
ACE promove palestra com renomado empresário do Vale do Paraíba

No dia 12 de julho acontece a palestra “O líder com mente de mestre”, com o conceituado empresário, 

Maurício R. Tomé, que esteve a frente das Redes Jô Calçados e Foot Company, acumulando 26 anos de 

experiência em varejo.As vagas são limitadas e exclusivas para quem é empresário formalizado. Garanta sua 

vaga, inscrevendo-se até 10 de julho pelo whatsapp (12) 99679-1706, pelo site da ACE ou clicando abaixo.
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Na última quinta-feira (29/06), a ACE promoveu em 

parceria com a S+B Marketing a palestra “Cadê os 

meus clientes?”, ministrada por Leandro Santos e 

Lucas Brancatti, em um encontro com a presença de 

mais de 60 empresários da cidade e região.Após o 

evento, todos foram convidados a participar de um 

coquetel e tiveram a oportunidade de fortalecer o 

relacionamento e formar novas parcerias. Confira 

algumas fotos do evento.
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Fluxo de caixa

05 de julho às 18h00

Fluxo de Caixa é a alma da gestão financeira das 

empresas e saber como operá-lo é imprescindível 

para a eficiência dos micros e pequenos negócios. 

Aprender a controlar entradas e saídas, contas a 

pagar e a receber, fluxo e projeção de caixa muitos 

outros assuntos relacionados a este tema.

Como está a saúde financeira do seu negócio?

Evento gratuito
com vagas
limitadas!

Inscrições e

informações

(12) 3224-3009

Você conhece a ferramenta Score das consultas do SCPC?

O Score é uma ferramenta de classificação de nível de risco 

extremamente valiosa para análise de crédito de pessoas 

físicas e jurídicas de pequeno e médio porte. Alta 

assertividade, rapidez e agilidade, o Score estima o 

comportamento futuro dos clientes de sua empresa, 

indicando a probabilidade de inadimplência nos próximos 

6, 12 ou 18 meses, conforme a necessidade do negócio. 

Utilize a ferramenta Score na consulta 433 - SCPC Integrado 

com Score, por apenas R$ 2,34 a mais.

Evento com foco em marketing reúne mais de 60 empresários na ACE
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