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Consultas ao SCPC
ACE disponibiliza aplicativo
de consultas para associados 

Horário de dezembro
Confira o horário sugerido para
o comércio nesse fim de ano

Desenvolvimento e capacitação de pessoas:
a chave para alcançar resultados. Páginas 4 e 5



primeira reação dos nossos clientes ao sentir a apro-Aximação da crise econômica foi retrair seus gastos 
e aguardar um panorama mais definido para, in-

clusive, saber se estariam ou não empregados durante os 
próximos meses.

Passado este momento, a percepção do mercado é de que 
a crise não terá um desfecho rápido; ela poderá se estender 
por mais um ou dois anos. Todavia, a vida continua e proje-
tos anteriormente suspensos voltaram a ser analisados.

Os consumidores voltaram a consumir, porém com outro 
perfil de consumo. Com a inflação em torno de 10% corro-
endo seus salários e a certeza de que estes salários não te-
rão reajustes acima da inflação, estes consumidores adqui-
riram novos hábitos de consumo e nós, empresários, deve-
mos estar muito atentos a estas mudanças.

A primeira reação que percebemos é a preocupação com a 
procura mais atenta aos melhores preços, algo atualmente 
muito simplificado pela fácil pesquisa via internet. Outro 
fator é a procura por produtos similares ao de marcas famo-
sas, porém com preços mais acessíveis.

Maior prazo de pagamento também é muito requisitado e 
ajuda a fechar vendas. Cabe a nós negociarmos melhores 
taxas com as operadoras de cartão de crédito para poder-
mos oferecer boas condições de parcelamento aos nossos 
clientes.

Disponibilizar um bom estoque para que a entrega seja rá-
pida também auxilia na competição para ganhar e manter 
estes, cada vez mais, exigentes clientes.

Enxugar nossas despesas é uma atitude saudável, porém 
tem que ser feita com muito critério, pois certas economias 
podem se mostrar desastrosas, como, por exemplo, demi-
tir funcionários que demoramos para formar com investi-
mento em treinamento e que já assimilaram a rotina, a cul-
tura e os valores de nossas empresas.

Não será fácil, nem para nós, nem para nossos concorren-
tes, sobreviver neste ambiente turbulento, numa rara mis-
tura de recessão com inflação, a tão temida estagflação, 
consequência de vários erros cometidos por muitos anos 
na política econômica que convergiram para criar este qua-
dro cheio de incertezas. Como se não bastasse, entramos 
numa crise política que se arrastará também por muito tem-
po, pois o governo não tem credibilidade para negociar um 
pacto que nos tire deste ciclo vicioso.

Convém, neste momento, agirmos com cautela, nos man-
tendo atentos aos apelos de nossos clientes e focados em 
atendê-los da melhor maneira possível, aproveitando opor-
tunidades, como o treinamento oferecido aos nossos fun-
cionários pela maioria das indústrias e também pelo Se-
brae via ACE. 

Boa sorte a todos nós!                                             Wilson Ferrari
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A ACE informa o horário 
especial de funcionamen-
to do comércio para o mês 
de dezembro/2015.

O horário foi definido com 
base nas opiniões de em-
presários filiados à ACE.

Lembramos que se trata 
de um horário sugerido, 
mas que será informado à 
população como forma de 
orientação. 

Recomendamos recortar 
o conteúdo à direita e afi-
xar em local visível a todos 
para impulsionar a divul-
gação.

Os associados da ACE tem um novo meio de acesso às in-
formações que auxiliam na análise para concessões de cré-
dito a consumidores. Agora os empresários também po-
dem consultar o SCPC no smartphone ou tablet através de 
um aplicativo fácil e interativo.

O aplicativo foi desenvolvido para facilitar a vida dos em-
preendedores que realizam consultas via URA ou que tra-
balham com vendas externas, possibilitando fechar negó-
cios de forma rápida e segura. Possui opções básicas de con-

sultas de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, além de cheques. 
Também será possível consultar a Situação Cadastral do 
CPF ou CNPJ direto no banco de dados da Receita Federal.

O aplicativo é de uso exclusivo dos associados da ACE e es-
tá disponível nas versões para Android, iOS e Windows Pho-
ne. Acesse www.acecacapava.com.br e faça seu download.

Para mais informações, ligue (12) 3654-2700 ou escreva pa-
ra comunicacao@acecacapava.com.br.

ACE Caçapava disponibiliza aplicativo para consultas SCPC

As informações do SCPC na palma da sua mão.

 

Aplicativo ACE Caçapava
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aplicativo e instale em

seu dispositivo

Acesse o sistema com

seu login e senha de
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Team Coaching “Lidere Agora” apresenta novas competências de liderança para empresários de Caçapava

No mês de Setembro, a SBCoaching Empresas promoveu o 
Team Coaching “Lidere Agora” em parceria com a ACE Caça-
pava. Um total de 15 empresários participaram dos quatro 
encontros com duas horas de duração cada. 

O “Lidere Agora” foi ministrado pelo Master Coach Fabrício 
Sagi, parceiro da ACE Caçapava e corporate partner da 
SBCoaching Empresas, que pertence ao Grupo Sociedade 
Brasileira de Coaching. O team coaching tinha como foco o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências de 
liderança dos participantes. Entre os temas abordados es-
tão: gestão eficiente do tempo, delegação de tarefas e ad-
ministração de conflitos entre outros.

A opinião de quem participou

O tema “Delegação de Tarefas” foi muito relevante, especi-
almente para duas participantes: Francine Siqueira, propri-
etária da Loja Chicolito, tradicional comércio de doces e ar-
tigos de festas na cidade, e Celina Kawase, proprietária da 
Loja Pirralhinhos, de vestuário infantil.

Ao longo dos encontros, Francine percebeu o quanto ela 
era “workaholic” e já implementou mudanças positivas em 
sua rotina. “Mudei meus procedimentos de trabalho, estou 
mais organizada e satisfeita”, afirma. 

Celina já sabia que era centralizadora, ou seja, não delega-
va atividades para sua equipe, gerando sobrecarga para si 
mesma. Porém, iniciou o processo de estabelecer e distri-
buir funções e ponderou que “o início de toda mudança de-

pende primeiramente de mim”.

Paulo Rocha, gestor da Graúna Aerospace e proprietário da 
RSX Tecnologia, empresa de TI, destacou, com base no que 
aprendeu no “Lidere Agora”, que precisa dar foco no que 
realmente é importante para alcançar seus objetivos. “Per-
cebi que posso e vou chegar muito longe. É preciso dele-
gar, planejar, checar e organizar cada atividade de modo 
que o objetivo principal seja atingido”, explica. 

Gestora de três óticas em Caçapava (Emporium Óptica, Va-
le Óptica e Espaço Óptico), Marise Porto conseguiu apren-
der a ter mais clareza, foco, objetivo e ser uma líder que al-
cança as metas. Para ela, o grande diferencial foi ter apren-
dido a trabalhar com indicadores. “Agora sei que com a 
abordagem certa posso alcançar metas que antes estavam 
inatingíveis”, diz. 

A necessidade de aprimoramento 

“Desenvolver este trabalho com a turma do “Lidere Agora” 
foi muito bacana. Pude acompanhar, ao longo das quatro 
semanas, a evolução dos participantes e ver mudanças po-
sitivas em cada um”, acrescenta Fabrício Sagi, Master Co-
ach. Ele ainda destaca que todos os líderes e gestores de-
vem buscar periodicamente novas ferramentas e técnicas 
para ampliar resultados. 

A SBCoaching Empresas desenvolve soluções para aumen-
to de performance de pessoas, líderes e empresas. Conhe-
ça mais em www.sbcempresas.com.br.
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É comum ouvirmos hoje dos empresários que falta mão de 
obra qualificada para o mercado de trabalho e que é gran-
de a dificuldade quando se precisa contratar. Mesmo quan-
do se tratam de cargos e funções mais simples, falta o bási-
co para os candidatos.

É difícil imaginar alguém inserido no mercado de trabalho 
que não saiba trabalhar com algum editor de texto ou uma 
planilha eletrônica, ou até mesmo com dificuldades na es-
crita porque só possui o Ensino Fundamental.

A Pesquisa Nacional de Domicílios (Pnad) aponta dados 
preocupantes a respeito dos trabalhadores e sua escolari-
dade na região Sudeste:

  - Ensino Fundamental completo: 10,7%
  - Ensino Médio completo: 34%
     - Ensino Superior completo: 19,5%.

Trabalhadores, empresas e instituições de ensinos, to-
dos podem contribuir!

É certo que o primeiro interessado na qualificação deve ser 
o próprio trabalhador. Em um mercado que se torna mais 
competitivo a cada dia, é fundamental estar preparado pa-

ra as oportunidades existentes. Dominar pacotes de traba-
lho como Office, ter concluído o Ensino Médio, um segun-
do idioma, como o inglês, recursos que aos poucos deixam 
de ser um diferencial para se apresentarem como requisi-
tos básicos. Cursos técnicos em áreas específicas, domínios 
de softwares específicos como Photoshop e Autocad po-
dem ainda ser um diferencial para alguns cargos.

As empresas de todos os segmentos devem procurar alter-
nativas para a contínua capacitação e treinamento de seus 
colaboradores. As de pequeno porte nem sempre possu-
em estrutura adequada que possibilitem esse treinamento 
contínuo internamente. 

Nesse caso, é necessário juntar forças, fazer parcerias, pro-
curar as instituições que atuam nesse setor e que possam 
disponibilizar capacitações adequadas em conteúdo e in-
vestimento. Convênios com as entidades representantes 
de classes, os sindicatos e as associações podem se tornar 
boas alternativas para a realização de cursos focados na ne-
cessidade.

As instituições de ensino voltadas a cursos de capacitação 
também têm um importante papel nesse contexto, ofere-
cendo cursos adequados às necessidades do mercado de 
trabalho e das empresas. Com a escassez de tempo da vida 
moderna, a flexibilidade de horários e metodologias volta-
das à prática faz com que as empresas e colaboradores pos-
sam adequar seus horários. Sistemas de ensinos modernos 
e atualizados possibilitam uma formação mais completa e 
próxima da realidade.

Portanto, alterar este quadro é possível e existem situações 
viáveis, mas é necessário que todos os envolvidos se dispo-
nham a dar a sua parcela de contribuição, buscando alter-
nativas, aprimorando a qualidade dos treinamentos e cri-
ando possibilidades e opções de investimentos.

Wagner Fernandes Cintra
é Diretor da BrasilTreina, empresa especiali-
zada em capacitar pessoas de todas as idades 
para o mercado de trabalho.
Contato: (12) 3652-2706
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sam adequar seus horários. Sistemas de ensinos modernos 
e atualizados possibilitam uma formação mais completa e 
próxima da realidade.

Portanto, alterar este quadro é possível e existem situações 
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Wagner Fernandes Cintra
é Diretor da BrasilTreina, empresa especiali-
zada em capacitar pessoas de todas as idades 
para o mercado de trabalho.
Contato: (12) 3652-2706
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Um dos grandes desafios do Líder é saber se comunicar e 
entender as diversas formas de comunicação de sua equi-
pe.

Devemos partir do princípio que cada um de nós entende, 
expressa seus sentimentos, emoções, crenças e opiniões 
de acordo com o que conhece, dos grupos sociais dos qua-
is fez ou faz parte e o que acredita ser verdade.

 Entender estes princípios torna o Líder mais apto a enten-
der sua equipe e a utilizar a melhor forma de comunicação.

Fatores que afetam a percepção humana

- Percepção Seletiva: consiste em ver e ouvir somente os 
fatos que apoiam crenças e referenciais socioculturais. "As 
pessoas veem aquilo que querem ver". Exemplos: Fechar os 
olhos para os defeitos dos amigos; demonstrar comporta-
mentos preconceituosos.

- Projeção: Colocar a culpa nos outros por nossos proble-
mas/dificuldades ou atribuir nossas emoções a outras pes-
soas. Exemplo: Um líder pode atribuir ao seu liderado a difi-
culdade de cumprir prazos, quando na verdade é ele quem 
tem esta dificuldade.

- Profecia Autorealizada ou Efeito Pigmaleão (McGregor, 
1960): Colhemos como resultado as expectativas que te-
mos dos colaboradores, boas ou ruins. Exemplo: Um líder 
acredita no trabalho do liderado e acredita que ele sempre 
terá bons resultados... O liderado se esmera para não desa-
pontar o líder e faz o seu melhor.

- Estereotipagem: Usar a "impressão padronizada" de um 
grupo para perceber o indivíduo. Exemplo: "Todos os jo-
vens que pertencem a um determinado grupo religioso 
são comprometidos e responsáveis".

- Efeito de Halo (Edward Thorndike, 1920): Um item pode 
interferir no julgamento dos demais positiva ou negativa-
mente. Exemplo: Aquele colaborador não é bom em cálcu-
lo e não sabe trabalhar com planilhas em excell, portanto... 
não é bom em mais nada...

Entender estes fatores pode ajudar os Líderes a não caírem 
em armadilhas provocadas por uma percepção, interpreta-
ção e comunicação equivocada e a conhecer melhor as cau-
sas de muitos conflitos em equipe.

A combinação de loja física com loja virtual e o futuro dos 
negócios foi o destaque do evento realizado na ACE Caça-
pava em 22 de outubro.

Na primeira etapa, o gerente do Sebrae-SP Regional São 
José dos Campos, Rodrigo Matos do Carmo, apresentou a 
palestra “O Futuro do Comércio”. Rodrigo explicou as ten-
dências para o comércio varejista, entre elas, a interação 
com as mídias sociais; o trabalho intenso regionalizado; a 
comodidade para o cliente e a lufidicação, ou seja, estraté-
gias que chamam a atenção do cliente de forma diferencia-
da. 

Para estar conectado às tendências do comércio varejista, 
o empreendedor deve ter em mente que é preciso mudar e 
se adaptar ao novo cenário, investir em tecnologia e nas 
mídias sociais.

Em muitos casos, um baixo investimento já faz toda a dife-
rença e mudanças simples podem trazer resultados imedi-
atos.

Shopping Virtual AC e Você

Na sequência, os empresários presentes conheceram mais 
detalhadamente o projeto Shopping Virtual AC e Você, 
apresentado por Elie Dawailibi e Felipe Baruel, represen-
tantes do e-commerce. 

É bastante claro que o pequeno comerciante não conse-
gue competir com os preços das grandes redes, mas tem a 
seu favor o relacionamento próximo com seu consumidor 
e é exatamente nesse sentido que o atendimento persona-
lizado vai fidelizar seu público.

Oferecer algo mais tecnológico é o caminho para ampliar 
os negócios. Para isso, o Shopping Virtual AC e Você cria a 
loja virtual e interativa, dada a importância do alcance da 
internet nos dias de hoje. 

Agora as empresas podem ter sua loja virtual por um inves-
timento bastante acessível. Os interessados podem obter 
mais informações pelo telefone 3654-2700. 

Comércio e TecnologiaO Líder e a arte da Comunicação

Maria Lúcia Baltazar Candido
é Consultora em Administração e Gestão de 
Pessoas no Sebrae-SP e Mestre em Planeja-
mento.
Contato: (12) 3519-4510

Adardara Locações: agora também agência de viagens

Atuando no mercado de transporte há dez anos, a empresa 
Adardara Locações Ltda, através de seus sócios Adauto Bla-
chi e Arlete Oliveira Reis Blachi, tem procurado ampliar se-
us negócios sempre com foco na qualidade, segurança e 
bom atendimento. Além de oferecer serviços de transpor-
te para alunos de Caçapava para Taubaté e São José dos 
Campos, a empresa trabalha com locações de vans e micro 
ônibus e também de máquinas e implementos agrícolas.

Recentemente, a Adardara expandiu seu repertório de ser-
viços e iniciou suas atividades também como agência de 
viagens e tem registrado excelentes resultados junto à sua 
clientela. A agência trabalha com várias operadoras, com-
panhias aéreas e marítimas e cuida de tudo que se relacio-
ne ao seu passeio: passagens, hospedagem, intercâmbios, 
compra de moedas, entre outros.

Além de tudo, a equipe atende em domicílio para seu mai-
or conforto. Na sua casa ou no seu estabelecimento, basta 
agendar uma visita pelos telefones 99748.1606 ou 
3652.9156.

Para as festas de final de ano, a agência já está fechando pa-
cotes especiais. Confira mais detalhes na página do Face-
book: Adardara Locações Ltda.

Devare by Diniz: Tradição e Modernidade

Depois de 35 anos de tradição no ramo de acessórios femi-
ninos, Marlene Diniz transformou a tradicional Diniz Bijou-
terias em uma loja moderna e ampla. Com a parceria da fi-
lha Micheli e apoio de seu genro Rodrigo, criaram a Devare 
by Diniz, que chegou em novembro para honrar a história 
desta família empreendedora.

Localizada no coração da cidade, a Devare by Diniz é o en-
dereço certo quando se fala em semijoias, bijouterias de 
qualidade, acessórios, artigos para presentes, entre outros, 
sempre com o diferencial do bom atendimento e preços 
compatíveis.

A partir de agora, a loja possui toda a tradição que a desta-
cou no comércio da cidade, aliada à modernidade no aten-
dimento e nas novidades. Vale a pena conhecer suas novas 
instalações na Praça da Bandeira, 22, telefone 3652.6981.

Além da loja física, a Devare também oferece a comodida-
de de você poder fazer suas compras pela loja virtual e rece-
ber os produtos em sua casa, em qualquer região do Brasil. 
Acesse www.devare.com.br e aproveite!

Curta a página da empresa no facebook: Devare by Diniz e 
fique por dentro das novidades!

Divulgando nosso Comércio
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ACE Caçapava (12) 99676-2705 (12) 3654-2700

INFORMAÇÕES

Marlene, Micheli e Rodrigo brindam
a chegada da Devare by Diniz

Arlete Blachi, proprietária 
da Adardara Locações 
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ADC Mafersa: 50.000m² arborizados, com quadras de 
esportes, campo de futebol, piscinas, salão de festas, 
quiosques etc. Associado tem acesso por um valor 
especial. Informações: (12) 3654-2700.

ADC
Mafersa

ACE Espaço Empresarial
Desconto de 50% para associados na locação de salão 
para reuniões, cursos e palestras. Equipado com projetor, 
som e ar condicionado. Informações: (12) 3654-2700.

Fisk Centro de Ensino Caçapava
Associados da ACE tem descontos de 15% nos cursos de 
idiomas.
Informações: (12) 3653-1848.

Fabrício Sagi Coaching
Associados da ACE tem 10% de desconto nas sessões de 
coaching.
Informações: (12) 98143-0661. 

Convênio Médico Policlin Saúde
Plano de saúde empresarial para o proprietário, 
funcionários e dependentes a preços exclusivos.
Informações: (12) 3654-2705.

BrasilTreina Ensino Profissionalizante
Associado da ACE tem de 10 a 20% de desconto em de 
cursos de informática, idiomas, administração e outros.
Informações: (12) 3652-2706.

Conexão FGV
Descontos de até 20% para associados em pós-
graduação e MBA nas unidades de São José dos Campos 
e Taubaté. Informações: (12) 3924-8524.

Cooperativa de Crédito Sicredi:
Descontos em taxas e tarifas e crédito mais vantajoso 
para associados da ACE.
Informações: (12)  3652-6006.
FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado
10% de desconto nos cursos de pós-graduação para 
associados, dependentes e funcionários.
Informações: (12) 3925-6400. 

D e s d e 1 9 4 7

Faculdade Anhanguera
Descontos de 30 a 70% para novos alunos. Válido para 
associados, funcionários e dependentes.
Informações: (12) 3625-4900. 

Centro de Integração Empresa-Escola
Desconto na contratação de aprendizes e estagiários 
para associados da ACE.
Informações: (12) 3655-4719.

VPA Serviços Empresariais
10% de desconto para contratação de serviços de 
contabilidade e auditoria.
Informações: (12) 98217-4430.

Vilage Marcas e Patentes 
Descontos em assessoria e processos de pesquisa, depósito 
e registro de marcas e patentes.
Informações: (12) 3931-4100.

Unip Interativa
Desconto de 10% em cursos de graduação e pós com 
ensino à distância para associados, dependentes e 
funcionários. Informações: (12) 3655-2452.

UNIVERSIDADE PAULISTA

Serviço Central de Proteção ao Crédito
Associado tem acesso à melhor ferramenta para análise e 
concessão de crédito para pessoa física e jurídica.
Informações: (12) 3654-2700.

Uptime
Subsídios para o curso de inglês com duração de 12 
meses. Válido para proprietários, dependentes e 
funcionários. Informações: (12) 3652-7578.

Jornal de Caçapava
Desconto de 10% para associados na publicação de 
anúncios.
Informações: (12) 3652-8054. 

CAÇAPAVA
Jornal de

Waveconcept
Descontos para o software de gestão empresarial ERP 
WCorp: 15% na instalação e 10% na manutenção durante o 
primeiro ano de contrato. Informações: (12) 3224-2615.

Seguro Saúde SulAmérica
Plano de saúde empresarial com abrangência nacional 
para proprietários, dependentes e funcionários.
Informações: (12) 3654-2705.

Ilha Morena Praia Hotel
Descontos para associados e funcionários.
Localização: Caraguatatuba.
Informações: (12) 3887-2344.

Sebrae
Referência no desenvolvimento e na capacitação das 
pequenas e médias empresas. Consultorias, palestras e 
cursos gratuitos na ACE. Informações: (12) 3654-2700.

Hotel Giprita
Descontos para associados e funcionários.
Localização: Ubatuba.
Informações: (12) 3832-2011.

Flight Transportes e Turismo
Desconto de 10% em viagens para compras, negócios, 
passeios, turismo etc, além de valores especiais para 
transporte de funcionários. Informações: (12) 3655-4188.

TRANSPORTES E TURISMO

ACE CAÇAPAVA PARCERIAS E SERVIÇOS 

Chan Corp
Consultorias de gestão empresarial para pequenas e mé-
dias empresas com valores acessíveis.
Informações: (12) 99106-2968.

Redeorto
Descontos nos tratamentos ortodônticos para associa-
dos, funcionários e dependentes.
Informações: (12) 3652-1689.

Image Comunicação
Descontos de 20% para associados na prestação de 
serviços de publicidade.
Informações: (12) 99794-7676.

Convênio Odontológico Soesp Odonto
Planos odontológicos para o proprietário, funcionários e 
dependentes a preços especiais.
Informações: (12) 3654-2705.

O D O N T O

soesp

Academia Bio Sports
Mensalidades diferenciadas e isenção da taxa de 
matrícula, carteirinha e avaliação física para associados e 
dependentes. Informações: (12) 3655-2887.


