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palavra da presidente

Trabalhando por um próspero 
2017 aos nossos associados
Já estamos encerrando mais um ano e, em passos largos e com todo 
vapor, já estamos organizando nosso calendário 2017. Ufa, que ano! 

Para nós da ACE Diadema, o ano de 2016 definiu-se em uma só 
palavra: trabalho. Tem sido um ano cheio de novidades e a busca 
por melhorias aos nossos associados e em movimentar o comércio 
da região continua. Realizamos diversas ações comerciais e eventos 
que contribuíram para a movimentação da cidade. Exemplo disso foi 
a Feira D'Beleza, fruto de um trabalho feito com carinho e bastante 
profissionalismo, que colaborou significativamente ao comércio de 
cosmético da região. Em maio do ano que vem teremos outra edição 
da feira, que será ainda maior e contará com novos parceiros.

Em novembro, teremos o 4º Baile da Cidade para comemorar mais um 
aniversário de Diadema e os 44 anos de ACE Diadema. O tradicional 
evento contará com um maravilhoso cardápio e muita música boa. 
Espero todos vocês para confraternizarmos juntos!

O ano passou correndo e é neste ritmo que a ACE Diadema vai 
encerrar 2016. Convido todos a participarem da 1ª Meia Maratona 
ACE Diadema, que foi idealizado visando o bem estar de todos os 
moradores da cidade.
Falando em fim de ano, não poderíamos deixar de pensar em dar 
boas vindas a 2017. Para isso, elaboramos a campanha "Acelere seu 
coração neste natal". Como o Natal é momento mágico, preparamos 
com muito carinho uma campanha incrível, que mais uma vez 
sorteará um carro 0Km, além de pacote de viagem com direito a 
acompanhante para Porto Seguro, notebook e mais 14 prêmios. Ao 
todo serão sorteados 17 prêmios! Não deixem de participar! 

Em 2017, traremos mais novidades para Diadema. Um bom exemplo 
disso é a nova sede da ACE Diadema, que tem previsão de entrega 
para maio. Sem falar no calendário de ações que estamos preparando 
aos associados, com o objetivo de trazer mais conhecimento e 
inovação aos empresários e seus colaboradores. Estaremos focados 
em continuar nossas parcerias e também trazer novas possibilidades. 
Promoveremos rodadas de negócio, sempre pensando em nossos 
associados e em como beneficiá-los. Ainda temos muito para fazer, 
mas tenho certeza de que juntos somos mais fortes!

Em nome da ACE Diadema, desejo prosperidade aos negócios para o 
ano que está por vir e que seja um ano repleto de coisas boas e de 
muitas realizações.

Nos vemos na próxima edição. Boa leitura!

4
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NUCLEO DE NEGOCIOS

Núcleo de negócios completa um ano
ACE Diadema promoverá almoço de negócios

N
o mês de novembro o núcleo de negócios da 

associação comercial Empresarial de Diadema 

completou um ano de atividade ininterrupta. Nesse 

período, contamos com a presença de mais de 400 

empresas e empreendedores, buscando no associativismo 

uma forma de relacionamento prática, barata e eficaz.

Visando coroar todo o trabalho desenvolvido nesse 

período, a ACE Diadema, que muito se preocupa em 

contribuir ao desenvolvimento dos empresários 

participantes, promoverá, na primeira semana de 

dezembro, um almoço, que terá por intuito uma rodada 

de negócios. Para tanto, participarão diversos associados, 

empresários da associação e da Grande São Paulo.

Conforme o coordenador do núcleo de negócios, o advogado 

Ricardo André Barros de Moraes, a oportunidade fornecida 

pela ACE Diadema às empresas e aos empresários nesse 

ano de atividade foi muito eficiente aos participantes 

e gerou mais de R$500 mil reais em negócios. 

Reserve sua participação em nosso Almoço de 

Negócios e garanta essa ótima oportunidade para 

networking! Mais informações  no telefone 11.4053-5400.

Fotos: Priscila Magalhães
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Iniciando 2017 sem 
dívidas
Todo mundo gostaria de ter uma 
vida financeira organizada para 
iniciar o ano longe das dívidas e 
sair do vermelho. 

Mas isso nem sempre acontece, seja por falta 
de planejamento ou por desorganização 
financeira no decorrer do ano ou até mesmo 
retroativa. A ACE Revista reuniu algumas dicas 

para lhe ajudar a driblar essa situação e iniciar um ano 
mais equilibrado financeiramente.

Primeiro, conheça seus ganhos e gastos. Organize uma 
planilha com anotações sobre os seus ganhos e respectivos 
gastos. Conhecer ambas coisas se faz imprescindível para o 
controle de suas finanças. Lembre-se: é da desorganização 
que nascem as dívidas.

Ganhe mais do que gasta. Não é sempre que recebemos 
aumento de salário, ou seja, a solução mais viável é a 
diminuição dos gastos. Com base em sua planilha e em suas 
anotações, verifique quais são os gastos desnecessários e 
tire-os de sua lista, mantendo apenas o que for relevante. 
Se preciso, repense em seu estilo de vida financeiro, isto é, 
em como você está gastando o seu dinheiro. 

Elimine suas dívidas existentes. Para isso, o primeiro 
passo é fazer o levantamento de todas elas para começar 

8

a negociar. Com a reorganização financeira é possível 
economizar dinheiro e utilizá-lo para quitar dívidas. Se 
tiver o dinheiro, opte por uma negociação à vista, pois 
geralmente é mais fácil conseguir descontos. Mas, caso 
isso não seja possível, faça parcelas que caberão em seu 
orçamento. Neste período, evite realizar novas compras, 
principalmente as que precisarão ser parceladas.

Quando já tiver reorganizado suas finanças, separe 
uma quantia para reserva, pois nunca se sabe quando 
será necessário, afinal imprevistos acontecem. Um bom 
método é separar mensalmente uma quantia que nao vá 
desestabilizar o seu orçamento. 
Não podemos deixar de mensurar a importância da pesquisa 
antes da compra, o que algumas pessoas preferem chamar 
de pechinchar. É realmente um método eficaz para se obter 
os melhores preços. Outra boa alternativa é a cotação de 
preços em sites da web, pois além de economizar o tempo 
que você levaria indo de loja em loja, lhe permite optar por 
produtos ou serviços com os melhores preços garantidos. 

Trace metas, pois a economia fica mais difícil quando 
não se tem um objetivo pré definido. Comprar um carro, 
um apartamento ou fazer uma viagem, seja lá o que for, 
apenas estabeleça uma data. Lembre-se: meta sem prazo 
é apenas sonho.

Verdade seja dita, a introdução da reorganização financeira 
não é algo fácil. Mas, uma vez feita, as ações relacionadas 
à economia tornam-se mais naturais. Dê um passo de cada 
vez, mas firme-se dentro de seu objetivo e não esqueça 
ir de encontro às suas metas. Com isso, você inicia o ano 
de 2017 mais leve, preocupando-se apenas com as novas 
despesas.

economia
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campanha de natal 
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Campanha Acelere seu coração nesse Natal 
sorteará prêmios incríveis 
Carro 0km, viagem, notebook e TV'40 são alguns dos diversos prêmios

À medida em que o final do ano se aproxima, a 
magia do Natal ganha a cidade e todo o País. Ruas 
enfeitadas,  brasileiros em contagem regressiva 

para as festas de confraternização e a loucura em busca 
do presente ideal. É o final de mais um ciclo e, com isso, o 
inicio de um novo.

O ano de 2016 foi marcado por diversos acontecimentos. 
Enfrentamos a mudança no cenário político brasileiro, 
que impactou diretamente em diversos setores, afetando 
principalmente a economia do país. Mas, como diz o ditado, 
depois da tempestade vem a calmaria. E é justamente o 
momento em que estamos começando a viver após um 
ano difícil. E não é que agora as coisas estejam mais fáceis, 
mas, com melhores perspectivas para 2017, o brasileiro 
começa a enxergar uma luz no fim do túnel. E como o 
Natal é a principal data em vendas para o comércio, a ACE 
Diadema, como de tradição, lança mais uma campanha de 
fim de ano: Acelere seu coração nesse Natal. 

A campanha traz ao consumidor a oportunidade de 
ser contemplado com um ou até mais de nossos 17 
prêmios, além de fomentar o comércio na região e 
fidelizar os clientes das empresas aderentes, que 
faz parte da missão da ACE Diadema. Por isso, neste 
Natal presenteie-se ou presenteie quem você ama 
com produtos comprados em Diadema, nas lojas 
aderentes à nossa campanha, e concorra aos nossos 
prêmios. 

Como de costume, serão sorteados prêmios incríveis 
para que você possa ter um Natal ainda mais feliz. 
Quem é que não gostaria de ser sorteado com um 
carro? É isso aí! Sortearemos um Fiat Mobi Easy 0km 
1.0 Flex 2017 para você começar o ano com o pé 
direito e motorizado!

Mas não para por aí: este ano também sortearemos uma 
viagem para Porto Seguro com direito a acompanhante. 
Passagens aéreas, com acomodação e café da manhã estão 

inclusos no pacote de viagem. Prêmios como notebook, 
TV'40, bicicleta e muitos outros também serão sorteados e 
você pode conferir a lista ao final da matéria.

Serão distribuídos 100 mil cupons entre as empresas 
participantes. O regulamento completo e a relação das lojas 
participantes você pode conferir no site www.acediadema.
com.br

A receita para o ano que está por vir é simples: ser feliz! 
Absorva tudo que 2016 trouxe de positivo, aprenda com 
os erros e, à partir deles, faça de 2017 um ano diferente. 
Se tiver de recomeçar, recomece. Mas, se tiver de seguir 
de onde parou, o faça. A verdade é que um novo ciclo está 
prestes a iniciar e com ele novas possibilidades. Explore-
as!
A ACE Diadema deseja a todos um ótimo final de ano e 
prosperidade aos negócios para o ano que está por vir. 

ceRTiFicAdO de AUTORiZAÇÃO
cAiXA nº 6-3031/2016
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Confira o resultado dos
ganhadores da campanha

A ACE Diadema fechou com chave de ouro mais 
uma grande promoção comercial, foram 32 
dias de campanha e mais de 70 empresas 

participantes. A campanha sorteou 36 prêmios, entre 
vídeo game, tablets, bolas de futebol oficiais e ingressos 
para cinema. Com isso, 11 contemplados desfrutarão 
destes incríveis presentes. O sorteio aconteceu no dia 
19 de outubro, na sede da ACE Diadema, no horário e 
normas previstas pelo regulamento da campanha. 

"Eu realmente não esperava ser uma das sorteadas, 
mas estou muito feliz, pois poderei presentear minha 
filha com o X Box que ganhei na campanha. Este foi 
o segundo sorteio que participo em minha vida e não 
poderia deixar de estar feliz com o resultado.", Ana 
Carolina Silva, aluna do curso de administração da FAD 
e ganhadora do vídeo game X Box.

Tais campanhas são de suma importância à 
movimentação do comércio na região, além de 
contribuírem significativamente à realização de 
diversos sonhos, como foi o caso de Teresa Simonetti, 
que ganhou um tablet e poderá presentear sua neta que 

esperava por um presente como este. "Estou muito feliz, 
pois ninguém imagina de fato ganhar alguma coisa em 
um sorteio. Mas a ACE Diadema é uma empresa séria.", 
declarou a sócia da Churrascaria Recanto Diadema.

"Nós sentimos muito satisfeitos, com ar de dever 
cumprido quando encerramos uma campanha como 
está. E é este o papel da ACE Diadema: fomentar o 
comércio, incentivar as compras na cidade, ajudar 
nossos associados a fidelizar seus clientes.

Não posso deixar de agradecer a confiança das lojas 
participantes bem como o apoio dos Sócios Diamantes: 
Colégio Iemano, Estrela Azul Seguros, ABC Led, 
Cacau Show Diadema, Telas Cupecê, Céltic Gestão em 
Benefícios, Doceria Ki Sabor, Renowa, Panfletos Online, 
Planarte Gráfica e Editora e da Palombo Sports, que 
doou as bolas oficiais à campanha.", comentou Vera 
Lucia Rocha, presidente da ACE Diadema.

Confira abaixo a lista dos sorteados em nossa 
campanha:
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CAMPANHA
      

1º Ana Carolina A. Silva 
1 vídeo game X Box 

FAD- Faculdade Diadema

2º Teresa Simonette
1 Tablet DL X-Pro Dual

Churrascaria Recando de Diadema

4º Vanice V da Silva
1 Tablet DL X-Pro Dual

Dominio Imóveis

5º Rosimeire Batista
1 Tablet DL X-Pro Dual

Palombo Sports

7º Bruno M Larsen Reyer
1 Bola topper oficial + 5 ingressos p/ cinema

Inst. De Ensino Stagium

8º Vitor La Pastina
1 Bola topper oficial + 5 ingressos p/ cinema

Jornal Diadema News      

9º Janiara R. Santos
1 Bola topper oficial + 5 ingressos p/ cinema

Céltic Gestão em Beneficios

10º Rodrigo Oliveira Santos
1 Bola topper oficial + 5 ingressos p/ cinema

Contabildelta

11º Agna Ribeiro da Silva
1 Bola topper oficial + 5 ingressos p/ cinema

Produflex Ind. Borracha

6º Eduardo Campanaro
1 Bola topper oficial + 5 ingressos p/ cinema

Produflex Ind. Borracha

14
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Vem aí o 4º Baile 
da Cidade
Banda, jantar dançante e um 
cardápio de dar água na boca
 

Q
ue tal comemorar em grande estilo o aniversário 

da cidade que nos acolhe há 57 anos? E tem 

mais: a ACE Diadema completa 44 anos. A noite 

será de muita festa, afinal não faltam motivos

               para celebrar.  

Para a quarta edição do Baile da Cidade, esperamos 

400 convidados, entre associados, parceiros e pessoas 

interessadas em conhecer o trabalho da ACE Diadema. 

Reservamos um buffet incrível, desenvolvido pela 

banqueteira Gil Gondim, que atua no mercado 

gastronômico há mais de 10 anos. Antepastos, fricassé 

de frango, quiche e lasanha são alguns dos diversos 

pratos que compõem o vasto cardápio de nossa noite 

especial. E para acompanhar, contaremos ainda com a 

sofisticação do vinho tinto chileno.

Para animar a nossa festa, contaremos com a Banda 

Faixa Nobre, que há mais de 35 anos atua em festas, 

formaturas e eventos em geral. Na ocasião, também 

homenagearemos Gildo Freire de Araújo, presidente do 

CRCSP, e daremos boas vindas antecipadas ao ano de 

2017.

A ACE Diadema convida você para juntar-se a nós 

nessa comemoração! Dia 25 de novembro, às 20h30, no 

Okinawa, Av. 7 de Setembro, 1670 - Diadema. Adquira 

o seu convite em nossa sede e participe dessa noite 

especial!

BAILE DA CIDADE

16
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Perfil cabeleireiros: um caso de sucesso 
em cuidados com a beleza
Unindo tradição e excelência em serviços de cuidado com a beleza, a rede 
de salões Perfil atua no mercado deste segmento há mais de 16 anos. 

A
tualmente, contam com 3 unidades. O espaço 
Perfil Cabeleireiros, que deu origem à marca e 
fica localizada na rua Felipe Camarão, 108, Centro. 
Cuidados com o cabelo, estética facil e corporal 

são alguns dos serviços que você pode encontrar lá. 

Outra grande especialidade é o dia de beleza destinado 
às noivas: o salão conta com uma sala exclusiva para elas! 
Além disso, contam com o Perfil Barbearia, espaço à parte 
destinado ao público masculino. Já o espaço Perfil Feet é 
voltado aos cuidados com os pés, contando com serviço 
de podologia, ortopedia, manicure e pedicure. E, aos que 
buscam cuidados em geral com a estética facil e corporal, 
a melhor opção é o espaço Perfil Fotodepilação, estética e 
bem estar. Ambos localizados no shopping Praça da Moça.

Em junho, a rede Perfil participou  da Feira D' Beleza, que 
aconteceu no shopping Praça da Moça e movimentou 
significativamente o setor de beleza da região. Além de 
apresentarem os serviços ofereidos pela marca, levaram 
ao conhecimento do público presente na feira a marca 
Deva Curl, que é especializada em cuidados com os cabelos 
cacheados.

A entrega de serviços de beleza que promovam segurança, 
satisfação e bem estar compõe a missão da empresa, que 
tem como proprietária Maria do Socorro Miranda Lameza e 
que integra o time de associados à ACE Diadema.

informe publicitario

Fotos: Silvia Freitas
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SAUDE 

Quando a esmola é 
demais

O 
mercado de venda de planos de saúde empresariais é 
altamente concorrido. Quem tem muitos anos de prática 
e convivência nesse segmento, atendendo solicitações 
diversas, fica sabendo de histórias inacreditáveis. Muitos 

clientes relatam experiências desumanas com corretores de índole 
discutível.

A venda de um produto, seja ele qual for, obedece sempre um rigor 
ético elementar. Alguém vende algo para outra pessoa e especifica 
o que esse produto ou serviço trará de benefício. Se um profissional 
fizer a famosa venda do “gato por lebre”, estará incorrendo em um 
deslize imperdoável, que acarretará problemas efetivos para seu 
cliente.

O plano de saúde empresarial e seus congêneres (odontológico, 
entre outros) costumam ser fundamentais para as empresas. 
Bons profissionais, disputados pelo mercado, optam por esta ou 
aquela organização, com base no plano de saúde, incluído entre os 
benefícios oferecidos pela empresa.

Cientes desse significado, as empresas vão ao mercado em busca 
de um plano de saúde que contemple as exigências de seus 
colaboradores. Esse é um momento delicado, em que o empresário 
precisa ficar de olho bem aberto e desconfiar sempre das promessas 
milagrosas.

Quem trabalha na área ouve diariamente histórias de empresários, 
que confiaram em corretores “piratas”. Durante as negociações, 
eles prometem mundos e fundos. Mais tarde, consumada a venda, 
o “pirata” desaparece e deixa o empresário de mãos abanando. 
Quando a organização mais necessita, o suposto profissional 
desaparece.

Por todos esses motivos, na hora de contratar um plano de saúde 
para a sua empresa, faça o negócio com uma corretora especializada. 
Corretoras e Administradoras de Benefícios são capazes de oferecer 
profissionais especializados , com as melhores soluções para sua 
empresa. Essas corretoras darão suporte na venda e no pós-venda , 
nas negociações de reajuste, na análise da sinistralidade ,na gestão 
do contrato. Não caia nas mãos dos “piratas”. Vai sair muito mais 
caro do que se imagina.

Ronaldo Buscarino
diretor executivo da céltic – corretora de Seguros 

Foto: freepik.com20
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Como seria a fusão de um show de mágica com uma 
palestra de vendas? A resposta é: louco. E é assim 
que o mágico Paul, responsável pela marca Paul&Jack, 

define seus shows de mágicas, que misturam interatividade 
e diversas surpresas ao longo de sua duração.

Desde 1994, o mágico dá um show no quesito informação 
de forma interativa. Ao longo da extensa carreira, marcou 
presença em progamas de televisão da rede aberta, 
como Domingão do Faustão, Programa Amaury Junior, 
Domingo Legal e Programa do Jô. Empresas como Globo, 
SBT, Petrobras, Philips, Nextel e muitas outras compõem 
o portfólio de Paul&Jack, que marca presença com seu 
trabalho, seja em palestras interativas ou shows de 
mágicas. Hoje o mágico fideliza 81% de seus clientes e faz 
uma média de 150 shows por ano.

A ideia de ser um palestrante mágico surgiu à partir do 
livro "What's the use of Lectures", de Donald Bligh, em 
que aponta que após os primeiros 25 minutos de palestra 
a atenção dos participantes cai significativamente. Indo 
contra este fato, nasce a ideia de uma palestra interativa 
em que a atenção das pessoas seja renovada a cada 
momento, de forma inesperada e bastante divertida.

Pensando em inovar mais uma vez, a ACE Diadema 
contratou Paul&Jack e trouxe à cidade de Diadema o tema 
"Os 10 segredos do vendedor mágico" em uma palestra 
bastante discontraída, que uniu conteúdo e interatividade. 
Tais segredos são provenientes de mais de 20 anos de 
carreira. Como surpreender clientes, como usufrir 100% 
de sua jornada diária, como dobrar rendimento e muitos 
outros tópicos fizeram parte do conteúdo da palestra, que 
durou 90 minutos e resultou em pessoas satisfeitas após 
adquirirem novos macetes de vendas que poderão utilizar 
ao longo de toda carreira comercial.

Falando sério de forma mágica

evento
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"Todos que participaram saíram 
bastante satisfeitos. 

A palestra reforçou pontos 
importantes que nós, que 
estamos à frente da equipe de 
vendas, sempre passamos aos 
vendedores. Eles realmente 
conseguiram deixar todos que 
participaram interessados e 
entretidos também. Foi 100% 
aproveitável.", declarou Zog 
Massaretto Scarpellini, diretora 
da empresa Telas Cupecê, 
que levou 4 vendedores à 
palestra.

Falando sério de forma mágica

Fotos: Priscila Magalhães
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Diadema se destaca em competição na Bahia
Jovens e crianças do projeto social conquistam medalhas em Campeonato 
Mundial de Ju-Jitsu em Salvador

SOCIAL

A   Associação Lutar Pelo Futuro existe 
há nove anos e desde então vem 
incentivando a prática da atividade 
física e disciplina por meio da arte 

marcial, com o estilo Morganti Ju-Jitsu. No dia 
8 de outubro levou 40 atletas, entre jovens 
e crianças, para disputarem o mundial em 
Salvador. Para tanto, o projeto contou com 
o apoio das empresas Waelzholz Brasmetal, 
Braskem, Elma e Supertrans, que patrocinaram 
a Associação através da Lei de Incentivo ao 
Esporte do Estado de São Paulo.

O mundial, que aconteceu nos dias 08 e 09 
de outubro, contou com atletas da África do 
Sul, Argentina e Chile e de mais nove estados 
brasileiros. Bruno Suema, lutador de MMA, e 
Wernei Cardoso, árbitro do UFC, foram alguns 
dos nomes que prestigiaram o evento.

Este já é o segundo campeonato mundial em 
que o Lutar pelo Futuro marcou presença. A 
expectativa de vitória e bons resultados
se consagrou após os resultados: 
foram 33 medalhas, das quais 13 
de ouro e um prêmio de Revelação 
Juvenil Feminina.

Fotos: Leandro Yabiku
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Segurança & Serviços
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Qual o valor do meu serviço?
 
O cliente somente comprará um serviço ou produto quando observar que 
o VALOR é bem maior do que o PREÇO
 

nucleo de contadores

AUTOR: GILMAR DUARTE

Q
uanto vale o seu serviço? Qual é o preço do 
seu serviço? Quanto custa o seu serviço? As 
questões acima são levantadas diariamente 
pelos empresários, mas nem sempre aplicam as 

           . três palavras adequadamente: custo, preço e 
valor. O termo mal empregado pode distorcer a frase 
e impossibilitar o entendimento.

Se o cliente perguntar qual é o custo do serviço ou 
mercadoria, devemos refletir se ele deseja saber o 
custo ou realmente está se referindo aos custos para 
produzir o serviço ou mercadoria. Poderá ser um grande 
parceiro e querer saber quais os custos para auxiliar no 
cálculo para ofertar melhores preços ou maximizar o 
lucro. Mas, se não for isso, pode ser que deseja saber 
qual é o preço para comparar com outros fornecedores 

e decidir de quem irá adquirir.
Observem que preço e valor são palavras diferentes e 
com significados bem distintos. Você poderá dizer: o 
ouvinte deve ter entendido o que ele quis transmitir. 
Será que entendeu mesmo? O preço poderá ser 
definido com base nos custos, com base na pesquisa 
de mercado (concorrência) ou ainda em função dos 
valores percebidos pelo cliente. Tanto o fornecedor 
quanto o cliente podem definir o preço de venda.

Sim, o cliente também pode dar o preço. Para 
exemplificar tomemos o caso da venda de um 
imóvel anunciado pelo preço de R$1.000.000,00. Um 
interessado diz que paga somente R$800.000,00. Se 
for aceito, quem é que definiu o preço de venda? Por 
fim, tratemos do VALOR. Quem é que define o valor de 
um serviço ou mercadoria?
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Se o seu caminho 
é acreditar, a 

CAIXA acredita  
com você.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 
CRÉDITO* PARA A SUA EMPRESA.

*Crédito sujeito a aprovação.

• Antecipar as vendas a prazo.
• Pagar despesas do dia a dia.
• Pagar salários. 
• Reformar ou ampliar espaços. 
• Investir em estrutura e  

modernizar maquinário.

SAC CAIXA – 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva
ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474
facebook.com/caixa | twitter.com/caixa
caixa.gov.br

Participe deste grupo!
Mais informações 11.4053-5400 ou nucleodecontadores@acediadema.com.br

Valores são benefícios reconhecidos pelos clientes. 
Uma relíquia que ganhei do meu pai, por exemplo, 
poderá ter grande valor, mas não tem preço, pois não 
está à venda. O valor é definido pelo cliente (quem 
está interessado no bem ou serviço).

Se ele não enxergar nenhum valor, não significa que 
está errado. O fornecedor pode, através de informações, 
auxiliar o cliente a reconhecer valores no serviço ou 
produto, mas apenas auxiliar.

Se alguém tentar vender um celular nova geração 
por R$100,00 para a minha mãe, certamente ela não 
comprará, pois não reconhece valor algum neste 
aparelho, que não sabe utilizar e nem deseja aprender. 
Este produto não tem qualquer valor para ela.

Custo, preço e valor são palavras com significados 
distintos. Devemos entendê-las para aplicar 
corretamente e deixar o diálogo compreensível. É 
importante lembrar que o VALOR é definido pelo 
cliente. Portanto, se o cliente não enxerga valor em seu 
serviço ou produto, procure melhorar a comunicação.

Referência: 

https://boletimcontabil.wordpress.com/2016/07/25/qual-o-valor-do-meu-servico/
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ACONTECEU
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01 - Treinamento da Boa Vista sobre Certificado Digital aos funcionarios ACE e 
Agentes de Registro FACESP, ministrado por Beatriz Gasparotto.
02 - A ACE Diadema marcou presença no Encontro Corporativo da Trato Feito 
Empresas, na Câmara Municipal de Diadema.
03 - Reunião de Diretoria para tratarem das ações da ACE
04 - Presidentes e Executivos das Associações RA2 do Grande ABCD, realizaram 
reunião mensal para pautarem as demandas e ações
05 - " Juntos somos mais fortes", com este objetivo que o Núcleo de Contadores 
ACE vem crescendo e se fortalecendo, buscando melhorias para a Classe e para 
o Município
06 - Presidente Vera Lucia recebe Superintendente Regional Evandro 
Souza, Tania Zayas - Gerente Geral da Unidade, Thiago Zavanella - Gerente de 
Relacionamente do Banco do Brasil.
07 - Encontro mensal do Núcleo de Negócios

08 - Reunião de planejamento para a Feira D' Beleza 2017, com o apoio de Rick 
Moreno e Teodoro Campos   da Felps Cosméticos
09 - Presidente da ACE, Vera Lucia, e os Diretores, Ronaldo Buscarino, e Antonio 
Balista, da Céltic Gestão em Benefícios, em visita a Lipson Cosméticos  para falar 
da Feira D' Beleza 2017 e Plano de Negócios.
10 - Reunião de planejamento para Feira D' Beleza 2017, com Jordana Baptista 
e Maria Rita da ABC Cosmetologia.
11 - 1º Meia Maratona, reunião de planejamento das ações a serem desenvolvidas 
no evento estiveram presente: Giba Krauser- Secretaria de Esportes, Thiago da 
Runnersp, Ariane de Freitas da ACE Diadema, Felipe Iannucci- Runnersp, Vera 
Lucia ACE Diadema
12 - Reunião para definir detalhes da sede própria da ACE Diadema, com 
Arquiteta Ariane Gomes

7
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8

10

12
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PALAVRA DO ASSOCIADO 

Novas possibilidades

M
e associar à ACE Diadema foi muito positivo porque 
sei que é uma empresa séria e que trabalha em prol 
da cidade e dos seus associados. Em junho tive a 
oportunidade de participar da Feira D'Beleza, onde 

pude conhecer ainda mais pessoas e aumentar minha carteira de 
clientes. Isso se fez possível através do trabalho da ACE Diadema, 
que me convidou para participar do evento. O ano ainda nem 
acabou e já estou pensando na próxima feira e nas possibilidades 
que ela me trará, pois o evento foi realmente muito bom para os 
negócios.

Trabalho para a Tupperware há 22 anos e, como distribuidora, há 
5. Sou responsável pelo treinamento de pessoas, ajudando na 
formação de novos líderes. Temos um evento chamado "Chá de 
oportunidade", o qual recrutamos novas consultoras e também 
formamos líderes. Atualmente, conto com uma equipe de 67 
líderes e esse número vai aumentar ainda mais. E a parceria 
com a ACE Diadema poderá nos ajudar nisso também, além 
de movimentar nosso meio de trabalho com as campanhas 
promocionais que sempre participo, já tivemos ganhadoras aqui 
na Tupperware e foi maravilhoso.

Em dezembro vou participar do 4º Baile da Cidade, pois tenho 
certeza de que será um evento bom para os meus negócios. 
Para 2017, quero crescer junto à ACE Diadema e ser ainda mais 
presente, participando dos eventos e ações.

diSTRiBUiÇÃO dinÂMicA- TUPPeRWARe
AVenidA PReSidenTe KennedY, 306     cenTRO

09913-000    diAdeMA / SP
Telefone ( 11 ) 4056-4637 - ( 11 ) 4056-4638

twdinamica@gmail.com

Lindalva Ramos
Distribuidora Tupperware
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empreendedorismo

Falando de liderança
Fatores essenciais ao líder bem-sucedido

M
uitos profissionais assumem cargos de 
liderança por estarem tecnicamente bem 
qualificados. No entanto, é imprescindível 
aprender a liderar. Com o crescimento 

acelerado do mercado as empresas, muitas vezes, 
acabam por promover profissionais despreparados 
para cargos de liderança. E é aí que mora o perigo!

De acordo com a tese de James Hunter, autor do 
best-seller "O Monge e o Executivo", você gere coisas 
e lidera pessoas. Os princípios de liderança não se 
resumem apenas à postura impositiva, mas também ao 
tratamento com pessoas, em como transmitir conteúdo, 
aprendizado ou qualquer outra coisa de forma sucinta. 

O líder deve ser uma peça do tabuleiro a ser admirada, 
e essa admiração deve partir de sua equipe. Ora, impor 
respeito e admiração é diferente de impor medo. Em 
liderança existe um pilar bastante importante chamado 
motivação. Isto porque o líder deve ser o responsável por 
motivar sua equipe, prestando todo suporte necessário.

O tipo de líder que as empresas precisam é aquele 
que não pense pelas pessoas, mas as ajude a 
pensarem. Este profissional precisa ter impulso e 
desejo de mudar, de fazer sempre o melhor à equipe.

Além de ter potencial, o líder precisa ter desejo de desenvolver 
cada pessoa de sua equipe, formando novos líderes para caso 
seja necessário. Ou seja, um líder formador de novos líderes. 

Antes de aprender a controlar a equipe, é 
necessário aprender a controlar a si mesmo.
Para liderar de modo eficaz é preciso entender que nem 
todas as pessoas se motivam apenas com desafios 
permanentes, mas a maioria delas se sente motivada 
se lhes forem apresentados os significados desses 
desafios. Uma ideia imposta precisa fazer sentido 
à equipe para que seja bem aderida com sucesso.
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BBS MODAS
TEL 11  2356-6546

BFMJ
TEL 11  2677-0888

BIOMEDIC
TEL 11  4044-3777

CLAKCONT  
CONSULTORIA

TEL 11  4072-2646

CONTATO 
MARCENEIROS 

TEL 11  4308-6066

DIAMED SAÚDE 
OCUPACIONAL

TEL 11  4048-2003

ENG SEG SEGURANÇA 
DO TRABALHO

TEL 11  4069-5051

ESTILOCAST APOIO 
ADMINISTRATIVO

TEL 11  2988-0408

FABIO GÁS
TEL 11  4044-3457

FAST GRAPHIC 
E PAPELARIA
TEL 11  2375-0565

FRANCISCO  
C S DA SILVA

TEL 11  95411-6593

LIDEROX COM 
DE GASES

TEL 11  4221-6304

MABEL CONSULT
TEL 11  4509-2337

LUANI
TEL 11  4115-4478

M.J.E PANIFICADORA
TEL 11  4396-0896

LIRIUS PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EMBALA

TEL 11  4048-8162

MÁRCIO CONSTRUÇÃO 
E REFORMA

TEL 11  99581-5507

MARIANE V M SERAFIN
TEL 11  4249-3379

MUNDO NET.COM
TEL 11  4392-4556

NATU SAÚDE
TEL 11  5873-7157

NORVIK BRASIL
TEL 11  3588-0508

NUTRI TERM
TEL 11  2553-6470

ÓTICA GAMA
TEL 11  4056-3654

PAM SAUDE
TEL 11  98521-6552

PANFLETOS ONLINE
TEL 11  3181-2852

R. BELLONI
TEL 11  95381-9384

UNIESP
TEL 11  4056-5651

UNIVERSON 
 CONSTRUÇÕES

TEL 11  4056-3764

UNIELLAS MARCAS E 
PATENTES

TEL 11  8091-8266

TCM COM E SERVIÇOS 
DE PEÇAS

TEL 11  2833-7930

TRANSTEJES
TEL 11  4363-1267

VEDASEMPRE
TEL 11  4067-6561

VIVA FINE
TEL 11  4203-2490

WA5 MARKETING E 
COMUNICAÇÃO

TEL 11  2876-4351

WALLIZA
TEL 11  4043-6466

WINNER
TEL 11  4056-8491

NOVOS ASSOCIADOS
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campanha

Novembro Azul: 
prevenir para alcançar 
a longevidade
Idealizada para conscientizar a 
respeito do câncer de próstata e 
dirigida à sociedade, em especial 
aos homens, a campanha Novembro 
Azul ajudou e vem ajudando a salvar 
diversas vidas 

Em 2015, o INCA (Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva) estimou 61.200 novos 
casos da doença para esse ano (2016). Idade, 
histórico familiar de câncer e etnia/cor da pele são 

os maiores fatores de riscos identificados para o câncer 
de próstata. Entretanto, a idade é o único fator de risco 
bem estabelecido para o desenvolvimento do câncer 
de próstata, isto porque a maioria dos casos da doença 
é diagnosticada em homens acima dos 65 anos. Com 
relação ao histórico familiar, aproximadamente 25% dos 
casos apresentam ligação à este fator.

Homens que tiveram pai ou irmão diagnosticados com 
a doença apresentam aumento significativo no risco 
de desenvolvimento dessa neoplasia. Por fim, além dos 
causas citadas, a etnia/cor da pele também apresenta 
associação com o câncer de próstata, visto que o câncer 
de próstata é 1,6 vezes mais comum em homens negros 
quando comparados aos homens brancos.

Além disso, vale ressaltar que dieta e nutrição 
também compõem a etiologia do câncer de próstata, 
já que o excesso de peso corporal pode contribuir ao 
diagnóstico deste tipo de câncer. Em sua fase inicial, o 
câncer da próstata tem evolução silenciosa. Já em sua 
fase avançada, a doença pode provocar dores ósseas 
e sintomas urinários e, quando mais grave, infecção 
generalizada ou insuficiência renal.
O medo, a vergonha e a falta de tempo para cuidar 
da saúde são barreiras que devem ser vencidas pelos 
homens na prevenção e luta contra o câncer de próstata. 
A consulta com médico especialista é imprescindível para 
a prevenção da doença.

36
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No mês de outubro a ACE Diadema veste 
rosa contra o combate ao câncer de mama 

O mês de outubro é marcado 
pela cor rosa e traduz a luta de 
muitas mulheres diagnosticadas 

com câncer de mama e mulheres 
que apoiam a causa. O movimento, 
conhecido como Outubro Rosa, nasceu 
em 1990 e tem por objetivo estimular 
a participação da população na 
prevenção do câncer de mama. 

A doença é causada pela multiplicação 
de células anormais da mama, que 
formam um tumor. Há vários tipos de 
câncer de mama, sendo que alguns 
tipos têm desenvolvimento rápido 
enquanto outros são mais lentos.

Depois do câncer de pele não melanoma, 
que corresponde por 30% de todos os 
tumores malignos registrados em todo 
o país, o câncer de mama, com cerca de 
25% novos casos a cada ano, é o mais 
comum entre as mulheres no mundo e 
no Brasil. O INCA (Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva), 
que participa do movimento Outubro 
Rosa desde 2010, promove eventos 
técnicos, debates e apresentações 
sobre o tema, prestando suporte com 
foco na prevenção da doença.

Pensando nisso, mais uma vez a 
ACE Diadema adotou a campanha, 

prestando incentivo às mulheres 
para a prevenção da doença. Além 
disso, contamos com o apoio da Felps, 
empresa fabricante de cosméticos, 
que doou brindes para mais de 50 
mulheres associadas à ACE. "A Felps 
fica muito feliz em poder, junto à ACE 
Diadema, ajudar as mulheres que 
representam 90% de nosso público. Foi 
um prazer poder participar dessa ação 
tão importante", declarou Teodoro 
Campos, consultor estratégico na Felps. 
Confira abaixo as fotos da entrega às 
mulheres associados.

MOVIMENTO SOCIAL
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cOnHecendO OS SinAiS e SinTOMAS 

dO cÂnceR de MAMA

* Nódulo fixo, endurecido e geralmente 
indolor;
* Pele da mama avermelhada, retraída ou 
parecida com casca de laranja;
* Alterações no mamilo;
* Pequenos nódulos na região embaixo das 
axilas ou no pescoço;
* Saída espontânea de líquido dos mamilos.

Ao constatar qualquer tipo de alteração na mama, o mais 
indicado é a procura de um especialista. É importante 
que as mulheres observem suas mamas sempre que se 
sentirem confortáveis para tal. Vale ressaltar que existe 
tratamento para o câncer de mama e o diagnóstico 
precoce pode ser fundamental para o tratamento da 
doença. O Ministério da Saúde oferece atendimento por 
meio do Sistema Único de Saúde, o SUS.
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Receita de Natal para comer sem culpa
Ceia de Natal lembra família reunida, casa decorada, troca de presentes, mesas lindas e cheias de coisas gostosas para 
comer, não é mesmo? Mas se você está adotando um estilo de alimentação mais saudável, não se preocupe!

Separamos uma receita exclusiva para você preparar nesse Natal e comer sem culpa. A ACE Revista entrevistou o chef 
de cozinha e aAssociado Kleiton Bernardes, formado desde 2008 pelo Centro Universitário Senac e especializado em 
alimentação funcional. Kleiton também é dono da Funcion Food, empresa do ramo de alimentação saudável. Confira 
abaixo a dica do chef para aproveitar o natal de forma saudável e sem culpa.

Peito de frango recheado com espinafre e empanado 
na linhaça, com batata doce rústica ao molho de ervas, 
mostarda e mel

• 1 filet de frango;
• 1/4 de maço de espinafre;
• 2 dentes de alho;
• 1/2 copo americano de suco de 1 limão;
• Sal rosa à gosto;
• Pimenta do reino à gosto;
• 2 colheres de sopa de azeite de oliva;
• 100g de farinha de linhaça dourada;
• 1 batata doce média;
• 1 colher de sopa de ervas finas.

Para o molho:
• 1/4 xícara de azeite de oliva;
• 1 colher de sopa de mostarda Dijon;
• 1/2 colher de sopa de mel.

Preparo:
Corte o peito de frango ao meio, porém não até o fim 
(formato similar ao de uma asa de borboleta). Tempere 
com um dente de alho espremido, ervas finas, pimenta 
do reino, fio de azeite e o suco do limão. Reserve. Em 

GASTRONOMIA

seguida, refogue o espinafre até murchar, com 1 dente de 
alho, fio de azeite e sal. Coloque o espinafre no meio do 
frango, enrole e prenda com um palito de dente. Empane 
na linhaça, adicione em uma forma e leve ao forno a 160ºC 
por 15 minutos.

Corte a batata com casca em cubos, adicione um fio 
de azeite e leve ao forno até dourar. Depois de assada, 
tempere-as com ervas, sal, pimenta do reino e mais um fio 
de azeite.

Molho:
Adicione todos os ingredientes
em um recipiente e misture-os
até que fiquem homogêneo.
Depois de pronto, adicione
 sobre o frango já assado.

Kleiton Bernardes
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esporte 

1ª Meia Maratona ACE Diadema 2016
Trazer novidades e inovações para a cidade também é um papel 
desenvolvido pela ACE Diadema 

P
ortanto, vem aí a 1ª Meia Maratona ACE Diadema, 
que acontecerá no dia 11 de dezembro. A corrida, 
que terá duração máxima de 3 horas e 30 minutos, 
será disputada nas distâncias de 5, 10 e 21k e 

caminhada de 3k com percurso aferido pela Federação 
Paulista de Atletismo, que está sendo divulgado no site 
meiamaratonadiadema.com.br. 

A maratona é fruto da parceria entre a ACE Diadema e a 
Runnersp Marketing e Eventos, empresa voltada à criação, 
realização e organização de eventos esportivos e com 
o apoio da Prefeitura de Diadema com articulação da 
Secretaria de Esporte e Trânsito. Na ocasião, celebraremos 
o 44º aniversário da ACE Diadema e os 57 anos da cidade. 
O objetivo é movimentar a cidade e incentivar o esporte.

“Organizar eventos é sempre prazeroso, porém muito 
complicado, exige muito foco e dedicação, principalmente 
quando de trata de uma Meia Maratona. Idealizamos um 
evento agradável aos atletas participantes e satisfatório às 
marcas que acreditaram na maratona. Tudo pensado para 
proporcionar um domingo de saúde, bem-estar e alegria. 
Será uma grande confraternização em comemoração 

ao aniversário da cidade de Diadema.”, declarou Felipe 
Iannucci, gestor de negócios na empresa Runnersp 
Marketing e Eventos.

A Meia Maratona ACE Diadema 2016 será disputada nas 
categorias masculina e feminina, em que cada atleta 
correrá o percurso escolhido de 5, 10 ou 21k, sendo que a 
caminhada 3k é apenas participativa. A largada da corrida 
acontecerá às 7h, dentro do shopping Praça da Moça, na rua 
Graciosa, em Diadema e contará com diversas atividades 
antes, durante e após o evento. 

Os participantes deverão chegar meia hora antes do 
horário da largada para receberem as instruções finais. 
Por medidas de segurança, o evento contará com o 
apoio da PMSP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) 
e da GCM (Guarda Civil Municipal de Diadema). Além 
disso, contaremos com serviço de ambulância. É uma 
grande oportunidade aos adeptos à corrida e atividades 
físicas em geral para vestir a camisa e correr pela cidade 
de Diadema. Para participar, basta se inscrever no site 
oficial da maratona. Mais informações no 4053-5400 ou 
meiamaratona@acediadema.com.br.

esporte

Foto: Fausto Ferrarias
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