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Editorial
Preparamos este material para prestar contas a você que
nos concedeu a honra de administrar a ACE Jundiaí.
Antes de iniciarmos, gostaria de contar um pouco sobre
a minha relação com a entidade e da sorte que tive ao
encontrar pessoas tão especiais durante estes dois anos.
A ACE me deu a oportunidade do primeiro emprego.
Na época era um jovem com 17 anos, que começou a
entregar um jornal informativo bimestral nos bairros
comerciais de Jundiaí. Era 1999. Andava bastante e tinha
a oportunidade de interagir com os lojistas da cidade.
Logo nos primeiros meses surgiu uma vaga para ser
office boy, recebi com muito orgulho o convite e naquele
momento iniciava no meu primeiro emprego formal.
Fui funcionário até 2005, ano que abri minha empresa.
Ter esta experiência como colaborador me abriu a mente
para o empreendedorismo, através da convivência
com os associados por meio dos projetos e bandeiras
defendidas pela ACE.
A vida seguiu até março de 2017, quando fui
surpreendido pela notícia que a ACE havia sofrido
uma intervenção judicial. Foi um sentimento amargo.
Como nós, associados, permitimos que ela chegasse
a este ponto?
A instituição existe para promover a livre iniciativa por
meio do associativismo, ou seja, é um ambiente para que
um empreendedor apoie um ao outro. A ACE é a voz que

Elton Vilela de Moura Monteiro
Presidente
representa as bandeiras importantes para a classe.
Passado o impacto inicial, senti que podia e precisava
fazer algo a respeito. Montamos um grupo de associados
e fomos vitoriosos na eleição. O mais importante deste
processo foi encontrar as pessoas certas, com vontade
de doar tempo e conhecimento para o bem comum,
sem esperar nada em troca.
Desde que assumimos foram muitas mudanças na
entidade: reformulamos o estatuto, lançamos novos
produtos e serviços, investimos na equipe e na reforma
da sede da Associação.
São ações que ajudam os empreendedores no dia a dia
e transformaram a ACE em uma instituição Moderna,
Representativa e Relevante.
Como presidente tenho muito orgulho do trabalho
realizado por todos diretores, conselheiros e
colaboradores. Somente através do esforço de cada
um foi possível reconstruir um ambiente de confiança
e engajamento para o propósito do associativismo
florescer novamente. Posso afirmar, com toda certeza,
que o principal acerto da minha gestão foi encontrar
as pessoas certas e dar espaço para que elas
mostrassem o melhor de si.
Boa leitura.

Colaboração: Lucas Castroviejo
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Diretoria
Elton Vilela de Moura Monteiro
Presidente
Mark William Ormenese Monteiro
Vice-Presidente
Michela Martins Uliana Farina
1ª Tesoureira
Pedro Luiz Braggio
2º Tesoureiro
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Leandra Cristina Maia Diniz
1ª Secretária
Luiz Gustavo Rueda de Carvalho
2º Secretário

Conselheiros
Alexandre Filippini Lucchini
André Luiz Monroe
Benedito Vanoil Da Rocha Pereira
Carlos Alberto Samogim

Clorisvaldo Paes Arkchimor
Danilo Terroso D’Angelo
Edison De Moraes Gonçalves
Eduardo Silva Cabral
Humberto Benedito Tenório
João Sergio Menandro
Joseval Pincinato
Lucas Buiochi
Luciano Alberto Cereser
Luciano Moniz Francisco
Luis Alberto Dias Pinto

Marcelo José Pereira Zampieri
Maurício Rappa Santos
Miguel Zagretti Saito
Paulo de Tarso Campos de Castro Lopes
Paulo Teixeira de Freitas
Renata Bataglia Galli

Getúlio Nogueira De Sá
João Theoto Junior
Marcelo Pires da Silveira
Rogerio Eduardo Pirana
Tânia Mussi Maia
Zeferino Alves De Souza Neto

Suplentes
Alex Sandro Oliveira
Bruna Letícia Sivelli
Eduardo Collinett

Presidente do Conselho, Paulo de Tarso
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Situação encontrada

2

Anos
depois

Em julho de 2017, quando a diretoria assumiu
a ACE Jundiaí, encontrou uma entidade
fragilizada, que havia passado pela anulação
do processo eleitoral, que culminou em uma
histórica intervenção judicial.
O cenário era desafiador. Foi preciso um
trabalho intenso para a reconstrução das bases
para uma gestão eficiente e transparente.
A diretoria adotou sistemas, implantou novos
processos e realizou auditoria externa. Este
era o único caminho a se trilhar na busca da
retomada da confiança e na construção de
novos alicerces de governança.
Isso permitiu o resultado saltar de um cenário
deficitário para um superávit, retomando a
capacidade de investimento da ACE.

1.000.000
Passivo

Desde o início, o trabalho foi realizado
com base em três pilares: gestão,
representatividade e associado.
Passo a passo a diretoria implantou uma gestão
profissional e moderna, adequada à realidade
mais competitiva do mercado, sem perder a
essência do associativismo que rege a entidade
desde a sua fundação. Foram contratados
profissionais com experiência para implantar os
processos de gestão e desenvolver as estratégias
que a entidade precisava.

Michela Farina
colaborou para a
construção dos
novos alicerces
de governança

Foram implantados:
· Planejamento orçamentário anual
válidado pelo Conselho Deliberativo
· Redução de despesas
· Processos de contratação de
fornecedores
· Validação de auditoria
· Acompanhamento mensal de
gastos com balanços financeiros

No início desta gestão, a ACE tinha mais de
R$ 1 milhão de passivos em dívidas trabalhistas,
fornecedores atrasados e outras pendências que
reforçavam o cenário deficitário.

Foram feitos investimentos em:
· Pessoas

· Processos

· Tecnologia

1.088.898,41

“Acompanho a gestão do Elton desde o início, inclusive
participei modestamente da reformulação do Estatuto Social.
O que pude notar é que as ‘promessas’ de campanha foram
cumpridas. Com certeza, ao término do mandato desta
diretoria, a Associação estará muito mais fortalecida e eficiente.”
Sílvio Gebram
Gebram Seguros

Nos anos de 2015 e 2016
o balanço da entidade
apresentava um resultado
acumulado negativo
de R$ 647 mil.

2015
2016

-

+

O valor negativo foi revertido
em um resultado acumulado
positivo de R$ 1.088 milhão.
Em menos de dois anos a ACE
já é referência em gestão
transparente e eficiente.

2017
2018

-647.437,50
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GRANDES LEGADOS
PARA A INSTITUIÇÃO

Um dos principais legados desta diretoria é a
criação de um novo Estatuto Social, mais atual,
com novas regras que elevaram a entidade a um
novo patamar de gestão e governança. Agora a
Associação está protegida de interessados em
promoção pessoal ou política partidária.
A reforma foi baseada nos pilares: segurança
jurídica; gestão e governança e mais
participação do associado, que possibilitaram
alterações como:
• Novas regras de gestão, inclusive nos
processos eleitorais;

TRANSPARENTE
A diretoria estabeleceu processos de compras
para contratar fornecedores e prestadores de
serviços associados. Agora as contratações são
de acordo com a qualidade da proposta, menor
preço e competência técnica.
Também são feitas auditorias trimestrais, com
acompanhamento de demonstrações contábeis
e financeiras da entidade.
Pela primeira vez, em 96 anos de história da
entidade, foi publicado o balanço patrimonial da
Associação Comercial. Este e outros documentos
da Prestação de Contas referente a 2018
estão disponíveis no site da ACE, na área dos
associados.

“Sou associado desde 1997 e hoje vejo uma transparência grande da
diretoria em relação à área de documentos. Existe uma preocupação
em mostrar o que é feito. A ACE está mais próxima do comerciante e
do que o comércio precisa. Esta é uma gestão ativa, a diretoria tem
uma cabeça mais aberta aos problemas do empresário. A Associação
não é da diretoria, é do associado, do empresário, todo mundo tem
direito de opinar e os diretores permitem isso.”

• Ampliação do Conselho (de 9 para 21
conselheiros além de suplentes);
• Criação de fundo de reserva e do
Conselho Fiscal;

Márcio Busanelli
Busanelli Soluções Contábeis

• Continuidade de bons projetos;
• Redução do mandato da diretoria de quatro
para dois anos (agora renova-se a diretoria e
1/3 do conselho).

“A criação do novo Estatuto Social, com atualização das regras do Conselho e
formação de nova estrutura, segue um trabalho liderado pelo Elton, que modernizou
a Associação Comercial e conseguiu trazê-la para o presente. Hoje é uma instituição
moderna, que oferece apoio e vários serviços aos empresários. A nova estrutura do
Estatuto protege a Associação como um todo, lhe dá governança, até na questão de
compliance. O Estatuto está mais voltado à gestão. Hoje existe um Conselho, que é
soberano, tem vida própria e responsabilidade de fiscalizar, acompanhar e aconselhar
a Diretoria Executiva. São dois órgãos que trabalham em prol da Associação e isso é
muito importante porque dá transparência para a sociedade e para os associados.”
Paulo de Tarso Campos Castro Lopes
Casa Mário de Pneus
8

Quando esta diretoria assumiu, a primeira atitude foi contratar uma empresa de
auditoria. Também se preocupou em definir metas e para estas metas estabeleceu
orçamento de receita e de investimentos em prol dos associados. Ao longo dos
meses estabeleceu um controle transparente da gestão do dinheiro recebido e
investido. A diretoria tem todas as rubricas financeiras bem definidas para atestar
para aonde foi o dinheiro investido. Também estabeleceu processos de compras e
financeiros para pagar as contas contraídas. A auditoria veio para verificar se tudo
o que foi definido no plano de ação orçado está sendo executado. Ao longo deste
período, atestou a transparência de todas as contas e tudo está em conformidade.”
Valdir Segato
Segato Consultores – Auditoria e Contabilidade
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MODERNA
Diante de um mercado cada vez mais disruptivo
e exigente, é notória a necessidade de
modernização e adequação das empresas às
novas tecnologias. E a ACE tem promovido isso a
seus associados.
A diretoria instituiu novo posicionamento
da marca ACE. Além da criação do slogan
“ACE Jundiaí – Ligada em Você, Conectada no
Futuro”, foram realizadas ações para estimular
os empresários a participarem mais ativamente
desta revolução digital que atinge os negócios.

MODERNA
O propósito de transformar a ACE em uma entidade
mais moderna influenciou o investimento nos
espaços físicos e a Associação passou por uma
grande reforma nos últimos dois anos, em projeto
coordenado pela arquiteta Tereza Raymundo.
O setor de atendimento, agora mais clean e
moderno, simboliza a nova forma de pensar o
ambiente de trabalho. Permite a interação entre
colaboradores e associados, propiciando a sensação
de acolhimento para quem chega à entidade.
Os associados também ganharam o
Empreendace, espaço de eventos e estímulo ao
empreendedorismo.

• 1º Pitch Startup ACE Jundiaí, que selecionou dez
projetos que apresentaram modelos de negócios
inovadores, premiando o melhor com R$ 10 mil.
• Promoção Conexão de Mãe – Sua Loja nas
Redes Sociais, ação com influenciadoras digitais
que filmaram looks e produtos de lojistas
associados e divulgaram em mídias sociais,
impulsionando as vendas.
• Portal Ofertas Jundiaí (www.ofertasjundiai.com.br):
associados que se cadastram podem divulgar
gratuitamente até 50 ofertas de sua empresa.

“Participar do Pitch Startup da ACE foi uma oportunidade incrível. Até então eu
não tinha apresentado meu projeto a potenciais investidores. Antes do Pitch tive
todo o preparo para estar lá e fazer a minha apresentação. Foi bem legal o desafio
e fiquei bastante surpreso e contente com o resultado. Fui abordado por um
dos investidores que gostou do projeto. A partir daí tive noção do quão poderia
levar adiante esta oportunidade e consegui dar mais ênfase ao projeto escalável.
Atualmente já tenho assinantes na plataforma apresentada e isso foi graças à ACE.”
Renato Xavier
Epicentro Digital
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“Sou associada há muitos anos e percebo que esta diretoria revolucionou o
atendimento aos empresários. Gostei muito da modernização na infra-estrutura.
O Empreendace é perfeito para reuniões e eventos. O espaço de palestras ficou
sensacional, com equipamentos e acomodação de primeiro mundo. A ACE tem
realizado muitas ações onde o empresário e seus funcionários podem aprender,
fazer networking e melhorar cada vez mais seus serviços.”
Renata Galli
Art Med
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REPRESENTATIVA

REPRESENTATIVA

Uma das preocupações foi reforçar a
representatividade da ACE no município.
A entidade reaproximou-se da Prefeitura de
Jundiaí, do Legislativo e construiu pontes de
relacionamentos com instituições como a Polícia
Militar e entidades do Forcis (Forum Regional de
Comércio, Indústria e Serviços).
Da interlocução entre ACE, associados e
outros órgãos foram realizadas reuniões com
comerciantes de vários bairros.

O trabalho desta gestão foi reconhecido com a
indicação do presidente, Elton Monteiro, para
assumir o cargo de vice-presidente da Região
Administrativa (RA) 8, da Facesp (Federação das
Associações Comerciais do Estado de São Paulo)
para o biênio 2019/2021.
Elton foi indicado ao cargo pelo empresário,
engenheiro e ex-senador, Alfredo Cotait Neto,
e participou da cerimônia de posse realizada
em junho deste ano no Clube Atlético Monte
Líbano, com a presença do governador de São
Paulo João Doria e do ministro da Economia
Paulo Guedes, além de outras autoridades e um
público estimado em mil empresários.
Com esta indicação, Jundiaí volta a ser
protagonista no Estado e a ACE pode ajudar no
desenvolvimento das outras 13 entidades que
fazem parte da Região Administrativa.

IMPOSTÔMETRO
Durante a reforma, a fachada da ACE ganhou o painel do
Impostômetro, que mostra, em tempo real, o total de impostos
pagos pela população. É uma forma de conscientizar a
população sobre a alta carga tributária e incentivá-la a cobrar os
governos por serviços públicos de mais qualidade

“Acredito que nós, enquanto entidades, temos realmente que estar próximos tanto
do Poder Executivo quanto do Legislativo, desempenhando a função de analisar suas
ações dentro daquilo que nos compete sobre o que agrega e contribui para melhorias
na nossa sociedade, além de fiscalizarmos e nos posicionarmos firmemente em prol
daqueles que representamos. A AEJ, assim como a ACE, também acredita que esta
representatividade se fortalece muito quando as diferentes entidades ‘conversam’
entre si e se apoiam mutuamente. Juntos, temos força para construir pontes (e não
muros) graças à rede de apoio que se forma. A AEJ vem trilhando este caminho de
aproximação com outras entidades e tem a ACE como parceira, justamente devido a
esta confluência e postura afirmativa que, como nós, ela mantém.”
Alessandro Mazzola
Presidente da Associação dos Engenheiros de Jundiaí
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“A gestão do Elton na ACE Jundiaí foi uma grata surpresa. Vivemos o processo
de intervenção e desgaste da imagem da entidade. O Elton assumiu essa
responsabilidade trazendo novamente a credibilidade e a visibilidade para a
ACE, apagando um pouco toda a turbulência que a Associação passou. Por
mérito, recebeu o convite para ser o vice-presidente da Facesp e já fez uma
reunião que me agradou bastante. Como presidente da principal associação
da nossa Região Administrativa, ele tem entendido qual a dificuldade das
associações menores e tem pensado em parcerias para nos ajudar. Não é do
dia para noite que isso acontece, mas acredito que está no caminho certo.”
Gustavo Arruda Camargo
Presidente da Associação Comercial e Industrial de Itupeva
13
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REPRESENTATIVA/
DETECTA
Durante reuniões com comerciantes de bairros
da cidade, a diretoria percebeu a necessidade
de colaborar com investimentos em ações de
segurança no município.
Com o apoio das forças policiais e dos Consegs
(Conselho Comunitário de Segurança), em maio
de 2018 a Associação assinou com a Secretaria
de Segurança Pública (SSP) do Estado um Acordo
de Cooperação para permitir que câmeras
particulares, com capacidade para ler placas de
veículos, pudessem alimentar o Sistema Detecta.
A ACE Jundiaí foi a primeira entidade de classe a
assinar este convênio no Estado de São Paulo para
fazer um projeto piloto de grande visibilidade na
Região.

É de fundamental importância a participação da Associação Comercial também nos
assuntos relacionados à segurança pública. Reafirma o seu compromisso de oferecer o
melhor à população jundiaiense, com qualidade de vida e bem-estar, principalmente na
região central da cidade. Os investimentos direcionados pela entidade no que se refere
ao monitoramento de câmeras por meio do sistema inteligente Detecta do Governo do
Estado de São Paulo, tendo a Polícia Militar na operacionalidade, promoveu um avanço
muito significativo na prevenção, acima de tudo no combate à violência e criminalidade.
As câmeras instaladas na cidade garantem a sensação de segurança ao munícipe com
o melhor em segurança: a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de
Segurança Municipal e a Guarda Municipal de Jundiaí, avançando a cada novo desafio,
trabalham efetivamente para isso. Empenho e seriedade na condução de ações integradas
entre as demais forças policiais, buscando melhorar os índices de segurança no município.
Segundo o Atlas da Violência 2018 - divulgado pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA),
e também o Instituto Sou da Paz, Jundiaí segue no ranking das cidades mais pacíficas
do Estado e também do país: é para isso que trabalhamos, cada vez mais integrados e
próximos das necessidades da população.”
Paulo Sérgio de Lemos Giacomelli Stel (Jacó)
Titular da Unidade de Gestão de Segurança Municipal (UGSM)
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REPRESENTATIVA/
DETECTA
O Detecta é um sistema inteligente de
monitoramento que fornece informações de
interesse para forças de segurança, auxiliando nas
atividades policiais operacionais e investigativas.
Para iniciar o projeto, a Associação Comercial
adquiriu 20 câmeras que foram instaladas em
pontos determinados pelas forças policiais.
Agora a ACE vem envolvendo a iniciativa privada
para unir forças e possibilitar maior eficiência
com menor custo em prol da segurança pública.
Hoje há 46 câmeras instaladas no município e
outras 15 em estudo.
Por se tratar de um sistema complementar, já que
na cidade existe o sistema de OCR conhecido
como “Cerca/Muralha Virtual”, da Guarda Municipal,
também interligado ao Detecta, existe um grupo
de trabalho responsável pela sinergia do projeto,
buscando melhorar ainda mais os índices de
segurança de Jundiaí.
“Sou Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar do interior, comandei o 49º
Batalhão de Polícia Militar, ambos em Jundiaí e trabalho na cidade desde 1995. Sou
cidadã jundiaiense e resido nesta maravilhosa cidade. Acompanho o trabalho da
Associação Comercial e sei da sua importância para a sociedade. Vejo que não se
limita apenas aos deveres como Associação, atua junto à sociedade, e no tocante
à segurança pública se faz presente de forma diferenciada. É pioneira em todo
o Estado de São Paulo na ação do Programa Detecta, fato que auxiliou muito o
serviço operacional, contribuindo para o trabalho de nossos policiais militares
por meio da verificação de placas de veículos, entre outras informações, as quais
propiciam o combate ao crime. Posturas assim legitimam a Associação Comercial
como parceira da segurança pública, mostrando a união da sociedade civil
organizada. Esse pioneirismo somente a Associação Comercial conseguiu ao realizar
esta parceria para implantar tal programa em Jundiaí. A participação e atuação
diferenciada desta gestão coloca Jundiai em ponto de destaque nas diversas
cidades que atuam na questão de segurança pública, propiciando a qualidade de
vida para o cidadão. Respeito, admiro e faço votos de que a Associação Comercial
seja sempre esse referencial que é para todas as cidades do Estado.”
Tenente Coronel Carla Basson
Comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPMI)
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RELEVANTE/PARCERIAS

RELEVANTE/REVOLUÇÃO ACE

Durante os últimos dois anos, diretoria e
colaboradores trabalharam para melhorar
produtos e serviços e transformar a ACE em uma
entidade mais atuante, moderna e participativa.
Contratos foram revistos e novas empresas
tornaram-se parceiras. Hoje a Associação oferece
a ACE+, ampla rede de vantagens nas áreas de
saúde ocupacional, saúde, educação, serviços,
alimentação, entretenimento e lazer, que pode
ser usada por empresários e seus colaboradores.
Cerca de 40 empresas fazem parte desta rede
oferecendo descontos e benefícios exclusivos aos
associados.

A Associação não existe sem os
empreendedores e cada vez mais eles estão
presentes no dia a dia da entidade.
Em dois anos de trabalho já é possível perceber
um novo ciclo acontecendo. Um dos projetos
que vem transformando associados em
protagonistas é o Revolução ACE, coordenado
pelo diretor de negócios Murilo Bronzeri.
O Revolução é um programa de educação
comercial desenvolvido desde janeiro com
representantes de empresas associadas. Toda
semana eles recebem treinamentos para
melhorar a performance na área de vendas
e tornar as empresas mais competitivas no
mercado. Os resultados positivos já são visíveis.

“A ACE tem se consolidado cada vez mais como uma entidade
extremamente relevante em Jundiaí, tanto para os associados quanto para a
população em geral. A CMA é parceira no atendimento das necessidades dos
associados com relação à segurança e saúde do trabalho. Essa parceria tem
sido muito produtiva e muito valorizada pela CMA, porque a ACE é um dos
nossos melhores parceiros. Ficamos contente porque com o nosso trabalho
conseguimos também beneficiar os associados, fazendo atendimento
diferenciado e de qualidade, com valores mais acessíveis.”

“A ACE abriu muitas portas para o meu negócio. Comecei frequentado os
Cafés de Negócios, que me ajudaram a compreender melhor a realidade
do mundo do empreendedorismo. Depois que iniciei a participação no
projeto Revolução ACE, aprendi a vender. Dei um salto no meu negócio e
hoje trabalho muito mais segura fazendo parte da Associação Comercial.”
Andreia Arêas
Empório Manducare

Cláudio Miranda
CMA
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O Unace é uma solução que coloca
empreendedores de diferentes segmentos em
contato com novos clientes, potenciais parceiros
e fornecedores, gerando oportunidades de
negócios qualificados e aumento de receita.
Atualmente são três grupos do Unace: Prima,
Avante e Acelera. As reuniões contam com
a participação de cerca de 80 empresários
de diferentes segmentos, que fortalecem o
networking e desenvolvem novas redes de
contatos e novos negócios.
Desde que foi lançado, em julho de 2018, o
Unace já gerou mais R$ 1 milhão em negócios.

RELEVANTE/
UNACE - NETWORKING
Além de melhorar produtos e serviços, a
gestão desenvolveu projetos que estimulam
novos negócios.
São novos tempos. Agora, cada vez mais os
associados vivenciam uma nova ACE, mais
aberta, dinâmica e transparente.
Semanalmente a Associação recebe cerca de
100 empresários que participam de projetos
implantados por esta diretoria.
Um dos projetos de mais sucesso é o grupo de
networking Unace.

“O Unace é importante para a Dart não apenas como gerador de
negócios, mas como canal de divulgação do nosso trabalho de ciência
de dados. Anunciar nossa marca e nossos serviços para o mercado
em Jundiaí de forma efetiva não tem preço, principalmente porque
isso é realizado pelos membros do próprio grupo, gerando negócios e
propagando a Dart no bom e velho ‘boca a boca’, muito mais qualificado
e direcionado ao público certo para o negócio.”
Artur Marques
Dart Consulting

“O Convenience Hotel é associado da ACE há muitos anos, mas os dois
últimos foram de extrema importância. Realizamos consultas, participamos
de diversos cursos e nos tornamos membros do Unace/Avante. Tudo isso
contribuiu fortemente para a retomada do hotel como referência de qualidade
e preço na cidade. Obrigada ACE pelo apoio ao empresário de Jundiaí!”
Caroline Camargo
Convenience Hotel

“Com mais de 10 anos de experiência no mercado, a agência de comunicação
CO.DES ainda não tinha participado de nenhum grupo de networking
até saber da iniciativa da ACE com o Unace. Decidimos, então, ver como
funcionava. Participamos de um café como convidados, e logo depois já
reservamos nossa vaga para o Acelera, grupo que ainda estava em formação.
Em menos de um mês de existência do grupo, a CO.DES já fez muitos
contatos e fechou um negócio. Sabíamos que o networking é uma ferramenta
que dá resultado, porém, foi bem mais rápido do que imaginávamos. Só
temos elogios a fazer para a ACE por apostar nesse projeto que estimula a
economia da cidade e cria relacionamentos de confiança.”
Fabiane Bernardi
Agência de Comunicação CO.DES
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RELEVANTE/
ESCOLA DE NEGÓCIOS
A diretoria acredita que inovação em novos
produtos, serviços e experiências é um dos
caminhos para o crescimento das empresas.
E faz parte do propósito da ACE incentivar a
inovação e o empreendedorismo, assim como
oferecer ferramentas para o desenvolvimento
profissional para que colaboradores e gestores
possam atualizar-se frente às constantes
mudanças, exigências e dinamismo do mercado.
Ciente do papel transformador da ACE, a
diretoria criou a Escola de Negócios, para
ajudar empreendedores e colaboradores
na capacitação e desenvolvimento de
competências, para enfrentarem os desafios
dos novos tempos.
A Escola foi inaugurada no dia 1º de fevereiro
de 2018 e já recebeu mais de 1500 pessoas.

20

NÚMEROS DA ESCOLA:

90

CURSOS

1600

Com o sucesso dos cursos da Escola de
Negócios, a ACE lançou, em março de 2019,
as Trilhas do Conhecimento, uma trilha de
aprendizagem em que empresários e seus
funcionários percorrem realizando formações
para inovar, empreender, liderar e relacionar.
O projeto permite que o interessado escolha
uma trilha desde o início ou cursos de mais
de uma trilha e diferentes níveis, conforme a
necessidade da equipe ou da empresa.
Os cursos podem ser feitos na grade fixa ou
em programas de treinamento personalizados
realizados na ACE ou in company.
Desde o início do projeto, já foram realizados
cursos in company para empresas como
Agroplantas (professora Rosa Perrella) e Rosana
Jóias (Vanessa Carvalho).
As Trilhas do Conhecimento foram lançadas
durante o Talk Show Gente e Gestão, que contou
com a participação de profissionais de RH de
cerca de 60 empresas.

ALUNOS

1000

HORAS DE AULAS

“Esta diretoria tem feito a diferença à frente da ACE Jundiaí. Como
profissional da área de consultoria, palestras e treinamentos há 20 anos,
vejo uma ACE atual, com muito engajamento, ética, transparência e
profissionalismo. Moro em Jundiaí há 34 anos e sentia falta de uma
ACE atuando como elo de engajamento e núcleo de desenvolvimento.
Que programas de capacitação, reciclagem e desenvolvimento são
oferecidos pela Escola de Negócios e Unace! Estou encantada com este
empreendedorismo. Me sinto honrada em fazer parte do corpo docente
da Escola e quero deixar o meu pedido: continuem assim.”

“Os cursos da Escola de Negócios contribuíram positivamente para o nosso
desenvolvimento, nos permitindo uma visão mais dinâmica da corporação
como um todo. Desta forma, conseguimos otimizar processos administrativos
e melhorar a qualidade de nossos serviços. Houve aumento significativo
na satisfação de nossos clientes e permitiu à nossa equipe de serviços e
administrativa ter o contato com diversos outros profissionais, com áreas
correlatas à prestação de serviços. Estamos participando dos cursos há
pouco mais de um ano e a melhoria é perceptível. Aproveito a oportunidade
para convidar as pessoas a fazerem os cursos e aproveitarem ao máximo a
acessibilidade ao conhecimento, com profissionais atuantes no mercado,
com bagagem muito produtiva. Eles poderão contribuir de forma rápida e
simplificada com os resultados da empresa. Conhecimento nunca é dispensável.”

Cilene Furlanetto
Palestrante e Professora

Amanda Mattiuzzo
Vagner Eletro
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RELEVANTE/EVENTOS
Outro projeto de sucesso que vem atraindo um
público cada vez maior é o Café de Negócios,
grande oportunidade que a Associação Comercial
oferece para os associados entrarem em contato
com novas empresas de produtos e serviços e
que atendam às necessidades umas das outras.
É um evento que estimula o empreendedorismo
e incentiva relacionamentos, networking e o
desenvolvimento de novos negócios.
Na programação dos Cafés de Negócios a ACE
investiu em Cafés Shows, com palestrantes
reconhecidos no cenário corporativo nacional.

RELEVANTE/
AÇÕES DE INCENTIVO
Outra ação realizada foi a distribuição de rosas
em celebração ao Dia das Mães. Uma equipe
passou pelos principais polos comerciais da
cidade, como Eloy Chaves, Centro, Ponte São
João e Vila Arens, homenageando funcionárias
do comércio e consumidoras.
Como parte da ação também foi realizada
uma manhã especial na ACE, com palestras
abordando temas como empreendedorismo
materno, marketing, maternidade e carreira.
O Dia dos Namorados foi celebrado com a
promoção que deu um par de ingresso de
cinema mais um kit de chocolate belga para
consumidores que acumularam o mínimo de
R$ 100 em compras nas lojas físicas participantes.

“O Meu Everest”, com o escritor e cartunista Luciano Pires.
“Atitude Vendedora”, com Aly Baddauhy Jr.
“Liderança Para Um Novo Tempo”, com Alfredo Rocha.
“O Catador de Sonhos”, com Geraldo Rufino.

“A nossa equipe participou do Café de Negócios com o Alfredo Rocha e até
hoje o pessoal ainda replica o conteúdo da palestra no trabalho.
Estes eventos trazem palestras muito boas, que nos ajudam nos negócios.
Percebo que nos últimos anos teve uma revolução na Associação e a
gestão agora é muito boa. Vejo a Associação como uma grande parceira.”
Ivan Carvalho dos Santos
Maravilhas do Lar

“Nesses últimos dois anos o calçadão de Jundiaí esteve mais
ativo e atento com as importantes datas comemorativas do
varejo, trazendo dinamismo, lazer e oportunidade para a
população jundiaiense junto com o apoio dos empresários e
varejistas. Para nós, da Danny Cosméticos, ter uma associação
comprometida e próxima dos lojistas é extremamente relevante
e traz segurança para que possamos continuar investindo nas
unidades de Jundiaí. Parabéns a todos da ACE Jundiaí!”
Luiz Gabriel Sacilotto (Bié)
Danny Cosméticos
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RELEVANTE/
AÇÕES DE NATAL
O Natal é a principal data para o varejo e nos
últimos dois anos a ACE realizou ações para
atrair o público consumidor aos principais
centros comerciais dos bairros e fomentar o
comércio local.
A parceria com a Prefeitura de Jundiaí permitiu
a montagem do cenário na Praça Governador
Pedro de Toledo e outras ações pelos bairros.
O cenário do Natal Encantado foi montado
com a banda do Papai Noel e Ursos Cantores,
encantando crianças e adultos.

RELEVANTE/
AÇÕES DE NATAL

45
53

DIAS DE CENÁRIO
MONTADO NO CENTRO
BAIRROS VISITADOS PELO
CAMINHÃO ENCANTADO

“As pessoas esperam a decoração natalina no Centro da cidade e a Associação
Comercial sempre teve papel fundamental neste trabalho. Porque a luz, o colorido
e a beleza da decoração fazem as pessoas irem ao Centro, elas gostam de ver e
levar as crianças. Obviamente para o comerciante é uma grande oportunidade para
aumentar as suas vendas. É um momento muito lindo, instigante e esperado por
todos. As ações feitas por esta gestão da Associação Comercial nos dois últimos anos
foram muito bonitas e deram uma repercussão grande. Esperamos para este ano
algo maior e melhor. Trabalhamos sempre com a intenção de ver o comerciante feliz
e alcançando bons resultados. Temos um prazer muito grande em fazer com que a
decoração natalina seja sempre um evento incrível.”
Paulo Freitas
Paulo Freitas Hair
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Além do cenário no Centro, a ACE realizou ações
com o Caminhão Encantado, que percorreu os
principais bairros da cidade.
Também foram instalados 100 novos elementos
nos postes na área Central e outros 450 elementos
nos bairros: avenida Jundiaí, Centro e região, Eloy
Chaves, Santa Gertrudes, Jardim Tulipas, Ponte
São João, Rua do Retiro, Vianelo, Vila Arens, Vila
Hortolândia, Vila Rami e Vila Rio Branco.

“A parceria entre Unidade de Gestão de Cultura e ACE é super necessária, até pensando em uma
ressignificação de uso do Centro da cidade. Entendemos da importância histórica e cultural do
Centro e a ocupação com atividades culturais é fundamental para a revitalização desta área.
As conversas com lojistas, empresários e Associação têm sido importantes para levar as pessoas ao
Centro. Acreditamos que é possível construir a cidadania e a cultura de maneira coletiva, estudando
e discutindo todos os lados da questão. Por isso tem sido uma parceria frutífera e já conseguimos
bons resultados, como é o caso do Natal de 2018, que foi um sucesso. A Sexta no Centro é outra
ação que discutimos e nas últimas edições começamos as atividades mais cedo justamente
pensando em ampliar essa rede de parceria. Nós, Unidade de Cultura, e ACE, fazemos este trabalho
para oferecer uma cidade melhor às pessoas. E só conseguiremos isso a partir da cultura, da arte,
dessa união e determinação de todos que querem ver Jundiaí como uma cidade melhor.
Marcelo Peroni
Gestor da Unidade de Gestão de Cultura (UGC)
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PROJETOS EM
ANDAMENTO

DEPOIMENTOS

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
A Associação iniciou, em julho, a primeira fase do
Diagnóstico Empresarial, projeto que vai traçar um
perfil de quase 4 mil empreendedores do município.
Representantes de empresas de diferentes
setores estão respondendo a um questionário
com perguntas referentes às perspectivas futuras,
políticas financeiras, o que mais valorizam em
Jundiaí, dificuldades atuais etc.
Depois de finalizado, este Diagnóstico vai
direcionar as próximas ações da ACE e auxiliar
empreendedores nas tomadas de decisões.
ACE 2050
O Diagnóstico é o primeiro passo para o projeto
ACE 2050, que vai criar estratégias para garantir que
a Associação Comercial acompanhe a evolução do
mercado e as necessidades dos empreendedores nas
áreas de educação, tecnologia, indústria e comércio,
suportando o empreendedorismo regional.

“Sou muito grata a esta diretoria. Sou consultora e facilitadora e na ACE tenho
acesso a todos os benefícios para a minha empresa. Fazer parcerias com a
Associação tem sido de grande valia. Também sou professora da Escola de Negócios
e faço treinamentos in company e multidisciplinares, o que tem aberto muitas
portas e proporcionado muito networking. Nestes quase dois anos que participo
da Escola tenho tido muita oportunidade. Tive alunos que participaram de cursos
multidisciplinares e depois contrataram trabalhos in company. Isso é de um valor
incrível para a minha empresa, porque me gera reputação e fortalece o networking.”
Rosa Perrella
Professora, facilitadora, consultora em gestão de pessoas

APLICATIVO ACE
Outro projeto em andamento é o Aplicativo
ACE, voltado ao empresário e ao consumidor.
A ferramenta dará acesso a produtos e serviços
da Associação e a outros dados de interesse dos
empresários.
A um clique será possível consultar CPF e descobrir
informações sobre a cidade, vagas de empregos,
horários do comércio etc.
O aplicativo estará disponível gratuitamente para
Android, pelo Google Play, e para iOS na App Store.

“A Associação sempre foi muito útil para a La Traviata Calçados. Usamos
bastante os serviços de consulta e o atendimento é muito bom. Tivemos
dúvidas e a equipe da ACE foi até o nosso escritório e nos deu um
suporte bem importante. Também participamos bastante de palestras,
cursos e outros serviços que a Associação oferece ao associado. Só tenho
a agradecer de participar do Conselho com um grupo tão seleto de
empresários. Estou super satisfeito com a Associação e quero continuar
na entidade por muito tempo. Se Deus quiser vou participar do projeto
ACE 2050. Estarei meio ‘velhinho’ mas quero estar presente.”

“Na gestão de uma Associação Comercial, o fundamental é o presidente ter
credibilidade e respeitabilidade. Os atos que ele pratica vão ao encontro dos interesses
de quem ele representa. Quando se tem isso, a tendência é representar bem o nosso
comércio. Conheço o presidente Elton porque ele foi meu funcionário e acredito que
está fazendo uma boa gestão. Conseguiu recuperar a Associação e o importante é isso:
a boa saúde da entidade.”
Umberto Fioravante
Empresário e presidente da ACE de 1997 a 2005

“Achamos de grande valia o trabalho que a Associação Comercial realiza
no município. É um trabalho de apoio às empresas e aos seus associados.
Quando você consegue unificar aquilo que uma pessoa faz de bom e
alcançar a outra pessoa que está buscando a qualidade de trabalho, é
um jogo onde todos ganham. Acreditamos bastante no apoio que vocês
fornecem, tantos nos treinamentos quanto nos cafés. Para nós esta é
uma parceria muito importante, que traz benéfico para empresários,
associados e para os jovens também. Só temos a agradecer!”
Talita Farias Marchi/CIEE

André Luiz Monroe
LaTraviata Calçados
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DEPOIMENTOS

DEPOIMENTOS

“Como associado da ACEJ desde 2006 não tinha, até então, me envolvido
diretamente com a entidade. Quando fui convidado para compor o Conselho, fiquei
preocupado pois a Associação estava passando por um momento muito ruim (pela
má gestão e a recorrente tentativa de ser usada politicamente). Assim que conheci
os demais membros da diretoria e seus ideais, percebi que seria uma excelente
oportunidade para corrigirmos os rumos da entidade quase centenária. Tive a
honra de participar deste time que, com muita dedicação, seriedade e espírito de
grupo, vem defendendo incansavelmente os interesses dos associados. Além de
profissionalizar, implantar ferramentas modernas de governança, mudar o estatuto,
eliminar passivos e ajustar o caixa, conseguimos recuperar o prestígio e o respeito
da instituição na cidade. Também ampliamos a atuação em áreas importantes,
como na segurança pública - onde fomos agraciados com o Acordo de Cooperação
com o DETECTA da SSP/SP. Desejo que a próxima gestão tenha muito sucesso e siga
com os mesmos princípios plantados na gestão do Elton, a quem tenho grande
respeito e admiração.”

“Acompanho de perto as últimas gestões da Associação desde 2010 e
hoje percebo nitidamente um comprometimento da atual diretoria em
fazer, de fato, algo voltado ao associado. Nesta gestão vi uma revolução
acontecendo, uma profissionalização nos processos e uma proximidade
muito maior com o associado, fomentando nesta aproximação o uso dos
recursos e dos benefícios que a Associação oferece. Isso é um desafio
e acontece de maneira muito competente. A gestão está madura,
caminhando numa unidade interessante e fortalecida, com iniciativas
sensatas. A modernização visual, na estrutura, representa a essência desta
diretoria: moderna, voltada para o associado, dedicada e comprometida.
Esse é o DNA desta gestão.”
Eduardo Collinett
Agieer

Danilo D’Angelo
Casa do Construtor

“Sou honrado em participar desta equipe honesta e empreendedora que
trouxe muitos benefícios ao comércio e às empresas de nossa cidade.
Temos uma equipe muito experiente e com muita vontade de fazer nosso
comércio e empresas crescerem diante do cenário difícil que vivemos em
nosso País. Que possamos, juntos, continuar fazendo um grande trabalho.”

“Associação tem sido uma ferramenta muito importante
para nós, lojistas. Trazendo benefícios como: plano de saúde,
convênios e palestras com pessoas experientes para acrescentar
mais informações e visão de futuro. Promove reuniões com os
associados para discutirmos as dificuldades e também soluções
para enfrentarmos a crise que estamos vivendo. Parabenizo esta
administração e agradeço o amparo que tem nos oferecido.”

Clorisvaldo Paes Arkchimor
Agência Jundiaí de Despachos

Lucas Buiochi
Fogos Liberdade

“A reestruturação da ACE nos trouxe a Escola de Negócios, com um
novo formato, treinamentos eficazes e profissionais qualificados,
onde nossos colaboradores encontram o apoio necessário para se
atualizarem e investirem em suas carreiras, aumentando assim a
qualidade e performance de toda a equipe.”
Christiani Scatena
Biológico Análises Clínicas

“Gostaria de parabenizar o presidente, Elton Monteiro, uma pessoa
de muita garra e muita coragem. Eu posso dizer isso porque sou
associado desde 1997 e conheço bem a história e a trajetória desta
entidade. Posso dizer com muita propriedade: Elton, parabéns,
nestes dois anos de mandato você fez um enorme esforço para
que a Associação voltasse, sim, a ocupar o lugar que merece neste
pujante comércio que temos na cidade de Jundiaí. Você está
colocando a entidade num lugar de relevância, através de projetos
e tanto dinamismo seu e de sua equipe. Parabéns a todos, é um
ciclo que se fecha e um novo que se abre. E você, assim como eu,
sempre terá esta entidade no coração.”
Ricardo Diniz
Empresário e presidente de 2006 a 2013
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A ACE JUNDIAÍ OFERECE
ECONOMIA, RENTABILIDADE E
BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS.

SÃO INÚMERAS VANTAGENS
PARA EMPRESÁRIOS E SEUS
COLABORADORES.

CONFIRA
NETWORKING - UNACE

ECONOMIA
30 dias para pagamento de taxas
da Junta Comercial
Cadastro web gratuito
Desconto em colégios e faculdades
Desconto na aquisição de frotas e veículos
Desconto na emissão de Certificado Digital
Descontos na locação de salas e auditórios
Economia para registros de marcas e patentes

Desconto em portal de notícias
Desconto em alimentação e coffee-break
Isenção de locação de máquina de cartões
Plano de Saúde com bônus de até 50%
Plano odontológico com valor acessível
Solução em serviços automotivos
Telefonia móvel de melhor custo benefício

SEGURANÇA
Alerta de risco via monitoramento
de clientes recorrentes
Comportamento de crédito do cliente e
probabilidade de inadimplência - Score

Consultas ao banco de dados do
SCPC/Boa Vista pessoa física e jurídica
Exclusão gratuita de pagadores no SCPC
Inclusão de inadimplentes ao SCPC

INTELIGÊNCIA DE MERCADO
Atualização da base cadastral de clientes
Prospecção de clientes por meio de listas

RECURSOS HUMANOS
Descontos na contratação de estagiários
Descontos em laudos para PPRA e PCMSO
Exames de medicina ocupacional e toxicológicos

30

qualificadas e segmentadas
Propensão ao pagamento de clientes inadimplentes

SOLUÇÕES COMERCIAIS
Laudos do AVCB/CLCB
Acesso ao sistema de nota fiscal eletrônica

Grupos de networking com metodologia definida
para melhora da performance e oportunidades de
negócios qualificados.

EDUCAÇÃO
Até 40% de desconto na programação da Escola
Certificado de conclusão ao final dos cursos
Cursos personalizados – In Company
Descontos para colaboradores de empresas
associadas nos treinamentos da
Escola de Negócios
Participações gratuitas em oficinas e workshops da
Escola de Negócios ACE

DIVERSÃO
Descontos para empresários e
colaboradores em:
• Boliche
• Cinema
• Clube de Férias
• Hotéis
• Parques aquáticos
• Parque de diversões

EVENTOS - CAFÉ DE NEGÓCIOS
Evento empresarial para troca de cartões com
mais de 100 oportunidades de negócios em
uma manhã

VITRINE VIRTUAL
O Ofertas Jundiaí é uma vitrine virtual gratuita
para o associado expor produtos e serviços

ORIENTAÇÃO JURÍDICA
Orienta e sugere resoluções para problemas de
ordem jurídica de empresas associadas

ESPAÇO EMPREENDACE
Ambiente projetado com salas e mesas
compartilhadas para reuniões, treinamentos e
eventos corporativos

www.

acejundiai .com.br
Contato: (11) 3308-4328
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