
Associação Comercial 
amplia serviços on-line 
SÃO PAULO 

A Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) acaba de lançar o 
seu novo portal (http://acsp. 
com.br), que oferece produtos 
como certificação digital e ser-
viços como emissão de nota fis-
cal eletrônica. "O site representa 
o atendimento deumanovade-
manda mercadológica", disse a 
gerente de Marketing da entida-
de, Isabel Guimarães. 

O uso de certificados digitais 
em transações comerciais é 
obrigatório para praticamente 
todas as empresas brasileiras, 
desde dezembro do ano passa-
do, quando a exigência da Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e) foi am-
pliada para a última leva de em-
preendimentos previstos na lei 
demodernização fiscal. 

Além dos serviços relaciona-
dos a cobrança de impostos, os 
frequentadores do novo portal 
poderão utilizar gratuitamente 
o software ACSP Finanças, de-
senvolvido para ajudá-los no 
gerenciamento financeiro de 
contas pessoais. "O objetivo do 
programa é criar uma cultura de 
gestão com o uso de sistemas 
eletrônicos", disse Isabel. 

A associação considera a fer-
ramenta didática e importante, 
na medida em que ela ajuda o 
usuário a não confundir o seu 
orçamento de pessoa física com 
o empresarial. O público-alvo 
do software, segundo a gerente 
de Marketing, são os novos em-
preendedores. 

As micro e pequenas empre-
sas (MPEs) ganham, no site, 
com a seleção de assuntos am-
plamente discutidos por elas 
próprias. Isabel acredita que es-
se público é justamente o que 
tem buscado oportunidades de 
negócio na internet. O novo 
portal inclui um fórum de 
e-commercevoltado às MPEs. 

Os criadores do site também 
distribuíram informações acer-
ca da ACSP como os seus princí-
pios de defesa da livre iniciativa 
e dos interesses dos micro, pe-
quenos e médios empreende-
dores. A ideia do projeto, quan-
do concebido, foi dar identida-
de visual à entidade e ampliar 
sua atuação no mundo virtual. 

"Antes, havia um site institu-
cional e vários subsites, o que 
dava a impressão de não haver 
padronização", contou a geren-
te da ACSE A unificação das pá-
ginas resultou no total de nove 
produtos e serviços oferecidos, 
além do conteúdo tradicional. 

"Essa ação está alinhada com 
nosso novo plano estratégico, 
que inclui o reposicionamento 
da ACSP no cenário virtual", de-
clarou o superintendente-geral 
da associação, Márcio Aranha. 
"Vamos atender a todas as ne-
cessidades do empresariado 
nacional", garantiu. 

Consumidores 'on-line' 
Outro apoio aos empresários de 
origem virtual é o índice de Sa-
tisfação do Consumidor, que 
será lançado no dia 4 de maio 
pela Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM). Por 
meio de dados coletados na in-
ternet, o índice avalia o mercado 
sob a ótica dos consumidores. 
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