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Primeira turma finaliza curso inédito com foco em
alta performance promovido pela ACE Caçapava

em parceria com Fabrício Sagi Coaching
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ncerrado o primeiro trimestre, constatou-se o que Etodo empresário temia: o crescimento da economia 
foi de apenas 0,2%! As incertezas causadas pela reali-

zação da Copa somadas ao fato deste ser um ano eleitoral 
prenunciavam tempos difíceis, porém, ninguém esperava 
um �pibinho� tão insignificante neste início de ano.

Como as autoridades que cuidam da política econômica 
não admitem que este modelo se esgotou, seguem insis-
tindo em utilizar os mesmos recursos que parecem não ma-
is fazer efeito.

A pergunta que não quer se calar é: quando iremos voltar a 
crescer e acompanhar os demais países emergentes? Se 
continuarmos neste ritmo logo estaremos fora do BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que se tornará 
RICS.

Deixando a macro economia e voltando-se para a nossa 
realidade, vejo nosso comércio sofrendo as consequências 
desta política associada às más notícias vindas das monta-
doras de veículos instaladas no Vale que estão com os páti-

os cheios e promovendo PDV (Plano de Demissão Voluntá-
ria) e férias coletivas. Tudo isto cria um clima de insegu-
rança que faz com que nossos clientes fiquem cautelosos 
poupando e evitando entrar em dívidas, já que o futuro es-
tá tão incerto.

Espero que, como em outras ocasiões, este seja um mo-
mento de um movimento cíclico que irá ter um fim, dando 
lugar a um novo período de crescimento. Devemos apro-
veitar este momento para nos estruturarmos, investindo 
na capacitação de nossos colaboradores e ampliando nos-
sa capacidade de produzir mais saindo da zona de conforto 
que inevitavelmente entramos, se não acreditamos num 
futuro melhor.

Vamos torcer por este futuro melhor com o mesmo fervor 
que torcemos pela nossa seleção.

Mãos à obra e sucesso a todos!                       

Wilson Ferrari
Diretor Presidente

No último dia 16 de maio, entrou em vigor em nossa cidade 
a Lei Municipal nº 5279 que regulamenta a instalação de 
feiras itinerantes e temporárias de vendas de produtos e 
mercadorias, a varejo e a atacado.

É importante destacar que no último ano a ACE Caçapava 
solicitou ao poder público a tomada de providências quan-
to à realização destas feiras, tendo em vista a concorrência 
desleal ao comércio da cidade, sugerindo inclusive a cria-
ção de uma lei que regulamentasse esta atividade.

�Finalmente após alguns anos de insatisfação de grande 
parte de nossos associados com relação as feiras itineran-
tes que periodicamente acontecem em Caçapava, temos 
agora uma lei que disciplina esta atividade�, afirma Wilson 
Ferrari, presidente da ACE Caçapava.

A nova lei observa que as feiras itinerantes deverão ter auto-
rização da Prefeitura para ser realizadas e devem obedecer 
a regras como: cumprir responsabilidades fiscais, trabalhis-
tas e do direito ao consumidor, comprovar inscrição muni-
cipal, ter alvará de funcionamento há no mínimo 2 anos, ter 
certidão negativa de débitos, possuir plano de destinação 
de resíduos, apresentar laudo de instalação física, elétrica e 
hidrossanitária em conformidade com a ABNT, ter alvará 
do Corpo de Bombeiros, apresentar croqui do local do e-
vento, destinar área reservada para estande do Procon etc.

Toda esta documentação deverá estar regular para que a 

Prefeitura libere a realização das feiras no município. Além 
disso, esses eventos poderão durar no máximo 5 dias e so-
mente poderão ser realizadas com no mínimo 45 dias de 
antecedência das seguintes datas comemorativas: Dia das 
Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e 
Natal.  

Interessante notar que esta última norma, acerca das datas 
permitidas para acontecerem as feiras, impossibilita a reali-
zação desses eventos em pelo menos 8 meses no ano. �Ana-
lisando estas datas no calendário comercial restará apenas 
o primeiro trimestre para a realização destas feiras, e como 
é do conhecimento geral os três primeiros meses são fra-
cos em vendas, pois surgem os gastos com férias, material 
escolar, IPTU, IPVA e em seguida vem o Carnaval�, ressalta 
Wilson.

Ainda sobre a nova lei, o presidente da ACE parabeniza �o 
Poder Executivo, que elaborou a lei, e a Câmara Municipal, 
que a sancionou, atendendo aos anseios do comércio caça-
pavense com relação a este tema que sabemos ser um pro-
blema difícil que outras gestões não quiseram enfrentar.�

A ACE reforça que é sua função alertar, sensibilizar e pon-
derar estas questões nos âmbitos econômico e social, e 
que é da competência da Administração Pública Municipal 
fiscalizar, vetar ou autorizar estes eventos, o que segura-
mente poderá ser feito de maneira mais eficaz mediante o 
cumprimento da Lei nº 5279. 
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 CAÇAPAVA CRIA LEI QUE REGULAMENTA AS FEIRAS ITINERANTESPALAVRA DO PRESIDENTE

Há algumas semanas, um grupo de empresários dos ramos 
de vestuário, calçados e bijuterias foi conhecer a Loja Mode-
lo Itinerante do SEBRAE, que oferece conceitos inovadores 
e modernos sobre como expor produtos e organizar a loja 
para o cliente. Esta é mais uma oportunidade que a ACE e o 
SEBRAE trazem aos empresários do município.

Fique atendo às demais ações de aprendizado que a ACE e 
o SEBRAE oferecem em Caçapava e participe! Confira nos-
sa agenda de junho na página 6.

EMPRESÁRIOS DE CAÇAPAVA VISITAM A LOJA MODELO ITINERANTE DO SEBRAE 
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�O que mais gostei foi ter conquistado objeti-
vos mais claros e definir o que realmente pode 
alavancar minhas vendas e o crescimento da 
minha empresa�

Adriana Santagueda
Estrela Guia Balões 

Ao longo de quatro semanas, um grupo de empresários e 
gerentes de empresas de Caçapava participou do treina-
mento �Gerente Nota 10�, uma realização que nasceu da 
parceria entre a ACE Caçapava e o coach Fabrício Sagi.

Como já se falou anteriormente, o curso foi criado com 
muito cuidado e critério, visando oferecer um conteúdo 
diferenciado a seus participantes, a partir da reunião de 
conceitos, ferramentas e técnicas utilizadas por grandes 
corporações e ensinadas por conceituados autores.

E a palavra que melhor define o resultado desta experiên-
cia é sucesso! Não é por acaso que 95% dos participantes 
atribuíram nota máxima para o treinamento e se sentiram 
mais do que satisfeitos com aquilo que vivenciaram. 

Alguns depoimentos podem ser vistos abaixo, mas acima 
de tudo ficou a certeza ao longo das semanas e das infor-
mações compartilhadas pelos próprios participantes que 
novas possibilidades foram sendo percebidas e novos 
controles, criados, mas principalmente, todos saíram 
conscientes de que devem manter o foco nas soluções e 
não nos problemas.

Indicadores de performance, seleção de pessoas, feed-

back, administração do tempo, inteligência emocional, 
estes foram alguns dos temas apresentados durante as 
quatro aulas realizadas. Com carga horária de 8 horas, os 
assuntos foram distribuídos de modo a melhor assegurar a 
compreensão dos participantes. �Me sinto satisfeito com 
os resultados de um treinamento de apenas 8 horas. Ficou 
comprovado que quem realmente aplicou as técnicas e 
conceitos compartilhados conseguiu resultados expressi-
vos. E isso é o máximo: técnicas dinâmicas e resultados 
acelerados�, comemorou Fabrício Sagi, o profissional que 
ministrou o curso. 

É importante destacar que a realização do treinamento 
contou com o patrocínio da Vilage Marcas e Patentes, 
empresa que trabalha para proteger a propriedade intelec-
tual e industrial de outras empresas. Ainda não conhece o 
trabalho da Vilage? Então acesse www.vilage.com.br ou 
ligue para 0800 703 9009.

ACE Caçapava e Fabrício Sagi Coaching agradecem a todos 
os participantes, que se dispuseram a investir ainda mais 
em seu desenvolvimento pessoal e profissional e a buscar 
novos caminhos para o sucesso. Desejamos a todos a 
conquista de resultados ainda melhores! Parabéns à pri-
meira turma do curso �Gerente Nota 10�. 

�Encontrei ferramentas, dicas, orientações. 
Muitas coisas mudaram: hoje meu foco é na 
solução. Recomendo estre treinamento, pois 
é um conhecimento para a vida. Vale a pena!� 

Micheli Diniz
Diniz Bijouterias 

�O curso mostra que você é o foco principal 
das soluções dentro da empresa e vou passar 
isso a todos meus colaboradores e todos que 
venham a trabalhar comigo� 

Luis Fernando Gil 
Vale Clean 

�Não imaginei que seria tudo o que foi. Tudo valeu a pe-
na, desde o primeiro momento já passei a colocar o que 
aprendi em prática. Mudou todo meu jeito de pensar e 
agora é hora de colher os frutos e buscar o sucesso�

Laura Shizuko
Mística

Luis Fernando Leme
Friends

�Eu buscava um novo direcionamento para minha em-
presa, mas não esperava que fosse uma experiência tão 
gratificante. Gostei de aprender sobre motivação: preci-
so estar motivado para motivar aqueles a minha volta�
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Com objetivo de tornar a comunicação com seus associa-
dos e parceiros ainda mais ágil e prática, a ACE Caçapava 
mergulhou no universo das redes sociais, criando a fan pa-
ge oficial da entidade no Facebook.

Por lá, serão divulgadas todas as novidades como cursos, 
palestras, novos serviços além de informações relevantes 
para seus associados.

Ainda não curtiu a página da ACE Caçapava no Facebook? 
Então acesse: www.facebook.com/acecacapava e fique 
por dentro de tudo o que acontece na sua entidade!

JÁ CURTIU A FAN PAGE DA ACE NO FACEBOOK?
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Calo, Calosidades, Micoses,

Verruga plantar (olho de peixe),

Fissuras (rachaduras), Órteses,

Correção de Unhas e Tratamento a Laser

AtendimentoAtendimento
em Pés Diabéticosem Pés Diabéticos

Atendimento
em Pés Diabéticos

Consulta com hora marcada

3652-38273652-3827

99165-108599165-1085

3652-3827

99165-1085

TÉCNICA EM PODOLOGIA

Elza Gomes

Rua São Francisco, 887 - Vila Antônio Augusto (Próximo ao Corpo de Bombeiros)      Rua São Francisco, 887 - Vila Antônio Augusto (Próximo ao Corpo de Bombeiros)      Rua São Francisco, 887 - Vila Antônio Augusto (Próximo ao Corpo de Bombeiros)      

A importância de saber comprar

Compras bem planejadas são fundamentais para a lucrati-
vidade de uma empresa, principalmente para as que atu-
am na área de alimentação, como restaurantes, bares e lan-
chonetes, pois estas lidam com produtos perecíveis.

Através dos sistemas de controle de estoques, há possibili-
dade de se conhecer os consumos precisos das matérias-
primas e seu giro.

As compras devem ser feitas dentro destes parâmetros e 
não de forma aleatória, pois se feitas sem planejamento po-
derão ocasionar situações de aperto financeiro desneces-
sárias, além do mais, compras em excesso podem causar 
prejuízos por descarte em função da data de validade dos 
produtos.

Confira abaixo 5 dicas para acertar na hora das compras:

- Lembre-se: estoque alto é dinheiro parado! Compre so-
mente as quantidades necessárias, estabelecidas de acor-
do com o controle de estoques;

- Pesquise sempre! Esteja sempre atento aos preços dos ata-
cadistas e distribuidores, mesmo que já possua um forne-
cedor �fixo� para determinados produtos;

- Observe o custo-benefício dos produtos! Comprar bem 
nem sempre significa comprar mais barato;

- Dê preferência para produtos de época! Há produtos que, 
muitas vezes, chegam a triplicar de preço quando compra-
dos fora da estação;

- Planeje suas compras! Compras feitas de última hora ge-
ralmente trazem grandes prejuízos, tanto nos preços como 
na operacionalidade da empresa.

Érica Branco Duarte Mendes
é Consultora de Negócios na área de
Alimentação Fora do Lar do Sebrae-SP
Contato: ericabdm@sebraesp.com.br

GESTÃO DE RESTAURANTES,
BARES E LANCHONETES

30/06
09h00 às 12h00
13h30 às 17h00

ATENDIMENTO
INDIVIDUAL
SEBRAE-SP

ATENDIMENTO POR ORDEM DE CHEGADA
NÃO É NECESSÁRIO AGENDAR

Precisando de orientação para 
melhorar a gestão do seu 
negócio? O Sebrae-SP traça a 
melhor estratégia para auxiliar a 
empresa a conquistar seus 
objetivos.

Quer abrir ou formalizar uma 
empresa? O Sebrae-SP instrui 
sobre os procedimentos, mos-
trando caminhos e dando dicas 
para tornar esse processo me-
nos complicado.

13/06
09h00 às 12h00

OFICINA

SEI
EMPREENDER

Quer melhorar a gestão do seu 
negócio? Quer consolidar e 
fortalecer sua em-presa no 
mercado?

Compreenda os princípios do 
empreendedorismo, descubra 
mais sobre seu potencial em-
preendedor e aprenda a agir de 
forma consciente e responsável 
na tomada de decisões do seu 
próprio negócio.

17/06
09h00 | Café

09h15 | Palestra

CAFÉ EMPRESARIAL

MÍDIAS
SOCIAIS

A internet está ao alcance de 
todos e é uma ferramenta efici-
ente e barata para divulgar os 
micros e pequenos negócios.

Estar em um ambiente digital, 
principalmente em páginas de 
relacionamento como 
Facebook, Twitter e Instagram, 
pode ser uma poderosa forma 
das empresas aparecerem, 
aproximar-se dos clientes e 
ainda conquistarem novos.

Apoio
JUN

2014

Local: ACE Caçapava
Rua Major Benjamim Raymundo da Silva, 30 - Vila São João

(12) 3654-2700 
www.acecacapava.com.br/eventos
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Com objetivo de tornar a comunicação com seus associa-
dos e parceiros ainda mais ágil e prática, a ACE Caçapava 
mergulhou no universo das redes sociais, criando a fan pa-
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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:

Yak Placas do Brasil, Delícia Lanches, Recanto 
D�Água, Universo dos Tambores, Frente e Verso, Gian 
Mesquita Aulas de Música, Odaguiri Sociedade de 
Advogados, Burguer e tal, Pizzaria Esteves, VPA Ser-
viços Empresariais, Érika Modas, Facetur Viagens e 
Aventuras, C&C Moda e Acessórios, Femap Marcas e 
Patentes, Ki Massas, People Assessoria Empresarial, 
Sister Modas, Joelma Beauty, Vô Ficando Lanches, 
Espaço Sandra Ghidella, WH Calhas e Folha Verde.

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


