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Para melhor aproveitar o potencial de nossos associados 
estamos lançando o Clube de Vantagens, um projeto que 
tem por objetivo estimular o consumo entre as empresas 
associadas através de condições comerciais e/ou financei-
ras que cada uma poderá oferecer para as demais.

Acreditamos que criando esta rede, os laços entre as em-
presas se fortaleçam e por consequência todo o comércio 
local. O fato destes benefícios serem extensivos aos funcio-
nários destas empresas multiplica exponencialmente a efi-
ciência do projeto.

Sabemos que a retomada do crescimento econômico do 
Brasil será lenta, por isso, toda iniciativa que pudermos fa-
zer para tornar esta fase mais produtiva será bem vinda.

Aproveito para reforçar que o SEBRAE continua com uma 
agenda repleta de cursos e palestras que em muito podem 
auxiliar a todos nós a nos tornarmos mais qualificados e 
produtivos.

Bons negócios a todos.
Wilson Ferrari

Palavra do Presidente

Saiba motivar sua equipe para gerar os resultados necessários para o sucesso do seu 
negócio. Aprenda a liderar os diferentes perfis de empregados. Melhore o 
desempenho de seus colaboradores e construa um ambiente amigável em sua 
empresa que motive seus funcionários e otimize a comunicação da sua equipe.

Oficina Como motivar sua equipe
12 de abril às 18h30

Aprenda a identificar as principais características e necessidades de seus clientes e as 
principais tendências do mercado para fornecer a solução adequada ao seu cliente 
por meio dos produtos e serviços do seu negócio. Faça ações de marketing para 
aumentar as vendas e a lucratividade do seu negócio.

Oficina Ganhe Mercado
13 de março às 18h00

Saiba por onde começar para abrir seu próprio negócio. Invista em planejamento. 
Aprenda a identificar oportunidades, a se preparar para ter sucesso em seu futuro 
negócio, o passo a passo para formalizar sua empresa, quais são os direitos e 
obrigações do seu negócio após a formalização.

Oficina Começar Bem - Formalização
21 de março às 14h00

Realização:

MUNICÍPIO DE

CAÇAPAVA

Apoio:Eventos gratuitos. Vagas limitadas.
Informações e inscrições: (12) 3224-3009
Local: ACE Caçapava | Rua Major Benjamim Raymundo da Silva, 30

Duas irmãs e uma sociedade que vem dando certo há 28 
anos em Caçapava. Há quase três décadas, Ana Lúcia e Ma-
ria decidiram abrir uma loja de moda voltada para a mu-
lher: a Toque Feminino. 

As irmãs já tinham familiaridade com o ramo. Maria, desde 
a juventude, trabalhava no comércio da cidade e Ana já 
vendia roupas em sua própria casa para amigas e familiares 
enquanto conciliava a faculdade de Direito e o trabalho em 
uma indústria.

Em pouco tempo, a Toque Feminino se consolidou com o 
público caçapavense e as sócias enxergaram a oportunida-
de de ampliar os negócios. Decidiram abrir outra loja, desta 
vez voltada ao público masculino na mesma calçada, na 
Rua 13 de Maio. Nascia assim, oito anos depois, a Espaço 
Masculino.

Depois de tantos anos no mercado e muitos obstáculos 
vencidos, Ana e Maria acreditam que um dos ingredientes 
do sucesso é a paixão pelo negócio. Outra coisa que as mo-
tiva diariamente é o contato com os clientes, que acabam 
muitas vezes se tornando muito próximos e amigos. 

Um dos momentos marcantes na trajetória das sócias foi 
quando uma de suas clientes mais antigas foi sorteada em 
uma promoção da ACE Caçapava e ganhou um carro na dé-
cada de 90. Elas, aliás, são associadas a nossa entidade des-
de o início de suas atividades comerciais e continuam até 
hoje frequentando cursos, treinamentos e outros eventos 
mensalmente.

Desde 2006, unificadas no mesmo ambiente após ampla 
reforma, as lojas Toque Feminino e Espaço Masculino ofe-
recem moda casual, social e esporte, prezando pela quali-
dade e elegância.

Faça uma visita na Rua 13 de Maio, 192, ou acompanhe as 
novidades pelo facebook (Toque Feminino) e instagram 
(Toque Feminino Caçapava).  

Toque Feminino & Espaço Masculino

Mãe, filha e sócias em uma empresa que vem se destacan-
do no comércio de Caçapava desde o ano passado quando 
Soraia e Bárbara decidiram inaugurar a loja Ba Boutique e 
Fitness, localizada na Rua Comendador João Lopes, nº 183, 
Centro.

Experiência, elas já tinham. Bárbara, a filha, desde jovem 
trabalha no comércio e vendia produtos de sex shop entre 
amigos e conhecidos. Já Soraia, a mãe, depois de exercer 
outras atividades, estava vendendo roupas fitness tam-
bém entre amigos.

Elas perceberam o potencial do segmento fitness, em gran-
de expansão nos últimos anos, e decidiram abrir a loja em 
fevereiro de 2016, ou seja, acabam de completar um ano 
de atividade.

Mesmo com a recessão econômica, elas estão muito oti-
mistas e satisfeitas com os resultados que alcançaram no 
seu primeiro ano de funcionamento e sonham sim em um 
dia ter lojas em outras cidades do Vale do Paraíba.

Uma das estratégias que funcionaram bastante para a di-
vulgação da loja foi a parceria/patrocínio de treinos e cor-
ridas de rua. A loja Ba Boutique e Fitness se tornou ponto 
de compra e distribuição de kits para esses eventos e mui-
tas pessoas puderam conhecer a loja e seus produtos. 

Outro ponto que as sócias destacam é a participação nos 
eventos e capacitações realizados pela ACE e pelo Sebrae, 
que ajudam na administração do negócio. 

Atualmente, a Ba Boutique e Fitness oferece moda e aces-
sórios fitness de qualidade, bom preço e pagamento flexí-
vel. Tudo para agradar o cliente, que ainda conta com um 
atendimento personalizado. 

Conheça a loja pessoalmente ou acompanhe as novidades 
pelo facebook Ba Boutique Fitness e instagram Ba Bouti-
que Fit.  

Ba Boutique e Fitness
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Cursos de pós-graduação e 
extensão
Telefone: (12) 3925-6400
Site: pos.faap.br/sjc
Facebook: naFAAP 
Vantagens

 10% de desconto nas >
mensalidades dos cursos de pós-
graduação lato sensu ou extensão

D e s d e 1 9 4 7

Desenvolvimento de software
Telefone: (12) 3512-1244
Site: www.waveconcept.com.br
Facebook: waveconcept
Vantagens

 15% de desconto na instalação do >
software de gestão ERP WCorp

 10% de desconto na manutenção >
do ERP WCorp durante o primeiro 
ano de prestação do serviço

Treinamento e Desenvolvimento 
Pessoal
Telefone: (12) 98143-0661
Site: www.fabriciosagi.com.br
Facebook: fabriciosagioficial 
Vantagens

 20% de desconto em processos de >
business coaching

Serviços contábeis e auditoria
Telefone: (12) 99629-5801
Facebook: vpanews 
Vantagens

 10% de desconto na prestação de >
serviços de contabilidade e auditoria

Academia
Telefone: (12) 3655-2887
Facebook: Academia-Bio-Sports
Instagram: Bio_Sports 
Vantagens

 Plano Especial Associados ACE, que >
inclui aulas de ginástica (exceto 
crossfit) e musculação no valor de
R$ 90,00 (plano octomestral)

 Isenção das taxas de matrícula, >
avaliação e carterinha

Ensino Profissionalizante
Telefone: (12) 3652-2706
Site: www.brasilcacapava.com.br
Facebook: brasiltreinacpv
Vantagens

 10% de desconto nas >
mensalidades

 De 40 a 100% de desconto nas >
matrículas

 De 20 a 100% de desconto nos >
materiais

Transportes e Turismo
Rua Antonio Feliciano de Barros, 43
Jardim Rafael - Caçapava
Telefone: (12) 3652-3706
Vantagens

 10% de desconto em serviços de >
traslados para aeroportos, viagens 
para compras, viagens de negócios, 
passeios, turismo etc.

 Valores especiais para fretamentos >
contínuos no transporte de 
funcionários

TRANSPORTES E TURISMO

Cursos de Graduação 
Telefone: (12) 3653-1110 e 3221-4501
Site: www.fsantoantonio.com.br
Facebook: facsantoantonio
Vantagens

20% de desconto nas mensalidades > 
pagas até o vencimento

Publicação de anúncios
Telefone: (12) 3652-8054
Site: www.jornaldecacapava.com.br
Facebook: jornalde.cacapava
Vantagens

 De 10% a 20% de desconto na >
publicação de anúncios

CAÇAPAVA
Jornal de

UNIVERSIDADE PAULISTA

Cursos de graduação
Telefone: (12) 3655-2452
Site: www.unip.br/Ead
Facebook: polocacapavaead
Vantagens

 5% de desconto para pagamentos >
até o 5º dia útil de cada mês nos 
cursos de graduação com ensino 
presencial
> 10% de desconto para pagamentos 
até o dia 06 de cada mês nos cursos 
de graduação com ensino presencial 
interativo ou ensino interativo e nos 
cursos de pós-graduação lato sensu

Cursos de Idiomas
Telefone: (12) 3653-1848
Whatsapp: (12) 98102-7176
Site: www.fiskcacapava.com.br
Facebook: fiskcpv
Vantagens: 

 20% de desconto nos cursos>
 Isenção da taxa de matrícula>
 Sem multa para rescisão de >

contrato

4 Conexao~ 5 Conexao~

Com foco em estimular o comércio local, ampliando a pos-
sibilidade de consumo entre as empresas que são associa-
das, a ACE Caçapava lança neste mês de fevereiro o Clube 
de Vantagens: uma rede de empresas associadas que ofe-
rece descontos e outros benefícios às demais empresas 
que são associadas, ou seja, seus representantes (proprie-
tários e dependentes, funcionários e dependentes - exceto 
casos especificados em nosso site).

Um dos grandes objetivos da ACE Caçapava é justamente 
promover maior intercâmbio entre as empresas que são 
sócias, facilitando e contribuindo para que o consumo de 
produtos e serviços aconteça entre elas. 

Não por acaso, em 2016, a ACE promoveu a sua primeira 
Rodada de Negócios, no mês de julho e que reuniu 30 em-
presários associados que puderam divulgar sua empresa 
aos demais. Em 2017, uma nova edição deste evento que 
foi um  sucesso já está sendo planejada.

Além da Rodada, outros eventos foram promovidos ao lon-
go do ano, sempre com objetivo de facilitar o relaciona-
mento entre os empresários locais, buscando aproximá-los 
com a finalidade de gerar oportunidade de negócios.

O lançamento do Clube de Vantagens acontece justamen-
te para incentivar ainda mais esse relacionamento e consu-
mo entre as empresas associadas, gerando, obviamente, 
uma vantagem extra às partes envolvidas.

Como participar do Clube de Vantagens

Para fazer parte deste clube é necessário cumprir os pré-

requisitos estabelecidos pela ACE Caçapava tais como ser 
associado há no mínimo seis meses, estar em dia com o pa-
gamento das mensalidades da entidade, ter experiência 
comprovada na área de atuação de ao menos 12 meses, 
apresentar cartas de referência de outros clientes e  especi-
almente definir um percentual de desconto diferenciado. 

O cumprimento dessas medidas é necessário para que os 
associados recebam um atendimento de qualidade e fi-
quem realmente satisfeitos. Para assegurar isso, a ACE po-
derá ainda realizar outras análises das empresas interessa-
das em integrar o Clube de Vantagens, por exemplo, visitar 
as instalações da empresa ou realizar pesquisas cadastrais, 
para citar algumas. O regulamento completo poderá ser 
acessado pelos interessados no site da ACE Caçapava, 
www.acecacapava.com.br/regulamento.

Divulgação do Clube de Vantagens

As empresas que fazem parte do Clube de Vantagens serão 
periodicamente divulgadas pelos meios de comunicação 
da ACE Caçapava, ou seja, estarão presentes no site, no in-
formativo bimestral Conexão, no Facebook da entidade e 
também por e-mail marketing.

Essa medida visa justamente estimular e fazer com que to-
dos os associados conheçam os benefícios que podem des-
frutar por serem sócios da ACE Caçapava.

As empresas interessadas em participar, podem enviar 
uma proposta pelo próprio site, preenchendo um formulá-
rio de interesse ou, se preferir,  entrar em contato direto por 
e-mail (comunicacao@acecacapava.com.br). 

Conheça as empresas que já estão participando do Clube de Vantagens

Clube de Vantagens oferece

descontos e benefícios às

empresas da ACE Caçapava

Semijoias, bijouterias e acessórios
Telefone: (12) 3652-6981
Facebook: devarebydiniz
Instagram: devarebydiniz
Vantagens
> 15% de desconto em semijoias, 
bijouterias e acessórios
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 20% de desconto nos cursos>
 Isenção da taxa de matrícula>
 Sem multa para rescisão de >

contrato
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Com foco em estimular o comércio local, ampliando a pos-
sibilidade de consumo entre as empresas que são associa-
das, a ACE Caçapava lança neste mês de fevereiro o Clube 
de Vantagens: uma rede de empresas associadas que ofe-
rece descontos e outros benefícios às demais empresas 
que são associadas, ou seja, seus representantes (proprie-
tários e dependentes, funcionários e dependentes - exceto 
casos especificados em nosso site).

Um dos grandes objetivos da ACE Caçapava é justamente 
promover maior intercâmbio entre as empresas que são 
sócias, facilitando e contribuindo para que o consumo de 
produtos e serviços aconteça entre elas. 

Não por acaso, em 2016, a ACE promoveu a sua primeira 
Rodada de Negócios, no mês de julho e que reuniu 30 em-
presários associados que puderam divulgar sua empresa 
aos demais. Em 2017, uma nova edição deste evento que 
foi um  sucesso já está sendo planejada.

Além da Rodada, outros eventos foram promovidos ao lon-
go do ano, sempre com objetivo de facilitar o relaciona-
mento entre os empresários locais, buscando aproximá-los 
com a finalidade de gerar oportunidade de negócios.

O lançamento do Clube de Vantagens acontece justamen-
te para incentivar ainda mais esse relacionamento e consu-
mo entre as empresas associadas, gerando, obviamente, 
uma vantagem extra às partes envolvidas.

Como participar do Clube de Vantagens

Para fazer parte deste clube é necessário cumprir os pré-

requisitos estabelecidos pela ACE Caçapava tais como ser 
associado há no mínimo seis meses, estar em dia com o pa-
gamento das mensalidades da entidade, ter experiência 
comprovada na área de atuação de ao menos 12 meses, 
apresentar cartas de referência de outros clientes e  especi-
almente definir um percentual de desconto diferenciado. 

O cumprimento dessas medidas é necessário para que os 
associados recebam um atendimento de qualidade e fi-
quem realmente satisfeitos. Para assegurar isso, a ACE po-
derá ainda realizar outras análises das empresas interessa-
das em integrar o Clube de Vantagens, por exemplo, visitar 
as instalações da empresa ou realizar pesquisas cadastrais, 
para citar algumas. O regulamento completo poderá ser 
acessado pelos interessados no site da ACE Caçapava, 
www.acecacapava.com.br/regulamento.

Divulgação do Clube de Vantagens

As empresas que fazem parte do Clube de Vantagens serão 
periodicamente divulgadas pelos meios de comunicação 
da ACE Caçapava, ou seja, estarão presentes no site, no in-
formativo bimestral Conexão, no Facebook da entidade e 
também por e-mail marketing.

Essa medida visa justamente estimular e fazer com que to-
dos os associados conheçam os benefícios que podem des-
frutar por serem sócios da ACE Caçapava.

As empresas interessadas em participar, podem enviar 
uma proposta pelo próprio site, preenchendo um formulá-
rio de interesse ou, se preferir,  entrar em contato direto por 
e-mail (comunicacao@acecacapava.com.br). 

Conheça as empresas que já estão participando do Clube de Vantagens

Clube de Vantagens oferece

descontos e benefícios às

empresas da ACE Caçapava

Semijoias, bijouterias e acessórios
Telefone: (12) 3652-6981
Facebook: devarebydiniz
Instagram: devarebydiniz
Vantagens
> 15% de desconto em semijoias, 
bijouterias e acessórios
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Caçapava renova parceria para estágio

O CIEE renovou recentemente a parceria com a pre-
feitura de Caçapava para a administração do pro-
grama de estágio da administração municipal. Atu-
almente 130 estagiários atuam em diversos seto-
res, principalmente na área de educação, com estu-
dantes de pedagogia e licenciaturas. No Vale do 
Paraíba e litoral norte, o CIEE tem mais de 3 mil esta-
giários em capacitação nas prefeituras de cidades 
como São José dos Campos, Monteiro Lobato, Jam-
beiro, Paraibuna, Caraguatatuba, Ilhabela, São Se-
bastião, entre outras. “A nova gestão fortalece o 
cumprimento de abrir aos jovens oportunidades 
de capacitação prática por meio do estágio”, anali-
sa Guilherme Rosa, supervisor do CIEE, que esteve 
com o prefeito de Caçapava, Fernando Diniz.

No dia 02 de dezembro de 2016, aconteceu a inauguração 
do posto de atendimento do Sebrae Aqui na Associação 
Comercial e Empresarial de Caçapava, em um solenidade 
que reuniu autoridades e empresários da cidade. Essa inici-
ativa é uma parceria entre o Sebrae-SP, a ACE Caçapava e o 
governo municipal.   

Desde 2011, a diretoria da ACE Caçapava vem atuando pa-
ra que o SEBRAE se instalasse na cidade, uma vez que esta é 
uma entidade de fomento à economia, por meio da capaci-
tação e desenvolvimento das micro e pequenas empresas. 
“Entendemos que esta é uma conquista de toda a classe 
empreendedora e dos futuros empreendedores da cidade” 
ressalta Wilson Ferrari, presidente da ACE, que destaca tam-
bém outras conquistas importantes que a entidade teve 
participação ativa como: instalação do Corpo de Bombeiro 
e CIEE, revitalização da Praça da Bandeira, implantação da 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, videomonitora-
mento na região central entre outras.  

O Sebrae Aqui em Caçapava conta com dois agentes de 
atendimento e também já está promovendo atendimen-
tos coletivos, como palestras, oficinas e cursos. Ainda em 
dezembro do ano passado, aconteceu o evento “Venda ma-
is e melhor no fim de ano” (05/12). Em janeiro, o Sebrae 
Aqui promoveu o workshop “Inove para ganhar mais” 
(30/01) e em fevereiro a oficina “Fluxo de Caixa” (13/02). Os 
próximos eventos serão as Oficinas “Ganhe Mercado” 
(13/03),  “Começar Bem” (21/03) e “Como Motivar sua Equi-
pe” (12/04). 

A estimativa para o ano de 2017 é realizar 1.000 atendi-
mentos, tanto individuais quanto coletivos. Acompanhe os 
convites para os eventos por e-mail e pelo facebook da 
ACE (ACE Caçapava) e participe! 

 O funcionamento do posto é de segunda a sexta-feira das 
8h00 às 16h30, na Rua Major Benjamim Raymundo da Sil-
va, 30, Vila São João. Informações e inscrições: 3224-3009.

Sebrae Aqui está em funcionamento na ACE Caçapava

A inadimplência costuma ser um dos fatores que mais preo-
cupam os empresários, especialmente nos tempos de crise 
econômica. Não é por acaso que a dificuldade em pagar 
contas se dá principalmente quando não existe planeja-
mento e boa gestão. 

De acordo com o Sebrae-SP, cerca de 21% das empresas 
fecham antes de completarem cinco anos de atividade ten-
do como principal motivo a falta de capital de giro.

Algumas medidas podem ser adotadas pelos empresários 
para manter todas suas contas em dia. Veja abaixo:

- Controle o fluxo de caixa e estoque: esse controle deve ser 
diário, e não necessariamente precisa ser feito por meio de 
software. O empresário pode desenvolver uma planilha 
em Excel, por exemplo. 

- Faça planejamento: mais do que nunca, em tempos de re-
cessão, é preciso traçar um planejamento financeiro, que 
possibilite a visão das contas a pagar, das despesas, das re-
ceitas etc. 

- Reduza custos: o planejamento financeiro é um bom co-
meço para verificar como a empresa está gastando o di-
nheiro e enxergar oportunidades de reduzir ou cortar cus-
tos.

- Organize suas contas: o dia a dia atribulado do pequeno 
empresário, muitas vezes, dificulta a organização dos bole-
tos e faturas. Reserve um tempo para deixar todos os docu-
mentos a serem pagos organizados e evite multas e juros 
por atraso. 

Dicas simples
para manter
as contas da
empresa em
dia

ACE�Caçapava

FIQUE POR DENTRO
DAS NOVIDADES E
EVENTOS DA ACE
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