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assada a turbulência causada pela Copa, que alte-Prou a rotina e por consequência o faturamento do 
comércio e indústria, voltamo-nos para o próximo 

evento que irá monopolizar toda a atenção da sociedade: 
as eleições de Outubro.

Até o momento quase nada foi divulgado sobre programas 
de governo dos candidatos à presidência da República. 
Esperamos que, agora, estes apresentem propostas e alter-
nativas para nos tirar deste quadro de �estagflação� ou seja 
uma inflação caminhando para 7% e um crescimento do 
PIB próximo de 1%, quadro tão assustador quanto o placar 
da Alemanha na Copa das Copas.

A inflação não deve nunca ser tolerada, porém isto muitas 
vezes acontece quando há um forte crescimento que, por 
sua vez, permite que uma série de mecanismos sejam acio-
nados para controlá-la. O que vemos hoje está muito longe 
disto pois a economia não está crescendo e a inflação só 
não ultrapassou o teto da meta (6,5%) porque os preços 
dos combustíveis, da energia elétrica e das passagens dos 
transportes coletivos estão represados, situação insusten-
tável cujo preço fatalmente teremos que pagar após o final 
deste ano.

Para reverter este quadro serão preciso medidas impopu-
lares, como por exemplo o corte de gastos públicos, algo 
que candidato nenhum quer comentar com medo de per-
der votos e ser criticado pelos demais que tirarão vanta-
gem da situação prometendo um caminho indolor.

Na verdade para que o país torne a crescer precisamos mais 
do que o mercado interno: precisamos voltar a exportar ma-
is produtos manufaturados e não sermos dependentes so-
mente da exportação de minério e soja para equilibrar a ba-
lança comercial. Tudo bem, vocês dirão que exportamos 
aviões da Embraer, mas este é um mercado muito particu-
lar com pouquíssimos concorrentes; no geral perdemos a 
concorrência para países mais competitivos.

A indústria automobilística é muito importante para nós 
do Vale do Paraíba, temos centenas de empresas que fa-
zem parte da cadeia produtiva das grandes montadoras, 

seria muito bom se tivéssemos acordos comerciais com a 
Comunidade Europeia ou países como México, Chile, Peru, 
Estados Unidos e tantos outros. Ao invés disto continua-
mos insistindo no Mercosul onde nosso maior parceiro, a 
Argentina, coloca cada vez mais restrição para importar 
nossos veículos e demais produtos.

Nós, como empresários sentimos como é hostil o ambiente 
de negócios no Brasil, muita burocracia contábil, impostos 
elevados e absurdamente complicados, mão de obra des-
qualificada, violência como assaltos e roubos, insegurança 
jurídica, tudo isto faz com que países mais eficientes tor-
nem-se mais produtivos, tomando assim nossos clientes.

Só para ilustrar um destes problemas, deram entrada na 
Justiça do Trabalho no Brasil entre Janeiro e Junho deste 
ano 135 mil processos enquanto na Alemanha, durante to-
do o ano de 2013, entraram 60 vezes menos processos. No-
tem que não foi metade ou um terço, foram 60 vezes me-
nos algo como 2.200 contra uns inacreditáveis 270.000 pro-
cessos até o final do ano! Aliás é bom lembrar que lá assim 
como na maioria dos países desenvolvidos sequer existe 
uma justiça específica para o trabalho.

Precisamos mais do que nunca de um novo modelo econô-
mico alicerçado por reformas profundas para poder reto-
mar o crescimento e nos tornar mais eficientes.   

Espero que durante o processo eleitoral projetos consis-
tentes sejam apresentados e discutidos na mídia para que 
possamos escolher o candidato que julgarmos mais apto 
para liderar estas reformas imprescindíveis que nos tirem 
desta estagnação econômica.

Votar consciente sempre foi extremamente importante, 
porém nestas eleições esta recomendação torna-se funda-
mental porque estamos vivendo um momento que requer 
muita reflexão para escolhermos um futuro melhor.   

Um abraço.                  

Wilson Ferrari
Diretor Presidente

Um grupo de empresários da cidade estiveram em São Pau-
lo em julho participando da 17ª Edição do Desfile Coleções 
Primavera/Verão 2015 no shopping Mega Polo Moda. A 
ação foi realizada pela ACE e pelo Sebrae-SP.

Uma das atrações mais esperadas do desfile era o casal 
Chay Suede e Adriana Birolli, da novela Império, da Rede 

Globo. Além deles, outros famosos participaram dos desfi-
les. 

Os empresários convidados fazem parte do Grupo Comér-
cio Varejista Vestuário, Calçados e Bijuterias, que desde 
abril está trabalhando em conjunto com o Sebrae-SP, bus-
cando aprimorar a gestão de seus negócios.

A ACE Caçapava acaba de firmar duas novas parcerias que 
garantirão benefícios exclusivos aos associados. A VPA Ser-
viços Empresariais atua na área de contabilidade e audito-
ria e oferecerá descontos de 10% na contratação destes ser-
viços pelas empresas associadas à ACE.

Já a UPTIME, escola de inglês, vai oferecer às empresas asso-

ciadas (considerando proprietários, dependentes e cola-
boradores) subsídios incríveis para o curso de inglês, que 
tem duração de 12 meses e garante a fluência no idioma. 

Que tal aproveitar essas oportunidades? Entre em contato 
com a VPA Serviços Empresariais (98242-8756) e com a 
UPTIME (3652-7558).
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Qual é o segredo do sucesso? Quais são as características 
comportamentais dos empreendedores, que os tornam 
bem sucedidos no mundo dos negócios? 

Uma pesquisa coordenada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU)  realizada com empreendedores de sucesso 
identificou os 10 traços comportamentais comuns, que fo-
ram nomeados de 10 Características Comportamentais 
Empreendedoras (CCEs). Você pode conhecê-las no qua-
dro ao lado.

Uma dúvida muito comum é: empreendedorismo é um 
dom ou algo que pode ser desenvolvido? Para Millor Ma-
chado, sócio-fundador da Empreendemia, as característi-
cas comportamentais de um empreendedor podem ser 
desenvolvidas, desde que haja muita persistência e moti-
vação, que por sinal são dois dos comportamentos típicos 
do empreendedor.

No último mês, a ACE Caçapava promoveu em parceria 
com o Sebrae-SP o Workshop de Inovação: A importância 
do comportamento empreendedor, que tinha como obje-
tivo justamente trazer à tona as características que diferen-
ciam os empreendedores de sucesso. A apresentação do 

tema foi realizada pelo consultor do Sebrae-SP, Alexandre 
Robazza.

Na sequência, dois empreendedores foram convidados e 
contaram suas trajetórias e seus desafios para alcançam o 
sucesso. O primeiro deles é Eduardo Marques Jr, proprietá-
rio da franquia de alimentação saudável Let's Wok. A fran-
queadora iniciou suas atividades em 2011 com a inaugura-
ção da unidade piloto em Santos e hoje já está presente 
também em São José dos Campos e Taubaté. 

Em seguida, a proprietária da Simulassão, empresa de ves-
tuário feminino, Priscila Mohor Bonfim narrou sua história. 
Após alguns anos trabalhando em franquias da Simulassão 
de outros proprietários, ela finalmente se tornou a proprie-
tária da unidade do Vale Sul Shopping e atualmente é dona 
de cinco outros negócios, nos ramos de vestuário e alimen-
tação.  

Para finalizar, o público presente teve a oportunidade de 
fazer perguntas e buscar mais esclarecimentos com os em-
preendedores convidados, tornando o Workshop um en-
contro dinâmico e enriquecedor. Confira abaixo as fotos 
deste evento.

9) Persuasão e rede de contatos
Empreendedores mantém 
relacionamentos diversos e dominam 
a arte da persuasão, além de 
cultivarem uma ampla e estratégica 
rede de contatos 

1) Busca de oportunidades
Diferentemente da grande maioria 
que diante de um problema perde a 
ação, os empreendedores enxergam 
a cada dificuldade uma nova 
oportunidade e com isso impulsiona, 
seu negócio

5) Riscos calculados
O empreendedoor não tem medo de 
arriscar para aumentar o nível de 
satisfação de seus clientes, mas faz 
antes uma análise, agindo na 
redução e no controle dos riscos

3) Comprometimento
Para entregar resultados, o 
empreendedor não mede esforços, 
assumindo a responsabilidade dos 
projetos e, quando necessário, 
terminando tarefas de sua equipe

4) Eficiência
A paixão por seu trabalho o leva a 
buscar constantemente inovações 
que ampliem cada vez mais a 
qualidade de seus produtos e/ou 
serviços

2) Persistência 
Empreendedores não desistem com 
facilidade de seus objetivos, e 
mesmo quando inúmeros obstáculos 
surgem, são capazes de enfrentá-los 
e superá-los 

8) Planejamento e monitoramento
Empreendedores planejam suas 
tarefas, estabelecem prazos e 
revisam seus planos frequentemente, 
adapatando-os às novas 
circunstâncias

10) Independência e autoconfiança
 A confiança em sua própria 
capacidade é essencial para 
superarem desafios e, ainda que não 
desprezem a opinião alheia, sempre 
conservam seus pontos de vista

6) Metas
Saber onde quer chegar e o que 
fazer para alcançar seus objetivos é 
característico do empreendedor, que 
também trabalha sempre com metas 
desafiadoras e mensuráveis

7) Busca de informação
Informação é sinônimo de poder e o 
empreendedor está sempre em 
busca de angariar o maior número 
possível delas nos mais diversos 
ambientes, o que o auxilia 
sobremaneira na tomada de decisões

Conheça as características comportamentais que tornam
os empreendedores bem sucedidos no mundo dos negócios

A FÓRMULA
DO SUCESSO
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Será que estou �Motivando ou Desmotivando� meus co-
laboradores?

A motivação, pode ser entendida como um �Motivo para 
alguma Ação�, ou seja, as pessoas agem de acordo com estí-
mulos e suas ações produzem resultados.

Para entender e conhecer melhor o que leva as pessoas a 
agirem e a responderem a estímulos, existem diversas teo-
rias sobre motivação. Duas delas são importantes conhe-
cer: �Pirâmide das Necessidades de Maslow� e a �Teoria de 
Herzberg, sobre Fatores Higiênicos e Fatores Motivaciona-
is�. Existe uma palestra no Sebrae-SP: Como criar e Manter 
uma Equipe Motivada, que aborda estas teorias.

As pessoas são diferentes, possuem necessidades diferen-
tes, sentem-se motivadas ou desmotivadas, satisfeitas ou 
insatisfeitas, por diversas razões. Um simples gesto de reco-
nhecimento, parabenizando um colaborador por seu de-
sempenho em um trabalho pode ser extremamente moti-
vador, assim como, computador muito antigo ou uma in-
ternet muito lenta, pode ser causa de desmotivação para 
quem depende destas ferramentas em seu trabalho.

Muitas vezes, as empresas estão cercadas de fatores que 
provocam a desmotivação e com simples ações e baixo in-
vestimento, poderiam melhorar seus resultados, eliminan-
do os fatores que promovem a desmotivação. Para isto, é 
necessário conhecer e identificar os fatores que provocam 
a desmotivação e eliminá-los.

Faça uma análise de como está a sua empresa e o que você 
oferece aos seus colaboradores, como por exemplo: insta-
lações; equipamentos de trabalho; limpeza e higiene dos 
banheiros, vestiários, refeitórios; remuneração básica e be-
nefícios.

Maria Lúcia Baltazar Candido
é Consultora de Negócios na área de Admi-
nistração e Recursos Humanos do Sebrae-SP

Contato:
marialbc@sebraesp.com.br

Datas comemorativas são ótimas oportunidades para atra-
ir novos clientes, afinal os consumidores já estão com a in-
tenção de desembolsar determinada quantia de dinheiro 
em busca de um presente para alguém especial.

No próximo dia 10 de Agosto é comemorado o Dia dos Pais 
e você, empresário do comércio varejista, deve estar aten-
to para aproveitar essa chance de aumentar seu fatura-
mento. A primeira dica é criar uma boa fachada, que garan-
te a visibilidade da loja. Monte uma bela vitrine remetendo 
a esta data especial. Você sabia que essa simples ação pode 
aumentar o faturamento em 30%? Vitrines eficientes des-
pertam no comprador o desejo de entrar na loja e ver mais 
produtos em seu interior.

Outra dica importante é a embalagem. Nesta data, as pes-
soas estão comprando presentes por isso capriche nas em-
balagens e deixe-as expostas, prontas para colocar o pro-
duto, pois ver o �presente� pode incentivar o cliente a com-
prar. Outra dica é criar opções como vale-presente e kits 
promocionais com mais de um produto! Quando possível, 
descontos são sempre bem-vindos!

Realizar alguma ação especial também pode atrair clientes 
à sua loja! A ACE Caçapava organizou um material promo-
cional super caprichado para você utilizar na vitrine e con-
vidar o seu cliente a fazer a compra de Dia dos Pais na sua 
loja!

MOTIVAÇÃO
DIA DOS PAIS: APROVEITE A

DATA PARA ATRAIR CLIENTES

Trabalhamos com todos os tipos de empresas

Rua Alfredo Camilher de Sá, 124 Vila Resende - Caçapava/SP
(12) 3653.6131  |  escritoriosantacecilia@gmail.com

EscritórioEscritórioEscritórioEscritório
Santa CecíliaSanta CecíliaSanta CecíliaSanta Cecília
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NOVOS ASSOCIADOS

É com grande satisfação que a diretoria da ACE  dá as  
boas vindas e recebe nossos mais novos associados:

KD Esmaltes, Chancorp Consult, Anderson Carlos 
de Moura, MGI Assessoria Imobiliária, O Boticário, 
Agito Turismo, Cerâmica Brumatti, Impressão Digi-
tal, Leite Beleza Fashion, Cassiano Comércio de 
Combustíveis, RM Transporte Escolar, Exuberance 
Modas, Junior Representante Comercial, Primeiras 
Escolhas, Comercial Colonial, Rota.

Isso reforça o propósito de estarmos sempre em busca 
de iniciativas que atraiam novos empresários, que se 
sentem confiantes no trabalho e nos resultados, dentro 
das propostas realizadas pela ACE em prol do comércio 
da cidade.

Venha fazer parte do nosso time! Entre em contato co-
nosco e agende uma visita de nossa Consultora Comer-
cial. Escreva para comercial@acecacapava.com.br ou 
ligue 3654-2705.

+ Serviços/Convênios
+ Ações Institucionais
+ Representatividade
+ Associados
+ Realizações

3 amigas pagam somente 2 mensalidades 
nas matrículas efetuadas até 28 de agosto 2014!

“DANÇAR TRAZ ALEGRIA. A VERDADEIRA ALEGRIA DE PODER EXPRESSAR

DE FORMA SIMPLES, OS ANSEIOS DA ALMA”

“DANÇAR TRAZ ALEGRIA. A VERDADEIRA ALEGRIA DE PODER EXPRESSAR

DE FORMA SIMPLES, OS ANSEIOS DA ALMA”

SAPATEADOSAPATEADO JAZZJAZZ BALLETBALLET D.  CONTEMPORÂNEAD.  CONTEMPORÂNEA

(12) 3652-2067
(12) 3652-1648
(12) 3652-2067
(12) 3652-1648

Rua D. Pedro II  260  Centro  Caçapava

MATRÍCULAS ABERTASMATRÍCULAS ABERTAS

PLANTÃO CONTÁBIL É NOVIDADE NA ACE

No mês de julho, a ACE Caçapava deu início a uma nova 
ação que visa oferecer mais facilidade para seus associ-
ados e para a classe empresarial em geral. Trata-se do 
plantão contábil gratuito, que conta com a participa-
ção de duas empresas associadas nesta área: Real 
Assessoria Contábil e VPA Serviços Empresariais.

O objetivo desta iniciativa é realizar atendimentos gra-
tuitos para sanar dúvidas na área contábil, como aber-
tura e fechamento de empresas, documentos contábe-
is etc.

As contadoras parceiras são: Marílvia Ribas (Real) e Mile-
ne Vieira (VPA). Fique atento e participe!

REALIZAÇÃO APOIO

ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

PLANTÃO 
Contábil

GRATU I TO> > > > > > >

Tire suas dúvidas sobre abertura,
alteração e fechamento de empresas
e outros serviços contábeis 


