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 ACE completa 65 anos de existência e nesta longa Ajornada sempre contou com a participação de em-
presários que abraçaram seus ideais e lutaram pa-

ra leva-los a frente, aprimorando-os para mantê-los atuali-
zados com as mudanças pela quais passou neste longo pe-
ríodo.

Vivemos hoje a era da informática e isto nos atinge de to-
das as formas, seja na arrecadação dos impostos, na conta-
bilidade, na relação com nossos fornecedores, no gerencia-
mento de nossas empresas, nas transações comerciais que 
envolvem cartões de crédito e transferências bancárias, en-
fim: está cada vez mais presente no nosso cotidiano, porém 
poucos de nós utilizam este recurso para vender. 

Nossos concorrentes sabem que 74% dos consumidores 
pesquisam na web antes de comprar e têm lançado mão 
desta eficiente ferramenta para atingir nosso outrora fiel 
cliente que através de sites atrativos compra produtos pela 
internet com todo o conforto e segurança.

Sabemos da dificuldade para montar e manter um site de 
vendas pela internet que é uma tarefa quase tão difícil co-
mo montar outra loja!

Por esta razão lançamos no evento comemorativo do ani-
versário da ACE uma parceria com a ACI de São José dos 
Campos: um projeto de venda virtual que tem por objetivo 
regionalizar as vendas  por internet,  fazendo com que nos-
so cliente seja  encaminhado à loja mais próxima  que pos-
sua o produto que procura.

Nesse sistema procuramos evitar que haja evasão de divi-
sas de nosso município, porém para isso precisamos tornar 
nosso site visível e competir com os sites já conhecidos e 
consagrados.

É aí que entra o associativismo que é a essência das ACEs. 
Através desta união conseguiremos, cotizando os custos, 
tornar este site de busca suficientemente conhecido da 
nossa clientela para que, antes de procurar por determina-
do produto em sites de empresas longínquas, acesse um 
site regional que irá encaminhá-la para a loja mais próxima 
de sua casa.

Nesta parceria também está presente o Banco Sicredi que 
compartilha os mesmos ideais de associativismo das  
ACEs, ou seja: para competirmos melhor com nossos con-
correntes virtuais  precisamos unir esforços e nos tornar-
mos mais visíveis, eficientes e atrativos. 

É preciso estar sempre se rejuvenescendo para se manter 
atualizado e em condições de competir num mercado ca-
da vez mais dinâmico, acirrado e criativo.

Tenho a convicção que este projeto é um dos caminhos des-
te processo rejuvenescedor que tem norteado a nossa sexa-
genária ACE! 

Boas vendas virtuais e/ou tradicionais!              

Wilson Ferrari
Diretor Presidente
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Rejuvenescida!

Inspirada no modelo norte americano, a Black Friday tem 
ganhado cada vez mais força no Brasil. Inicialmente pro-
movida apenas no comércio online, hoje a promoção já 
chegou às lojas físicas e tem tudo para ser um sucesso em 
2014. 

A Black Friday é uma ação realizada na última sexta-feira do 
mês de novembro em que as lojas oferecem megadescon-
tos aos clientes, mas tudo isso precisa ser estudado pelo 
empresário com antecedência. Os descontos concedidos 
devem ser calculados, para não prejudicar a saúde finan-
ceira da empresa.

A data é uma excelente oportunidade para queimar produ-
tos de menor giro, liberar capital de giro para as compras 
de Natal e também abrir espaço físico na loja.

Na Black Friday, os consumidores buscam descontos real-
mente diferenciados por isso não basta mascarar o preço 
dos produtos; é preciso atrair os clientes pelo bom preço. 
Aliás, a data comemorativa possibilita a conquista de no-
vos clientes que, atraídos pelos descontos, poderão retor-
nar àquela loja em novas oportunidades. 

Para assegurar o sucesso, alguns cuidados são necessários. 
Por exemplo, identifique a sua loja e vitrine com a pro-
moção: o cliente, ao passar pela rua, perceberá que tem al-
go diferente acontecendo ali. 

Outra dica: as mercadorias devem estar na área de vendas e 
a reposição do estoque deve ser constante, pois trata-se de 
uma promoção relâmpago e muitos compram pelo impul-
so. Se houver demora no atendimento, pode haver desis-
tência por parte do cliente.

Uma outra vantagem da Black Friday é que as grandes em-
presas varejistas, especialmente do comércio eletrônico, 
estarão anunciando e promovendo a data. As pequenas 
empresas podem facilmente “pegar carona” e aproveitar 
toda essa ampla divulgação ao realizarem em suas lojas 
também essa mega promoção. Mas não deixe de comuni-
car a Black Friday diretamente aos seus clientes, seja pelas 
redes sociais, seja por telefone, seja por email. Avise todo 
seu cadastro de consumidores sobre essa oportunidade de 
comprar com desconto!

Planeje sua Black Friday desde já e boas vendas!
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1949 
A Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Caçapava (ACIAC) é fundada 
e fixa endereço na Rua Prudente de 
Moraes. A primeira diretoria era compos-
ta por: Prof. José Francisco Simões dos 
Santos (Presidente), Eugênio Lencioni 
(1º Tesoureiro), Osório da Cunha Lara 
Neto (1º Secretário) e Dalmo Manetti (2º 
Secretário). 

1972
Após uma reestruturação a ACIAC é modifi-
cada, inclusive, passando a se chamar 
Associação Comercial e Industrial de 
Caçapava (ACIC), após aprovação em 
Assembleia Geral. Na mesma ocasião fica ele-
ito para presidir a entidade o Sr. Arlindo 
Masamaro Yabiku.

1986
É realizada sessão solene para inaugurar a 
nova sede da ACIC com a presença de seus 
associados e da diretoria, composta por: 
Adilson Loducca (Presidente), Eduardo 
Silveira Pacheco (1º Vice-presidente), 
Onivaldo Alves de Moraes (2º  Vice -
presidente), Francisco Nunes da Costa Filho 
(1º Secretário), Lorenzo R. S. Gimenez (2º 
Secretário), Walter Ayres da Silva (1º 
Tesoureiro) e José de Alencar Monteiro (2º 
Tesoureiro). 

1982
Tem início a construção da sede própria da 
ACIC, na Rua Major Benjamim Raymundo da 
Silva, onde está situada até os dias atuais. Na 
época, o prédio todo da ACIC se resumia ao 
espaço que hoje ocupa a área administrativa 
da entidade. 

2008
A ACE Caçapava inaugura seu auditório, 
com capacidade para 100 pessoas, que pos-
sibilitou a realização de palestras e treina-
mentos, de eventos sociais e de uma nova 
fonte de renda para a entidade com a lo-
cação de espaço a terceiros. 

2009
Com foco no desenvolvimento empresarial, 
a ACE Caçapava inaugurou o Núcleo de 
Empreendedorismo “Prof. José Francisco 
Simões dos Santos”, nome que homenageia 
o primeiro presidente da entidade. 

2000
O SCPC passa pelo processo de informati-
zação, que exigiu o envolvimento de toda 
equipe na fase de transição do manual para 
o informatizado, para levar mais agilidade 
para os associados usuários do sistema. 

2005
Após novas reformulações, a Associação 
Comercial e Industrial de Caçapava (ACIC) 
passa a se chamar Associação Comercial e 
Empresarial de Caçapava, em uma gestão 
que tinha como presidente Wilson Ferrari.

2014
A ACE Caçapava lança um projeto inovador 
aos associados, visando inseri-lo no ambien-
te do e-commerce, uma tendência  mundial 
no varejo. O projeto é desenvolvido em par-
ceria com as demais Associações Comerciais 
do Vale do Paraíba, de modo a fortalecer a 
economia regional. Em breve mais infor-
mações.

2013
ACE Caçapava, sob a gestão do presidente 
Mauro Odaguiri, obtém um crescimento de 
30% no quadro de associados, alcançando o 
número recorde de 380 associados, após im-
plantação de ações comerciais e de relacio-
namento com o empresário.

A N O S

ACE Caçapava:
65 anos de muita história 
No dia 8 de outubro de 2014, a ACE Caçapava com-
pletou 65 anos de existência. Você conhece a histó-
ria da entidade? Acompanhe um pequeno resumo 
com fatos marcantes desde sua criação em 1949.
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Vivemos e fomos criados em um cenário onde sempre o fo-
co foi em quem errou, no que não deu certo, na nota ver-
melha do boletim, nas habilidades que nos faltavam etc. 

A “estratégia” foi de sempre melhorarmos estes pontos fra-
cos, quer seja nos estudos, na carreira, nos negócios e por-
que não nos relacionamentos. E aí eu te pergunto: Quais os 
resultados atingidos em sempre focar melhorar o que esta-
va fraco em seu desempenho? Como foi esta jornada? Desa-
fiadora? Energizante? Ou extremamente dolorosa, lenta e 
de baixos níveis de performance? 

Estudos, não tão recentes, afirmam que quando focamos 
em nossas forças e talentos, ou seja no que fazemos bem 
feito, conseguimos atingir um nível de resultados positivos 
e de felicidade muito maior e num espaço de tempo bem 
mais curto, do que quando ficamos “tentando” melhorar 
uma habilidade na qual não temos tanta desenvoltura. Aris-
tóteles dizia: “Quando você descobre suas forças e talentos 
e os potencializa ao máximo, você encontra a tal da Felici-
dade.” 

Se lendo estes parágrafos você sentiu vontade de me per-
guntar: Mas e as tarefas que sou obrigado a executar, como 
ficam? Respondo dizendo que é uma boa hora para refletir 
e questionar seus comportamentos e decisões, quer sejam 
o trabalho que está desempenhando atualmente, os cur-
sos que está frequentando e até os relacionamentos que 
vem cultivando. 

A grande sacada é descobrirmos nossas forças e talentos e 
na sequência alinharmos nossas atividades rotineiras com 
estas habilidades. Tem de haver um encaixe. Você é a única 
pessoa que pode controlar seu destino. Não delegue esta 
importante missão ao acaso. Analise, reflita e tome uma ati-
tude! Seu destino é traçado nos momentos de decisão. 

Fabrício Sagi
é Executive Master Coach,
membro do Behavioral Coaching Institute, 
do Internacional Coaching Council
e da Sociedade Brasileira de Coaching.
Contato: fabriciosagicoach@hotmail.com
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Para os pequenos negócios este é o melhor momento para 
realizar o planejamento de ações do próximo ano. Isto por-
que neste último trimestre já é possível visualizar as ten-
dências que irão influenciar os pequenos negócios nos pró-
ximos semestres.

Planejar é prever, antecipar, olhar para o futuro com cons-
ciência e elaborar ações que permitam minimizar possíveis 
influências negativas e otimizar os resultados. A falta de pla-
nejamento é apontada como a principal causa da falência 
de pequenos negócios no Brasil, segundo a última pesqui-
sa Causa Mortis realizada pelo Sebrae. Infelizmente a pes-
quisa apenas revela um problema motivado por dois fato-
res principais: a falta de comportamento empreendedor 
do empresário e sua incapacidade técnica para realizar o 
planejamento. 

A falta de comportamento empreendedor está diretamen-
te relacionada a incapacidade do empreendedor em esta-
belecer metas para sua empresa e de se comprometer com 
elas. Já a incapacidade técnica está relacionada à falta de 
conhecimento dos métodos de planejamento. Mas o em-
preendedor tem várias metodologias e ferramentas dispo-
níveis na internet que podem lhe auxiliar a elaborar um pla-
nejamento eficiente.

O próprio Sebrae-SP criou nos últimos meses duas oficinas 
que oferecem ao empreendedor o aprendizado de meto-
dologias simples e que utilizam ferramentas visuais intuiti-
vas de planejamento: as oficinas “Planeja Fácil” e “Transfor-
me sua ideia em modelo de negócio”. Para empresas a-
vançadas, há ainda o curso de Estratégias Empresariais. 

O empreendedor deve, qualquer que seja a forma que esco-
lha, ter consciência de que planejar é ter o destino da em-
presa nas próprias mãos. 

Alexandre Nunes Robazza
é Consultor especialista de de Meios de Hos-
pedagem e Marketing do Sebrae-SP
 
Contato: 
alexandrenr@sp.sebrae.com.br

Nova lei vai beneficiar mais de 450 mil empresas

Em 7 de agosto, foi sancionada a Lei Complementar 
147/2014 que atualiza a Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa. Já conhecida como “ Universalização do Simples”, 
a nova lei vai beneficiar mais de 450 mil empresas com fatu-
ramento anual de até R$ 3,6 milhões. Além disso, 142 ativi-
dades da área de serviços terão acesso a esse regime tribu-
tário. 

O Supersimples terá como critério de adesão o porte e o 
faturamento da empresa e não mais a atividade exercida. 
Até então, empresas prestadoras de serviço de atividades 
de natureza intelectual, técnica, desportiva, científica etc. 
não podiam aderir. Entre eles estão: arquitetos, advoga-
dos, engenheiros, médicos, dentistas, jornalistas etc.

Outra vitória que o Supersimples traz aos empresários é a 
desburocratização. Os processos de abertura e fechamen-
to de empresa terão seus prazos reduzidos consideravel-
mente. A abertura de empresa deverá ser concluída em 5 
dias; hoje o tempo médio é de 107 dias.

O sistema de tributação do Supersimples unifica o paga-
mento de oito impostos:  IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, INSS 
patronal, ISS e ICMS. Para aderir ao Supersimples, a empre-
sa deve fazer a opção pela internet no site www.receita.fa-
zenda.gov.br/simplesnacional.

O prazo de adesão ao Simples começa no primeiro dia útil 
de novembro e se encerra no penúltimo dia útil de dezem-
bro de 2014 e a nova tributação valerá a partir de 1º de ja-
neiro de 2015. 

HORA DE PLANEJAR

Rua Alfredo Camilher de Sá, 124 Vila Resende - Caçapava/SP
(12) 3653.6131  |  escritoriosantacecilia@gmail.com
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Vivemos e fomos criados em um cenário onde sempre o fo-
co foi em quem errou, no que não deu certo, na nota ver-
melha do boletim, nas habilidades que nos faltavam etc. 

A “estratégia” foi de sempre melhorarmos estes pontos fra-
cos, quer seja nos estudos, na carreira, nos negócios e por-
que não nos relacionamentos. E aí eu te pergunto: Quais os 
resultados atingidos em sempre focar melhorar o que esta-
va fraco em seu desempenho? Como foi esta jornada? Desa-
fiadora? Energizante? Ou extremamente dolorosa, lenta e 
de baixos níveis de performance? 

Estudos, não tão recentes, afirmam que quando focamos 
em nossas forças e talentos, ou seja no que fazemos bem 
feito, conseguimos atingir um nível de resultados positivos 
e de felicidade muito maior e num espaço de tempo bem 
mais curto, do que quando ficamos “tentando” melhorar 
uma habilidade na qual não temos tanta desenvoltura. Aris-
tóteles dizia: “Quando você descobre suas forças e talentos 
e os potencializa ao máximo, você encontra a tal da Felici-
dade.” 

Se lendo estes parágrafos você sentiu vontade de me per-
guntar: Mas e as tarefas que sou obrigado a executar, como 
ficam? Respondo dizendo que é uma boa hora para refletir 
e questionar seus comportamentos e decisões, quer sejam 
o trabalho que está desempenhando atualmente, os cur-
sos que está frequentando e até os relacionamentos que 
vem cultivando. 

A grande sacada é descobrirmos nossas forças e talentos e 
na sequência alinharmos nossas atividades rotineiras com 
estas habilidades. Tem de haver um encaixe. Você é a única 
pessoa que pode controlar seu destino. Não delegue esta 
importante missão ao acaso. Analise, reflita e tome uma ati-
tude! Seu destino é traçado nos momentos de decisão. 

Fabrício Sagi
é Executive Master Coach,
membro do Behavioral Coaching Institute, 
do Internacional Coaching Council
e da Sociedade Brasileira de Coaching.
Contato: fabriciosagicoach@hotmail.com
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Para os pequenos negócios este é o melhor momento para 
realizar o planejamento de ações do próximo ano. Isto por-
que neste último trimestre já é possível visualizar as ten-
dências que irão influenciar os pequenos negócios nos pró-
ximos semestres.

Planejar é prever, antecipar, olhar para o futuro com cons-
ciência e elaborar ações que permitam minimizar possíveis 
influências negativas e otimizar os resultados. A falta de pla-
nejamento é apontada como a principal causa da falência 
de pequenos negócios no Brasil, segundo a última pesqui-
sa Causa Mortis realizada pelo Sebrae. Infelizmente a pes-
quisa apenas revela um problema motivado por dois fato-
res principais: a falta de comportamento empreendedor 
do empresário e sua incapacidade técnica para realizar o 
planejamento. 

A falta de comportamento empreendedor está diretamen-
te relacionada a incapacidade do empreendedor em esta-
belecer metas para sua empresa e de se comprometer com 
elas. Já a incapacidade técnica está relacionada à falta de 
conhecimento dos métodos de planejamento. Mas o em-
preendedor tem várias metodologias e ferramentas dispo-
níveis na internet que podem lhe auxiliar a elaborar um pla-
nejamento eficiente.

O próprio Sebrae-SP criou nos últimos meses duas oficinas 
que oferecem ao empreendedor o aprendizado de meto-
dologias simples e que utilizam ferramentas visuais intuiti-
vas de planejamento: as oficinas “Planeja Fácil” e “Transfor-
me sua ideia em modelo de negócio”. Para empresas a-
vançadas, há ainda o curso de Estratégias Empresariais. 

O empreendedor deve, qualquer que seja a forma que esco-
lha, ter consciência de que planejar é ter o destino da em-
presa nas próprias mãos. 

Alexandre Nunes Robazza
é Consultor especialista de de Meios de Hos-
pedagem e Marketing do Sebrae-SP
 
Contato: 
alexandrenr@sp.sebrae.com.br
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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:

Flowvale, De Paula Gás, Vitória Parts Peças e Acessó-
rios, Hering, Black’s Silvia Cabeleireira, Moenda 
Empório Café, ABC Transportes, Chaveiro Reis, Fer-
nando Roberto Vieira Carneiro, Totus Tuus Movela-
ria, Bueno Parafusos, Paula Andréa da Silva Richeti, 
Nataele Rafael Machado, Info Center, Concept Shirts, 
Supermercado Alfa, Innova Serviços e Apoio Admi-
nistrativo, Moça Bonita Modas, Creating Arts, Canti-
nho do Suco, Padaria Pão Nosso, Clarinha Kids & Te-
en, Ponto a Ponto, Toposerv, Oliver Folheados, MCE 
Máquinas de Café Expresso, Waveconcept, Amigo do 
Campo, Comércio de Carnes São João Batista, Will 
Body Fitness, Josy Modas, Hélio Fujarra Junior, Victó-
ria Vest Branco, Ponto 28 Pães e Doces. 

Venha fazer parte do nosso time! Agende uma visita de 
nossa Consultora Comercial. Ligue 3654-2705 ou escre-
va para comercial@acecacapava.com.br 

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

N O V E M B R O / 2 0 1 4

Quer abrir ou formalizar uma empresa?

Quer melhorar a gestão do seu negócio? 

O Atendimento Individual do Sebrae-SP 
busca apoiar, capacitar, aconselhar e 
orientar empreendedores por meio da 
oferta intensa e consistente de soluções 
empresariais de ponta.

APOIO

20/11
09h00 às 12h00
13h30 às 17h00

ATENDIMENTO
INDIVIDUAL
SEBRAE-SP

Atendimento por ordem de chegada.
Não é necessário agendar.

P L AN TÃ O 
Contábil

G RAT U I TO> > > > > > >

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

APOIO

ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Atendimento por ordem de chegada. Não é necessário agendar.

Data: 07/11
Horário: das 14h00 às 17h00 

Contadora: Milene Vieira
VPA Serviços Empresariais

APOIO

Palestra designada a empresários que 
contratam pessoas para as vendas de 
Natal e almejam contratações temporárias 
mais assertivas.

Aprenda sobre os cuidados legais e evite 
reclamações trabalhistas.

12/11
09h00 | Café

09h15 | Palestra

CAFÉ EMPRESARIAL

CONTRATE PARA
O NATAL E EVITE
RECLAMAÇÕES
TRABALHISTAS

Inscrições: 3654-2700

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

REALIZAÇÃO


