoob, entre outras iniciativas”, diz.

A instituição possui, hoje, mais de 5,3 milhões de cooperados e 360 coope-
rativas singulares, além de 16 centrais. Está presente em 1.934 municípios, 
com 3,5 mil pontos de atendimento em todos os estados da Federação 
e no Distrito Federal. Em 304 municípios, é a única instituição financeira 
presente e com pleno atendimento.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA PRÁTICA
É certo que Transformação Digital é a palavra do momento. No entanto, ao mesmo tem-
po em que os empresários entendem que precisam se adequar a esta nova realidade, 
também ficam apreensivos ao implementar o processo de digitalização do seu negócio.
E essa é uma preocupação nacional: Recente pesquisa da FGV (Fundação Getúlio Vargas) 
aponta que 66% das micro e pequenas empresas brasileiras ainda estão em estágios ini-
ciais de maturidade digital. 

E, para 38% o maior entrave para avançar é a falta de recursos. Para 14% o maior pro-
blema é a dificuldade de acessar fornecedores que ajudem na transformação digital.

Seja como for, uma coisa é certa: a transformação digital é muito mais do que ter um site 
organizado e uma mídia social ativa. É preciso mudar o mindset das operações de toda 
empresa e utilizar a tecnologia para torná-la mais eficiente, econômica e competitiva.

Hoje há muitas ferramentas e soluções digitais que ajudam as organizações a produzir 
mais e melhor, a ter uma gestão mais eficaz, com melhores controles, e também a aten-
der melhor seus clientes.

Como CEO e fundador da VARITUS Brasil, tenho, com minha equipe, 
ajudado milhares de empresas a desenhar e implementar processos de 
transformação digital em bases realistas e seguras, oferecendo soluções 
customizadas e robustas para assegurar que as organizações tenham 
melhor performance. 

Saiba mais em www.varitus.com.br. Forte abraço!
Setembro/2021
Adão Lopes – CEO e fundador 
da VARITUS BRASIL

mailto:certificadodigital%40aciaararas.com.br?subject=
https://www.varitus.com.br

