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A Associação Comercial e Empresarial de Porto Ferreira foi 

fundada em oito de outubro de 1972, com a finalidade de 

defender os interesses do comércio, indústria, empresários de 

Porto Ferreira. Durante quarenta e três anos de existência, 

atuando a frente de decisões fundamentais para o 

desenvolvimento, crescimento do comércio e indústria, tornou 

se uma entidade de referência  em defesa do progresso social, 

econômico do empresário de Porto Ferreira focada em ações, 

serviços essenciais respeitando o associativismo. 

Representante ativa em todos esses anos é uma entidade que 

não tem medido esforços, para com interesses dos associados 

que tem na ACEPF sua casa de negócios, sua verdadeira 

ferramenta de apoio frente aos inúmeros desafios que micro, 

pequeno, médio empresário do comercio e indústria passam e 

que através dos serviços principalmente do SCPC ( serviço 

central de proteção ao crédito ) procura dar suporte para que o 

sucesso do crescimento sejam resultados de vendas seguras e 

constantes. Destacamos que os serviços que a Boa Vista 

administradora do SCPC tem, disponibilizam para o associado 

principalmente consultas SCPC, prospecção de carteiras, venda, 

acompanhamento de cobranças, recebimento de carteiras 

cobrança, inadimplentes, além de nossos serviços, área 

jurídica, parcerias com convênios médicos, odontológicos, 

faculdades, prestadora de serviços, as campanhas 

promocionais para alavancar vendas junto ao comercio e 

indústria, ações, inúmeras campanhas sociais junto a diversas 

entidades municipais, representantes de comunidades, fins 

sociais fazem da ACEPF uma entidade única, respeitada pelo 

trabalho, dinamismo de seus diretores, colaboradores, venha 

ser um associado amigo, conheça a ACEPF – 

WWW.ACEPF.COM.BR. 
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ESPAÇO EXECUTIVO - ALUGUEL 

SALA AUDITÓRIO / PALESTRAS / 

CURSOS - ALUGUEL 

Capacidade para 55 lugares, cadeiras 

universitárias, climatizada, data show, tv, 

dvd, wi-fi,  espaço para coffe – break. 

INFORME - SE 

 Para reuniões empresariais ( diretores, 

gerentes, entrevistas ), espaço  para 15 

lugares,  climatizada, data show,  wi-fi, 

espaço para coffe – break. INFORME –SE. 
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* Os Planos podem ser estendido aos 

funcionários e dependentes. 
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SCPC – NACIONAL 

SCPC – INTEGRADA 

SCPC – RELAT. IMOBIL. ESTADUAL 

SCPC – RELAT. IMOBIL. NACIONAL 

SCPC – SÍNTESE 

SCPC – FONE 

SCPC – COMPLETO ESTADUAL 

SCPC – COMPLETO NACIONAL 

SCPC – INTEGRADA + SCORE 

SCPC – ENRIQUECIMENTO 

SCPC – RECUPERA C / PROB. 

SCPC – ACCERTO COMPLETO 

SCPC – SPCNET 

SCPC – SCORE 

SCPC – FONE+ 

CLICK CRÉDITO PF 

CLICK CRÉDITO PF + SCORE 

SCPC – RELAT. SINT. ESTADUAL 

SCPC – RELAT. SINT. NACIONAL 

SCPC – RELAT. ANALÍTICO NACIONAL 

SCPC – RELAT. ANALÍTICO ESTADUAL 

SCPC – RELAT. SIMPLIF. ESTADUAL 

SCPC – CAD. SINT. PESSOA JURÍDICA 

SCPC – RELAT. SIMPL. NACIONAL 

SCPC – RELATÓRIO FONE 

SCPC – CERTOCRED 

SCPC – ACCERTO 

SCPC – SPCNET PJ 

SCPC – SCORE 

CLICK CRÉDITO PJ 

CLICK CRÉDITO PJ + SCORE 

 

SCPC – CHEQUE 

CLICK CHEQUE PF 

CLICK CHEQUE PF + SCORE 

CLICK CHEQUE PJ 

CLICK CHEQUE PJ + SCORE 

OUTROS SERVIÇOS 

BLOCO DE NEGATIVAÇÃO 

NEGATIVAÇÃO 

REABILITAÇÃO 

         CONSULTA FÍSICA      CONSULTA JURÍDICA            CONSULTA CHEQUE 

433- SCPC | Integrado + SCORE – Fornece informações restritivas de abrangência nacional para 
auxiliar a sua empresa a avaliar consumidores e realizar vendas a crédito com segurança, 
calculando o risco de concessão do crédito e evitando contratempos com inadimplência. O 

Score é uma ferramenta que, a partir de informações comportamentais, apoia com 

inteligência as decisões de crédito, indicando a inadimplência nos próximos 6 ou 18 meses, 
conforme necessidade do negócio, sendo o resultado apresentado através de uma régua que 
representa os riscos de inadimplência. 
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                        NOSSOS PARCEIROS 
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ASSOCIE – SE 

LIGUE – 3581-2391 


