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Divulgando nosso Comércio

Há 4 anos, Caçapava conta com uma agência de turismo 
que busca o atendimento ao cliente como principal dife-
rencial. Trata-se da Liberata Turismo, empresa fundada por 
Alessandra Magalhães que vem alcançando vários prêmi-
os em seu segmento.

Em 2015, a Liberata alcançou a 2ª colocação em vendas de 
passagens áreas da Azul Viagens, entre agências de turis-
mo do Vale do Paraíba.  Como premiação, Alessandra ga-
nhou um treinamento em Miami. Agora em setembro, ela 
participa de mais um curso, em Las Vegas, fruto de outro 
bom resultado: alcançou o 3º lugar em todo Vale em ven-
das para este destino pela American Travel. É importante 
destacar que apenas em São José dos Campos são quase 
50 agências concorrendo.

E as conquistas não param por aqui: há 2 meses consecuti-
vos, a agência caçapavense é a que mais vende pela opera-
dora Visual Turismo em todo Vale. Para Alessandra, o suces-
so da Liberata em tão pouco tempo é, além do atendimen-
to, a possibilidade de atuar com diversas operadoras e sem-
pre conseguir boas negociações para o cliente. 

A história dela com o turismo começou antes da Liberata. 
Ela já havia atuado em outras empresas, mas sonhava em 
ter seu próprio negócio. Sua motivação diária é contribuir 
para realizar o sonho das pessoas e proporcionar sempre a 
melhor experiência para cada cliente.

Além de passagens áreas, hospedagem e excursões, a Libe-
rata também comercializa ingressos para parques, serviço 
de agendamento de passaporte e visto e as cotas de via-
gem para lua de mel.

A Liberata Turismo fica na Rua Prof. José Benedito Araújo, 
53, Vila Resende (próximo ao Banco do Brasil). Telefone pa-
ra contato: 3221-4512.

Liberata Turismo: sucesso em Caçapava e no Vale Faculdade Santo Antônio já está funcionando

Alessandra Magalhães, proprietária da Liberata Turismo

No mês de junho, nossa cidade ganhou sua primeira facul-
dade 100% presencial: a Faculdade Santo Antônio, uma ex-
tensão da Faculdade São Lucas, localizada em Porto Velho, 
Rondônia.

A Faculdade São Lucas já está há 16 anos em atividade, ofe-
recendo 12 cursos, incluindo o curso de Medicina e sendo 
uma respeitada instituição naquela região.

O curso de Medicina também está nos planos dos dirigen-
tes da Faculdade Santo Antônio, mas por enquanto a uni-
dade de Caçapava oferecerá três cursos, todos já autoriza-
dos pelo MEC, que são Administração, Enfermagem e Far-
mácia. As matrículas, inclusive,  estão abertas e os interes-
sados podem acessar www.vestibularcacapava.com.br pa-
ra obter mais informações.

A infraestrutura da Faculdade Santo Antônio conta com 
seis salas de aula climatizadas, sala de estudo multi discipli-
nar, quatro laboratórios equipados, biblioteca com grande 
acervo, sala de estudos em grupo, sala de estudos individu-
al, equipamentos e computadores para uso dos alunos.

A faculdade também está firmando diversos convênios pa-
ra oferecer descontos com empresas, indústrias e órgãos 
públicos. 

A ACE também é uma das conveniadas, o que significa que 
as empresas associadas possuem descontos de até 10% 
nos cursos. Esse benefício é válido para proprietários e seus 
dependentes e também para os colaboradores que atuam 
nas empresas associadas.

Para saber mais detalhes sobre os cursos, mensalidades e 
grade curricular, entre em contato pelo telefone 3652-
2867 ou pessoalmente na Rua Professor Argemino Telles 
Gopfert, 51, Vila São João.  

Faculdade está localizada na região central da cidade
Com o início do segundo semestre, historicamente o me-
lhor para o comércio, depositamos nossa esperança de que 
o pior da crise que nos assola já tenha passado.

Tudo nos leva a crer que com a definição sobre o impeach-
ment a situação política e econômica gradativamente co-
mece a voltar a normalidade.

Foi pensando nesta retomada que a ACE promoveu no fi-
nal de julho sua primeira Rodada de Negócios, evento que 
reuniu empresários, que tiveram a oportunidade de apre-
sentar suas empresas e seus serviços aos demais colegas 
presentes. 

Percebemos que o formato informal agradou muito os par-
ticipantes do evento e estamos programando uma nova 
rodada e colhendo sugestões que possam torná-la ainda 
mais produtiva.

No dia 31 temos outro evento, um talk show intitulado 
“Bem-estar e produtividade no trabalho” onde a Dra Rosa-
na Calobrisi , mestre em Neurociência apresenta o tema 
“Alta performance e resultados: contribuições da neuro-
ciência”. Ainda neste evento temos uma segunda palestra, 
ministrada pela Dra Roseane Ramos, nutricionista que 
aborda o tema “Reeducação alimentar e qualidade de vida.

São dois temas muito atuais e que vem ganhando uma im-

portância cada vez maior a medida que tomamos cons-
ciência das novas técnicas para melhorarmos o desempe-
nho e de hábitos alimentares mais saudáveis. Vale lembrar 
que agosto é o mês em que se comemora o Dia Nacional da 
Saúde e ao final da palestra temos um encerramento com 
um café saudável.

Teremos também neste semestre um curso sobre Técnicas 
de Venda com foco em Varejo de Moda, que consiste em 
aprimorar nossa equipe de vendas para que munidos de 
bons e honestos argumentos aumente o número de itens 
vendidos por cliente além de aumentar o ticket médio por 
atendimento. Para isso, nossos colaboradores precisam ser 
instruídos sobre as composições harmônicas possíveis en-
tre as peças de vestuário oferecidas e que variam de cliente 
para cliente. O bom vendedor pode desenvolver este fee-
ling através deste treinamento.

Finalmente teremos um curso sobre composição de vitri-
nes para o varejo de modas, diferencial importante para 
este segmento, pois a vitrine é fundamental para atrair po-
tenciais clientes. Em breve você receberá mais informações 
sobre o curso

Esperamos encontrar todos vocês nestes eventos progra-
mados para este semestre. Até breve.

                                   Wilson Ferrari
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ACE CAÇAPAVA PARCERIAS E SERVIÇOS 

REALIZAÇÃO

No mês de maio, a ACE Caçapava promoveu a segunda edi-
ção do Café Mulheres Empreendedoras, que contou com a 
palestra de Cris Bedendo, consultora de moda e imagem. 
Durante a palestra, Cris deu dicas de peças clássicas para 
qualquer guarda-roupa e sobre como valorizar os diferen-
tes tipos físicos da mulher brasileira.

O evento reuniu cerca de 30 empresárias e foi um sucesso. 
Por conta da repercussão positiva, a ACE Caçapava lança 
agora o treinamento “Técnicas de Vendas com foco em Va-
rejo de Moda”, que será ministrado pela Cris. 

O curso será realizado nos dias 27 e 29 de setembro, das 
19h00 às 21h00, e tem como grande diferencial desenvol-
ver uma visão mais profissional da moda para que os parti-
cipantes possam  rapidamente identificar o estilo dos cli-
entes que chegam na loja. 

O objetivo é justamente oferecer ferramentas e argumen-
tos que ajudem na venda dos produtos, no aumento do tic-
ket médio e, principalmente, no aumento do PA (Peças por 
Atendimento), um dos principais indicadores do varejo da 
moda.

Inovador, o treinamento vai tratar não apenas das técnicas 
de vendas, comuns a outros segmentos, mas também de 
questões como tipo físico (o que favorece cada um e o que 
deve ser evitado), cores, estampas, além de dinâmicas prá-
ticas que assegurem a compreensão de cada tópico. 

Esses aspectos não influenciam apenas na escolha das pe-
ças de vestuário, mas também nos calçados e acessórios e 
por isso mesmo o curso é voltado para as empresas que co-
mercializam roupas, sapatos, bijuterias, joias, bolsas etc. 

Formada em Jornalismo, Cris Bedendo é especializada em 
Consultoria de Imagem, formada por Ilana Berenholc. Atua 
no segmento de varejo da moda há sete anos desenvol-
vendo treinamentos e consultorias especializadas para di-
versas empresas do Vale do Paraíba, inclusive em Caçapa-
va. 

Na entrevista abaixo, Cris fala um pouco mais sobre como 
será o treinamento.

Revista Conexão: Em sua opinião, por que os lojistas ou 
vendedores (dependendo do porte da empresa) devem 
participar do curso Técnicas de Vendas com foco em Varejo 
de Moda?

Cris Bedendo: O varejo físico, em qualquer segmento, mu-
dou muito nos últimos anos e o nosso consumidor está ca-
da vez mais exigente e informado. Por isso, um bom atendi-
mento já não é mais um diferencial no mercado. É preciso 
mais que isso: informação, relacionamento e argumentos 
de venda eficazes e, no caso do varejo de moda, os vende-
dores precisam ainda mais desses diferenciais, já que se tra-
ta de um segmento que trabalha com a imagem e aparên-
cia dos clientes. 

RC: O que torna este treinamento diferente de outros cur-
sos de técnicas de vendas?

CB: O objetivo do curso é ir além das técnicas de vendas 
convencionais, muitas vezes já aplicadas pelos lojistas, tra-
balhando um conteúdo que irá auxiliar os vendedores es-
pecificamente com os produtos de moda, com conceitos 
de estilo do cliente, tipo físico, coordenações de cores e es-
tampas e atividades práticas.

RC: Este treinamento já foi ministrado em outras ocasiões? 
Se sim, quais resultados os participantes obtiveram?

CB: Sim. Entre os resultados, observamos uma ampliação 
das referências dos participantes, motivação para o traba-
lho e melhores resultados nas vendas, especialmente com 
o aumento dos itens oferecidos por atendimento. Eles pas-
sam a perceber melhor o estilo, tipo físico e necessidades 
dos clientes. 

RC: Como você acredita que o participante se sentirá após 
participar do curso?

CB: Mais confiante e seguro para falar sobre as informa-
ções de moda e estilo a respeito dos produtos e também 
para oferecer composições de looks criativos e diferencia-
dos.  

RC: Tem algum outro aspecto do curso que você gostaria 
de destacar?

CB: Além de conceitos sobre estilo do cliente, tipo físico e 
abordagem sobre os produtos, iremos trabalhar de forma 
prática para aplicação dessas técnicas de venda específicas 
para o segmento de moda.

RETOMADA DE CRESCIMENTO NO SETOR

O momento é oportuno para se investir em capacitação já 
que dados de uma pesquisa apontam a melhora no setor 
após quedas sucessivas desde o final de 2014. Estamos fa-
lando do Indicador Antecedente de Vendas (IAV), um índi-
ce que resulta de um estudo com 600 gerentes de compras 
de grandes varejistas, que consegue analisar dados de com-
pras e antecipar tendências. 

A expectativa é que em setores do varejo tais como vestuá-
rio, calçados, livrarias e artigos esportivos, haja crescimen-
to sucessivos nos meses de agosto e de setembro, de 1,8% 
e 2,8%, respectivamente. Esse levantamento foi publicado 
em O Globo, recentemente.

Naturalmente, as empresas que estiverem preparadas po-
derão aproveitar melhor esse novo período da retomada 
de crescimento. Veja ao lado mais informações sobre o trei-
namento que a ACE realizará. 

ACE promove treinamento Técnicas de Vendas com foco em Varejo
de Moda, em parceria com a consultora especializada Cris Bedendo

Cris Bedendo, Consultora de Moda e Imagem Palestra realizada em maio na ACE
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Cris Bedendo, Consultora de Moda e Imagem Palestra realizada em maio na ACE
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Um evento diferenciado movimentou a ACE Caçapava no 
mês de julho. Trata-se da Rodada de Negócios, um encon-
tro que possibilitou aos empresários participantes apre-
sentarem suas empresas, seus diferenciais e divulgar seus 
produtos e serviços.

Essa foi a primeira vez que a ACE promoveu um evento nes-
te formato e a aceitação pelo público foi grande, tanto que 
rapidamente as vagas disponíveis foram preenchidas. 

A Rodada de Negócios foi realizada no dia 27/07 e era ex-
clusiva para empresas situadas na cidade, já que o objetivo 
central era justamente promover o intercâmbio das em-
presas locais, favorecendo o consumo entre elas. Cada em-
presário teve dois minutos cronometrados para realizar 
sua apresentação aos demais participantes.  

Uma pesquisa realizada poucos dias depois com os empre-
sários revelou que 88% consideraram o formato do evento 
como Excelente ou Bom. Além disso, 100% dos participan-
tes disseram que participariam de uma segunda edição da 
Rodada de Negócios.

Entre os pontos fortes destacados na pesquisa estão: a pos-

sibilidade de conhecer melhor as empresas da cidade, a 
oportunidade de interagir e estar mais próximos de outros 
empresários, a chance de fazer novos contatos e parceiros 
e a variedade dos segmentos presentes. 

Este último aspecto, inclusive, foi cuidadosamente organi-
zado pela ACE já que só foi permitida a inscrição de, no má-
ximo, duas empresas por segmento, uma forma de tornar o 
evento mais atrativo e sem repetições. 

Para o presidente da ACE Caçapava, Wilson Ferrari, o en-
contro foi um sucesso e vai entrar para o calendário de 
eventos realizados com frequência pela entidade. “Perce-
bemos que o evento veio ao encontro dos anseios dos em-
presários. A repercussão foi bastante positiva entre os par-
ticipantes e já estamos planejando novas edições para os 
próximos meses”. 

Após as apresentações na Rodada de Negócios, os empre-
sários participaram de um happy hour oferecido pela ACE 
Caçapava com o apoio de duas empresas associadas: Ki-
massas e Simpatia Supermercados. 

Confira algumas fotos do evento:
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Rodada de Negócios faz grande sucesso entre empresários da cidade e se consolida como mais um evento diferenciado da ACE Caçapava
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A ACE Caçapava será uma das apoiadoras da 4ª edição do 
Congresso Valeparaibano de Gestão – Congrevap que 
acontece no dia 15 de setembro no Parque Tecnológico em 
São José dos Campos. O objetivo do evento é propiciar a 
capacitação dos profissionais que atuam na área de Recur-
sos Humanos e Gestão de Pessoas no Vale do Paraíba e re-
gião. 

O tema do congresso em 2016 é “Gestão: entre pessoas e 
processos”. A abertura do evento será às 9h00 com a pales-
tra “Gerindo pessoas e processos para a competitividade”, 
ministrada por Marcelo de Elias. Ao longo do dia as progra-
mações se dividem entre o público de gestores de empre-
sas e de profissionais de RH. Ambos os públicos terão ativi-
dades como palestras e workshops agendados para as 
11h00, 14h00 e 15h00. 

Um dos momentos mais aguardados do evento será a pa-
lestra de encerramento com o professor e historiador Lean-
dro Karnal, às 17h00, que apresentará o tema “Estratégias 
de sobrevivência em um mundo globalizado”.

A organização do Congrevap estima um público de 800 
participantes ao longo de todo o dia de evento. Para obter 
mais informações sobre o congresso, acesse o site 
www.congrevap.com.br ou ligue para 3911-1363. Você 
também pode enviar uma mensagem via whatsapp para 
98145-2778.

ACE participará do Congrevap em SJ dos Campos Conceda crédito com mais cautela e segurança

Leandro Karnal. Foto divulgação
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Planejamento das datas comemorativas pode ajudar o 
comércio varejista nos próximos meses

O planejamento é uma ferramenta necessária a toda em-
presa durante qualquer tempo, independente do cenário 
econômico. Contudo, em cenários desfavoráveis como o 
País vive atualmente, ele se torna imprescindível. 

Esse segundo semestre, que já se iniciou, precisa ser cuida-
dosamente planejado para que o comércio aproveite as 
oportunidades de vendas em consequência das datas co-
memorativas. Veja algumas dicas:

Setembro: É o mês em que começa a Primavera. Essa é 
uma ótima oportunidade de tornar sua vitrine mais colori-
da em função da data. Além disso, sua equipe deve estar 
devidamente treinada para oferecer um bom atendimento 
e conhecer as tendências desta nova estação.

Outubro: É o mês em que se comemora o Dia das Crianças. 
Além da venda de brinquedos e de moda infantil, as lojas 
que comercializam produtos eletrônicos devem estar aten-
tas ao aumento de vendas já que o público infantil tam-
bém tem grande interesse por produtos de tecnologia. 
Além disso, em outubro as empresas já devem começar os 
preparativos para as contratações temporárias do final de 
ano.

Novembro: É um período de preparação para as vendas 
do Natal. Esteja atento ao estoque, à decoração da sua vitri-
ne, ao preparo de promoções especiais. É neste mês que os 
trabalhadores recebem a primeira parcela do 13º salário e 
eventualmente já adiantam algumas compras do Natal. 
Esteja pronto para receber o público que prefere fazer as 
compras do Natal com antecedência. 

Dezembro: É essencial que o comerciante prepare sua 
equipe para receber os clientes. Essa é uma época em que 
sempre ocorre aumento no fluxo de consumidores nas lo-
jas e consequentemente das vendas. Estimular os vende-
dores com bonificações pode ajudar na motivação para tra-
zer melhores resultados.

Aproveite as datas comemorativas para vender

PROGRAMA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Além de encaminhar jovens para estágio e aprendi-
zagem, o CIEE oferece um programa especial para a 
inclusão social e profissional de pessoas com defi-
ciência no mercado de trabalho, entre outras inicia-
tivas de responsabilidade social. O Programa para 
Pessoas com Deficiência (PCD) do CIEE visa ao ca-
dastramento de candidatos nesse perfil e também à 
sensibilização de organizações que precisam preen-
cher as cotas determinadas pela Lei 8.213/1991. 

Somente no ano passado, 8,5 mil pessoas com defi-
ciência foram atendidas pelo programa, sendo inse-
ridas em programas de estágio e aprendizagem de 
585 empresas de todo o País. “Os estagiários não são 
contabilizados para os percentuais de contratação 
obrigatória, mas podem ser treinados por até dois 
anos para assumir a função celetista”, explica Luiz 
Gonzaga Bertelli, presidente do Conselho de Admi-
nistração do CIEE. Para algumas Superintendências 
Regionais do Trabalho, o aprendiz pode valer tanto 
para a cota de deficientes quanto para a da própria 
lei da aprendizagem. O Programa CIEE de Pessoas 
com Deficiência (PCD) é mantido há 17 anos, defen-
dendo que as pessoas como deficiência não preci-
sam de caridade, mas de oportunidade. 

O CIEE também realiza ações conjuntas com entida-
des especializadas para promover cursos gratuitos, 
incluindo laboratórios de informática, visando ao 
aprimoramento da capacitação profissional. E mais: 
vale lembrar que os jovens com deficiência não per-
dem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao 
serem contratados para esses programas e podem 
acumular essa renda assistencial com a remunera-
ção obtida enquanto se capacitam para exercer 
uma atividade produtiva e se adaptam à realidade 
do mundo do trabalho. Saiba mais: www.ciee.org.br

WhatsApp da ACE.
Mais um meio pra 
gente se comunicar.

WhatsApp da ACE.
Mais um meio pra
gente se comunicar.
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Inadimplência do consumidor cresce em julho e em-
presários devem ficar mais atentos na hora de conce-
der crédito 

No mês de julho, a inadimplência do consumidor obteve 
alta de 4,9% de acordo com dados nacionais da Boa Vista 
SCPC, descontados efeitos sazonais. O indicador de regis-
tro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de 
novos registros de dívidas vencidas e não pagas informa-
dos à Boa Vista pelas empresas credoras.

As dificuldades encontradas no mercado de trabalho e a 
inflação elevada têm contribuído para piorar o orçamento 
familiar, o que ocasiona o aumento na inadimplência nos 
últimos tempos. Por este motivo, o empresário deve se pro-
teger na hora de conceder crédito. A ACE Caçapava, em par-
ceria com a Boa Vista SCPC, dispõe de uma variedade de 
consultas que possibilitam ao empresário a análise de con-
cessão de crédito com muito mais segurança e assertivida-
de. 

Como a venda por carnê ou cheque ainda é muito comum 
em nossa cidade, uma das estratégias para evitar a inadim-
plência é analisar o histórico do consumidor antes de con-
ceder o crédito nessas modalidades de pagamento. Se vo-
cê ainda não utiliza o sistema SCPC em sua empresa, entre 
em contato com a ACE Caçapava para saber mais informa-
ções: 3654-2700.
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Alerta sobre o Código de Defesa do Consumidor

Recentemente, a ACE Caçapava tem recebido relatos de 
empresários sobre a presença de vendedores autônomos, 
que estão visitando o comércio local para vender exempla-
res do Código de Defesa do Consumidor. O documento es-
tá sendo oferecido pelo valor de R$ 29,90 e inclui uma placa  
de aviso.

A ACE Caçapava alerta que não é necessário adquirir uma 
nova versão, ainda que os vendedores estejam insistindo 
para isso. 

Como já se tem conhecimento é obrigatório todo estabe-
lecimento comercial ter uma versão do Código de Defesa 
do Consumidor impressa à disposição dos clientes. A lei es-
tá disponível no site do Procon - www. procon.sp.gov.br -
para download . O empresário pode optar por imprimir di-
reto do site em papel sulfite ou comprar um exemplar já im-
presso.

A multa prevista para o descumprimento desta lei é de     
R$ 1.064,10.
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