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Ponto de Vista
2015 começa
só depois do
Carnaval

No comércio e em praticamente todos os setores
de uma comunidade, o ano novo começa só depois
do carnaval e 2015 não será diferente. Em anos
anteriores foi assim e em 2014 teve um destaque
especial. Foi um ano de copa do mundo de futebol
e eleições, com todos os setores da economia
sentindo os reflexos negativos. Mesmo assim,
vários setores cresceram, graças a inovações de
empresários que souberam driblar a crise.
2015 começará com algumas incertezas, mas
que não assustam os empresários, já acostumados
a enfrentar dificuldades no dia a dia. Mesmo com
a continuidade do governo da Presidenta Dilma,
o mercado financeiro está em estado de espera,
receoso com os rumos que a economia pode tomar
no início do ano. Isso não será diferente em
Barretos.
Este ano não teremos nenhum evento de grande
porte que vai desviar a atenção do povo. E a classe
produtiva sabe de suas responsabilidades em
intensificar os investimentos para se manter no
mercado. Isso vale para todos os setores
produtores, como a indústria, comércio e serviços
em geral.
Para o comércio varejista, o ano só vai começar,
efetivamente, após o carnaval. Em todos os anos,
após o período do Natal, existe uma retração no
movimento de vendas e, com isso, os consumidores
só voltam às compras praticamente no mês de
março.
Para o comércio em geral, essa situação já é
conhecida e com certeza ninguém será pego de
surpresa. O momento é de cautela, mas
paralelamente os investimentos têm que continuar
sendo feito, porque a função do empresário é a de
produzir. O importante é acompanhar os fatos
econômicos do começo de ano e manter sempre a
tradição do comércio barretense que é a de
oferecer produtos de qualidade com preços
acessíveis a todos os nossos amigos e clientes.
Parabéns a todos os empresários de Barretos
que geram empregos e renda para o município. O
comércio é uma das bases da economia municipal
e momentos difíceis, como os vividos em 2014, não
foram e não serão os primeiros no mundo
empresarial.
Nós da ACIB estaremos sempre de portas abertas
para receber os empresários e buscar sempre
soluções para os momentos difíceis.
Um ótimo 2015 para todos.

Andressa Akiyoshi

AKIRA AUTO CENTER

Andresa Akiyoshi e Rodrigo Akira Akiyoshi
são proprietários da Akira Auto Center.
AKIRA AUTO CENTER Serviços
Automotivos iniciou suas atividades em 2011
na cidade de São Paulo, em julho de 2014 os
empresários se mudaram para a cidade, e
abriram a empresa aqui, instalada em uma das
principais avenidas de Barretos.
A empresa oferece serviços de reparação
automotiva, como amortecedores, sistemas de
direção, sistemas de freio, suspensão,
montagem de pneu, balanceamento,
alinhamento, embreagens e sistema de
arrefecimento.
Todos os serviços realizados no AKIRA AUTO CENTER, tem garantia de 3 meses com 2
revisões gratuitas.
A Akira Auto Center tem como missão praticar a reparação automotiva com qualidade em
serviços, produtos e parcerias atendendo às necessidades e expectativas dos clientes. “Para nós
qualidade se traduz em: encantar nossos clientes, atender as especificações técnicas de nossos
clientes, parceiros e fornecedores, através do envolvimento e participação de todos, visando à
melhoria continua”, comentam os empresários.
O diferencial da empresa são as parcerias firmadas com grandes marcas no Brasil, sendo o
maior beneficiado. Tendo como parceiros marcas como, MOBIL LUBRIFICANTES e com o
EXTRA HIPERMERCADO, desde agosto deste ano, sendo montadores oficiais do
Hipermercado EXTRA de Barretos, os clientes adquirem pneus no Hipermercado e têm como
cortesia na empresa montagem e o alinhamento gratuitos (com a apresentação de cupom fiscal).
“Nossa expectativa é fazer com que a AKIRA AUTO
CENTER seja uma empresa líder em seu mercado de
atuação, mantendo a qualidade de nossos produtos e
serviços, a ética profissional e ainda nossas parcerias de
sucesso, buscando sempre a melhor relação com nossos
clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores. Venha
nos fazer uma visita e faça parte desta parceria de sucesso”,
finaliza Andressa.
A Akira Auto Center fica no Bairro Derby Club, atende
pelo (17) 3325-1678. O horário de funcionamento é de
segunda a sábado das 8h00 às 18h00(NÃO FECHAM
PARA ALMOÇO). Formas de pagamento: em ate 6x nos
cartões de crédito.
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Cartões de crédito: cuidado com as facilidades
Além dos juros exorbitantes, a falta de informações e as tarifas indevidas são
os principais problemas dos cartões de crédito. Essa é a constatação de nosso
teste, em que analisamos 94 cartões de 12 instituições.
Opção atraente por permitir pagar parte da fatura, o rotativo vira um vilão. Isso
porque o Custo Efetivo Total (CET) incide sobre o valor restante e, quanto mais
alto, maior será a dívida. O cartão Ibicard, do Banco IBI, teve o CET mais alto –
617,34% ao ano. Já o HSCB Premier, do HSBC, com 77,54% anuais, o menor.
Mas usuários deste vão arcar com juros altos, caso entrem no rotativo.
Utilizar a função saque está cada vez mais caro nos cartões
Usar a função saque custa cada vez mais. Comparando com nosso teste de
2013, o cartão com maior CET passou do Losango, com 628,02%, para o
Santander Free, com 900,71% ao ano.
Atenção ao parcelamento da fatura, no qual os juros chegam a 392,87% ao
ano, nos cartões Ibicard. Por isso, pague à vista. Se não puder, procure um lugar
que parcele sem cobrar juros, que atingem 429,47% no American Express Blue,
do Bradesco.

proteste.org.br
Dê preferência aos cartões de crédito livres de anuidade
Prefira cartões sem anuidade, como Hipercard, do Itaú, e Santander Free –
embora este último exija uso mensal. Os do Banrisul são isentos no primeiro ano,
mas cobram a partir do segundo.
Tarifas são cobradas indevidamente por sete instituições
Além da anuidade, apenas tarifas para emissão de segunda via do cartão e para
a função saque, pagamento de contas e por pedido de avaliação emergencial do
limite de crédito podem ser cobradas. Apesar disso, Banrisul, BV Financeira,
Caixa, Citibank, Hipercard, HSBC e Itaú exigem
taxas por vários serviços.
Falta muita clareza nas informações sobre
taxas e juros
Infelizmente, obter informações é difícil. Da
propaganda ao atendimento, falta transparência.
Para mudar isso, faça valer seus direitos, exija
informações precisas.

Consumidor pretende economizar neste Natal
Consumidores brasileiros devem gastar com mais moderação no Natal deste
ano. De acordo com pesquisa realizada pela Boa Vista SCPC (Serviço Central
de proteção ao Crédito) 77% dos consumidores planejam gastar menos com a
compra de presentes para comemorar a data, mas o índice é inferior à intenção
declarada em 2013 (80%).
A maior parcela dos consumidores (71%) vai pagar suas compras de fim de
ano à vista, em dinheiro (56%), com débito no cartão (34%), com cartão de
crédito (8%) e por meio de carnê ou boleto (2%). Os 29% que pretendem parcelar
afirmam que vão utilizar principalmente (87%) o cartão de crédito como forma de
pagamento. Dos consumidores que responderam à pesquisa, 49% pretendem fazer
suas compras para o Natal e final de ano em lojas de rua, 29% em shopping
centers e 22% em galerias ou centros comerciais. Além disso, 68% afirmam que a
ceia deste ano estará igual ou mais farta que a de 2013.
De acordo com o levantamento, menos consumidores devem usar o 13º para
quitar dívidas: 43% dos entrevistados declaram que pretendem quitar dívidas
pendentes ou em atraso com o dinheiro do 13º salário, índice 14p.p. menor do
que o declarado em 2013 (57%). E 13% devem guardar o dinheiro para pagamento
das contas de início de ano.

Perspectivas para a economia brasileira – cautela diante do pessimismo
Há um aumento de 39% para 64% na percepção dos consumidores de que a
economia hoje está pior, em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Esta opinião prevalece em todas as classes sociais, principalmente na classe A
(85%), e nas regiões Sudeste (68%) e Centro-oeste (67%).
Segundo a pesquisa, 50% dos consumidores acreditam que a economia estará
pior em 2015, em comparação com este ano (2014).
Em 2013, esse percentual era de 34%. O índice também prevalece em todas
as classes sociais, principalmente nas classes A (73%) e B (60%), e nas regiões
Sudeste (54%) e Sul (51%).
Quando questionados sobre sua vida financeira, 38% acreditam que ela está
melhor hoje, se comparada ao ano anterior. Mas houve queda de 10p.p. em
comparação à pesquisa realizada em 2013. Para 32%, a vida financeira hoje está
igual ao ano passado e para 28% piorou.
Há um otimismo em relação à vida financeira para 2015: 62% dizem que a
vida financeira estará melhor no ano vindouro. A classe D é a mais otimista em
relação a esse cenário, com 66% das menções. Para 20%, a vida financeira
Boa Vista
estará igual e para 11% pior.
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Natal caro! Presentes chegam a
custar o dobro do preço por causa
de impostos

Dar presentes se tornou uma tradição do Natal em todo o mundo. Todos querem
presentear alguém especial, sem falar na famosa brincadeira do amigo-oculto.
Nessa época do ano, os trabalhadores brasileiros até recebem o 13º para dar
conta de tanta gastança.
Só que alguns produtos acabam ficando muito caros por causa de uma questão
bem conhecida dos brasileiros: os altos impostos.
Diferente de alguns lugares do mundo que taxam os mais ricos e os mais pobres
de forma diferente (cobrando mais dos primeiros), no Brasil, boa parte das taxas
incide sobre o valor dos produtos. Tênis, celulares e até mesmo o champanhe,
comuns nessa época do ano, sofrem altas taxas.

Confira alguns produtos desejados nesta época do ano e
como a tributação eleva o preço deles:
1 Os celulares, principalmente os smartphones, são os produtos mais desejados
pela maioria dos consumidores, conforme revelaram diferentes pesquisas ao longo
do ano. O preço desse produto tem 33,08% de impostos, segundo dados do
IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação).
Por exemplo, um smartphone Galaxy Dual Chip na cor branca custa, em média,
R$ 600, com a tributação equivalendo a R$ 198,48 do valor total.
2 - No caso dos tablets, a carga tributária é maior e chega a 39,12%. Por
exemplo: um consumidor paga R$ 195,60 em impostos para um tablet avaliado
em R$ 500.
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3 - A própria árvore de Natal não foge à regra. Uma tradicional, de 1,5 m e que
custe R$ 40, sairia por R$ 24,31 sem os encargos.
4 - Por incrível que pareça, os enfeites de Natal podem sair mais caros do que
a árvore. Isso porque enquanto a tributação da árvore é de 39,23%, o das famosas
“bolinhas de Natal” é de 48,02% — o que praticamente dobra o valor final do
produto.
5 - No caso do tênis importado, os impostos representam mais da metade do
preço. A tributação é de 58,59%. Apenas para se ter uma ideia, para um modelo
de R$ 400, o consumidor gasta R$ 234 em taxas.
6 - Para quem está pensando em viajar, saiba que uma diária de hotel de R$
120 poderia sair por R$ 84,6 não fossem os impostos.
7 - Uma câmera fotográfica também tem quase metade do seu preço formado
por imposto. De acordo com IBPT, a tributação é de 44,75%.
8 - No caso dos computadores, há uma pequena diferença na tributação deles.
Para os que custam até R$ 3.000, a incidência de impostos é menor: 24,30%. Já
para os de valores superiores, as taxações representam 33,62% do preço. Por
exemplo, para um computador que custa R$ 3.500, o consumidor desembolsa
R$ 1.176 com tributos.
9 - Muita gente ficou inconformada quando foi noticiado que o Playstation 4
iria custar no Brasil mais de R$ 4.000. Um dos grandes responsáveis por esse alto
custo são os impostos, que representam 72,18% do preço final.
Nos Estados Unidos, o mesmo aparelho é vendido por US$ 400. Com o dólar
turismo em torno de R$ 2,60 atualmente, o mesmo aparelho custa R$ 1.040 se for
comprado lá.
Se o consumidor achar uma passagem barata, compensa ir até os Estados
Unidos para comprar o videogame.
10 - Já a tributação em cima do preço dos livros é bem menor, 15,52%
11 - Assim como celular, tablet e computador, mais de um terço do preço de
uma televisão é de impostos.
12 - Uma bolsa de couro, para completar o look, sai até 41,52% mais cara
13 - Para quem tem filhos pequenos e pretende presenteá-los com um boneco
avaliado em R$ 40, saiba que mais de R$ 15 vai diretamente para os impostos.
14 - Até os componentes da ceia não estão livres. Cerca de 29% do preço do
peru de Natal corresponde a impostos.
15 - No valor do panetone, a incidência é de 34,63%.
portaldoconsumidor.gov.br
16 - O espumante é um dos itens mais caros.
Mais da metade de seu valor
(59,49%) é de encargos.
17 - Já quem for fazer o famoso almoço de Natal em um restaurante, saiba que
quase 33% da conta representam as taxas.
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Oi e Claro vão cortar internet
reduzida nos celulares a partir
deste mês
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Inflação de novembro atinge 6,56%
Boa Vista
em novembro

O resultado da inflação oficial (IPCA) referente novembro registrou alta de
0,51% no período, em linha com as expectativas de mercado. No resultado
acumulado em 12 meses, o número passou de 6,59% pra 6,56% nesta última
aferição, permanecendo ainda acima limite superior da meta (6,50%).
Analisando as aberturas, o grupo que mais apresentou impacto foi Alimentação
e Bebidas contribuindo com uma elevação de 0,19 p.p. no índice geral, subindo
0,77% no mês. Habitação, ficou em “segundo lugar”: variou +0,69%, impactando
com 0,10% no índice cheio.
Considerando outras medidas alternativas de análise da inflação, o índice de
dispersão (que mede o percentual dos grupos que subiram frente ao total dos
produtos da cesta de preços) desacelerou, passando de 64,88% para 61,39%
atuais. Já a aferição obtida pela média móvel de três meses dos núcleos caiu 0,09
p.p. no mês, atingindo 0,36%.
O cenário parece remontar o clima vivido em 2011, quando observou-se inflação
batendo
no limite superior da meta e discussão da autoridade monetária embasada
As operadoras de telefonia Oi e Claro marcaram, para este mês, a suspensão
da internet com velocidade reduzida nos celulares, quando o cliente atingir sua nas regras de arredondamento de decimais. Em contrapartida, a decisão do Copom
franquia de dados mensal. No caso da Oi, a mudança está em vigor desde 9 de desta semana mostrou continuidade do ciclo de alta dos juros para médio prazo,
dezembro, para quem tem planos pré-pagos e Oi Controle mensal ou semanal. ainda que não se comprometa em elevá-los muito mais do que o atual nível, 11,75%.
Na Claro, a navegação reduzida será suspensa no dia 28 do mês que vem, também Tendo em vista este cenário, mantemos nossa previsão de inflação para 2014 no
limite do teto da meta, em 6,5%, número também esperado para 2015.
para os clientes pré-pagos e controle. Eles, inclusive, já estão sendo avisados.
A Vivo, que já adotou o procedimento nos estados de Minas Gerais e Rio
Grande do Sul, informou, em nota, que a mudança poderá ser estendida para
outras regiões nos próximos meses, mas não estabeleceu prazos para isso. A
TIM declarou, também por meio de nota, que não está previsto qualquer ajuste
em seus planos atuais, mas afirmou que está atenta às tendências do mercado.
O pagamento de dívidas dos consumidores em todo o país – obtido a partir da
Com essa mudança, quando a franquia mensal terminar, o usuário que quiser quantidade de exclusões dos registros de inadimplência – apontou queda de 3,1%
continuar acessando a internet por meio de seu telefone celular terá que comprar no acumulado do ano (jan/14 a nov/14), em comparação ao mesmo período de
um pacote adicional de dados, até que seu limite mensal contratado seja renovado 2013, de acordo com dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção
automaticamente. Na Oi, por exemplo, um pacote avulso de 50MB sai por R$ ao Crédito). No acumulado dos últimos 12 meses (dez/13 a nov/14 contra dez/12
2,99. A Claro tem pacotes diários ou mensais entre 10MB e 450MB, com preços a nov/13) a recuperação de crédito recuou 2,7%, e na comparação interanual
portaldoconsumidor.gov.br
que variam de R$ 0,60 a R$ 21,90.
(nov/14 contra nov/13) a queda foi de 4,5%.
Boa Vista

Pagamento de dívidas acumula queda
de 3,1% no ano

Comsumidor - Fim de ano: cuidado com o seu bolso
Na hora de fazer compras, existem alguns cuidados a tomar que protegem seu
orçamento. Perto do Natal, sua atenção deve ser redobrada: a correria, a vontade
de presentear, de renovar o guarda-roupa e de realizar sonhos de consumo são
componentes que podem causar forte impacto no seu bolso.
Planeje-se, organize suas contas e torne a tarefa o mais confortável possível,
para que se estresse menos e consuma com mais consciência.
Antes de sair às compras
· arrume seus armários, tirando deles as roupas que não usa mais, encaminhandoas para doação. Analise o que pode ser customizado, gerando peças novas e
bastante originais, compondo um visual diferente com um baixo custo. Identifique
peças básicas que você pode comprar para combinar com as que já tem, formando
composições diferentes;
· no caso de brinquedos e eletroeletrônicos, principalmente, opte por fazer uma
boa pesquisa de preços na internet, antes de sair comprando;
· faça sua lista de compras, estabelecendo uma ordem de prioridade e
determinando uma margem de preço por presente;
· opte pela originalidade e simplicidade na escolha dos presentes. Respeite o
seu orçamento.
Nas ruas
O comércio das ruas certamente lhe dará opção de economizar mais nas compras
de Natal. No entanto, você tem que estar preparado para enfrentar aglomeração
e abrir mão do conforto que os shoppings oferecem, como ar condicionado,
segurança e estacionamento (embora fiquem lotados nessa época do ano).

Mulheres devem levar uma bolsa pequena, a tiracolo, onde caiba apenas o
necessário (documentos pessoais, dinheiro e cartão).
Opte por roupas e calçados confortáveis. Top por baixo da camiseta e legging
são bem-vindos, para que você possa experimentar trajes, mesmo sem provador
na loja.
No shopping
Escolha, se possível, os horários de menor movimento no shopping. Encare as
compras de Natal como uma tarefa e não um passeio. Faça sua lista previamente.
Se puder evitar o estacionamento, melhor! Se tiver alguém que possa levá-lo
até lá e buscá-lo depois, vai ganhar bastante tempo.
Na internet
· não deixe para fazer suas compras na última hora;
· fique atento aos prazos de entrega, condições de pagamento e procedimentos
em caso de troca;
· prefira sempre os sites confiáveis, observando alguns itens de segurança, como
https:// na url e o cadeado na página.
Dicas gerais
· esteja atento aos cartões e senhas;
· peça sempre nota fiscal;
· observe bem o produto antes de comprá-lo;
· negocie preço e condições de pagamento;
· lembre-se das promoções de início de ano – se você puder esperar, certamente
encontrará o mesmo produto em janeiro, com preço bem menor!
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AAcib realiza um trabalho exemplar em nossa cidade, sempre impulsionando
nosso comércio.
Além de defender os interesses de seus associados e da classe empresarial,
a Acib oferece cursos e palestras para a formação profissional, serviços como,
convênios médicos, odontológicos e escolares, consultas ao SCPC - Serviço
Central de Proteção ao Crédito, sem contar as promoções que são feitas durante
o ano, como: Páscoa, Dias das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Festa
do Peão, Dia das Crianças, Semana do Freguês e Natal, sempre com sorteios
especiais, que além de premiar nossos clientes, movimentam o comércio o ano
inteiro.
A Associação Comercial é sem dúvida de suma importância para a classe
empresarial e para a cidade como um todo.
Sônia Basso
Rogério
Araújo
Pijama de
e Cia
Designe - Comunicação Visual

R
Diretor

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM AGOSTO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - ARLETE MAGAZINE
2 - BROOKSTORE
3 - CASA BARONI
4 - BIABELAMORE
5 - KORPO & KOR
6 - MP FASHION
7 - ARLETE BOUTIQUE
8 - A IMPERIAL
9 - CISNE
10 - MP SPORTS
11 -100% VÍDEO
12 - JULINHA MODAS
13 - DIST. SIMÕES
14 -ÓTICA SERCLA
15 - BARREPEL
16 - TAMANKIM CALÇADOS
17 - FACTORING
18 - LÍDER COMERCIAL
19 - BBM
20 - CAMA DE GATO

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM AGOSTO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

MAIS DE UMA EMPRESA
1 - GRUPO JOIA
2 - LAVRADORES
3 - ÓTICAS SANTA LUCÍA
4 - DROGADADA

CONCESSIONÁRIAS
1 - META VEÍCULOS
2 - CANNES PEGEOUT
3 - BAVEP
4 - FORD CABRERA
5 - VOLKS DAHER

CASA DE CONSTRUÇÃO
1 - RIOMAR
2 - O LOJÃO
3 - A CONSTRUTORA
4 - CONSTRURIBEIRO
5 - CONSTRUAMERICA

IMOBILIÁRIAS
1 - RENATO PEGHIM
2 - ROCCA
3 - FLAGUI
4 - DEJAIR VICENTE
5 - IMPÉRIO

1 - CONTAINER BABY & KIDS
2 - SPYA - SIST. DE SEGURANÇA
3 - CLÍNICA CÃO PEÃO
4 - MIL FÓRMULAS
5 - PORTUGA MADEIRAS
6 - PASTELARIA COSTA
7 - SALGADOS ARICHITA
8 - AUTO ELÉTRICA ERIKIM

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - LIA ROSA BOUTIQUE
2 - COM. DE GÁS BARRETOS
3 - GUGAAUTO CENTER
4 - DANIELA FESTAS
5 - DROGARIA GENÉRICOS
6 - AUTO CENTER GAZETAS
7 - ACQUA MODAS
8 - CITRINE

9 - JOÃO B. DE MENEZES C. ADVOGADOS

10 - QUEÓPS
11 - TOP VÍDEO LOCADORA
12 - VP PRODUÇÕES
13 - MB ENGENHARIA
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North Shopping Barretos

Conheça a partir desta edição algumas lojas do North Shopping

MARISA

MAX MUSCLE

MEGA STORE

MORANA

ÓTICAS DINIZ

PAGUE MENOS

POLISHOP

RIACHUELO

TNG

TRITON

UATT?

VIVO

WORLD
TENNIS

