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Enfim... Encerra-se um ciclo

PALAVRA DA PRESIDENTE

4 ACE REVISTA# 54

Q
uando 2018 findar, terminará com ele um 
dos períodos mais importantes de minha 
vida: a responsabilidade que assumi 
como presidente da Associação Comercial
e Empresarial de Diadema. Foram seis 
anos de dedicação, pensando em ações 
que trouxessem o melhor para a nossa
Diadema! 

Tivemos grandes conquistas, sendo a principal delas, 
a sede própria da ACE Diadema – um lindo prédio 
de 1.280 metros quadrados e cinco andares. Ah, e 
tem a Feira D’ Beleza de Diadema que, por meio de 
uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Diadema 
e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, juntamente com a ACE Diadema, colocou 
o potencial cosmético do município em destaque 
nacional; a inauguração do 37º escritório regional 
da JUCESP... 
Poderia ficar aqui lembrando e enumerando diversos 
pontos marcantes de 2013 até hoje, e tudo isso feito 
juntamente com uma Diretoria incrível, que esteve 
sempre lado a lado nas tomadas de decisões e na 
execução. E eu só tenho a agradecer! Obrigada pelo 
apoio, pela confiança e por receber nossas ideias 
sempre com muito respeito e entusiasmo, afinal, 
tudo sempre foi planejado pensando no melhor 
para os empresários e população diademenses. 
Assim, entrego a você a edição 56 da Revista ACE 
Diadema, que traz uma retrospectiva sobre como 
foi a trajetória da Associação entre 2013 e 2018. 
Ainda, tem a cobertura de dois importantes eventos 
dedicados ao Dia do Contador (comemorado em 
setembro), o HackAPAE e a confraternização dos 
funcionários das agências do Banco do Brasil no 
Terraço Turmalinas. 
O verão está chegando, então, saiba aproveitar os 
benefícios que a estação mais gostosa do ano traz 
consigo. E, depois do Outubro Rosa, é chegado o 
Novembro Azul... Para você que é homem, deixe de 
preconceitos e cuide da sua saúde. E como dica de 
turismo, os indescritíveis Lençóis Maranhenses. 
É isso! Com o coração em paz e com a sensação 
de dever cumprido, despeço-me de você, amigo 
associado! Mas isso é apenas um “tchau”, e não 
uma despedida. 
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CAMPANHAMATÉRIA DE CAPA 

ACE Diadema de “cara” nova 
Por Isis Moretti

No dia 31 de dezembro de 2018, a atual Diretoria 
da Associação Comercial e Empresarial de 
Diadema encerrará uma gestão de seis anos e 
dois mandatos. Eleita presidente, a empresária 

Vera Lucia Rocha trouxe uma nova perspectiva a ACE 
Diadema. Energia e ideias não faltaram, em um ritmo 
acelerado de ações inovadoras que, certamente, foram 
ao encontro do desenvolvimento econômico da região. 
A nova diretoria da ACE Diadema estava fadada ao 
sucesso! O jantar de posse comprovou isso ao reunir, na 
época, mais de 170 pessoas na Churrascaria Boiadeiro. 
Com as mangas arregaçadas e muita vontade de 
trabalhar, os membros da Diretoria iniciaram uma 
jornada que teria inúmeras novidades, a começar 
pela criação da comemoração do Dia do Comerciante 
que, a cada ano, traz uma atração diferenciada. “De 
uma peça teatral – “Abandonados por você”, no 
Teatro Clara Nunes, até a palestra do filósofo 
Mario Sergio Cortella. Preparamos aquilo que 
nossos associados querem e precisam ver e ouvir”, 
comentou a presidente Vera Lucia. 
Outro passo importante foi a abertura do Núcleo de 
Contadores, que atraiu para a ACE Diadema pessoas que 
fortaleceram a atual administração. A participação de 
dezenas de contadores agregou conhecimentos e novos 
desafios e, principalmente, valorizou esses profissionais 
tão importantes. A ACE Diadema cumpre o seu papel ao 
dar todo o respaldo que eles pleiteiam junto aos órgãos 
municipal e estadual.
E, para fortalecer os relacionamentos e criar 
oportunidades de negócios entre os associados da ACE 

Diadema, também foi fundado o Núcleo de Negócios. 
Empresários interessados em fazer um bom networking 
e potencializar suas vendas têm um encontro mensal 
na associação. Inúmeros negócios já foram fechados 
entre os associados e, todos que querem estabelecer 
um relacionamento com empresas que até então não 
possuem contato, têm na ACE Diadema uma importante 
aliada para realizar essa conexão. 

INCONTÁVEIS PARCERIAS
Em um mercado extremamente competitivo, com clientes 
ativos e exigentes, as empresas estão se juntando 
para garantir cada vez mais qualidade e rapidez no 
atendimento. Parcerias sólidas foram firmadas desde 
2013 para a construção de diversos sonhos, sempre com 
foco no crescimento da ACE Diadema, a exemplo do 
Sicredi, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco 
Bradesco, Shopping Praça da Moça, Governo Municipal 
de Diadema e Governo do Estado de São Paulo (com a 
JUCESP), SEBRAE, Wave Solutions e Ô.Celtic.
Já em 2017, foi criado o Shopping de Serviços por 
empresas associadas: Ravel Tecnologia, Ô.Celtic Insurance 
Group, Biomédic, Farmácia Malheiros, Invictus Benefícios 
e Action Coach. 

SONHOS QUE SE TORNAM REALIDADE 
Com o potencial que o polo de cosmético de Diadema 
possui, por que a cidade ainda não tinha uma feira de 
negócios do setor? Inquieta, Vera Lucia se indagava: “Como 
pode uma cidade com tantas empresas pertencentes à 
cadeia de cosméticos, viver no anonimato? Tínhamos 
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aproximadamente 30 empresas 
voltadas ao setor instaladas em 
Diadema. Estava na hora da nossa 
região aparecer para o Brasil e 
criar mais oportunidades para as 
pessoas investirem em seu próprio 
negócio e terem chances reais de 
crescimento. Então, juntamente 
com a Prefeitura Municipal 
de Diadema e a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, nasceu a Feira D’ Beleza 
de Diadema, lançada em 24 de 
setembro de 2013, e realizada em 
julho de 2014”, declarou Vera Lucia. 
O evento é sucesso, tanto que em 
2018 driblou a conturbada greve dos 
caminhoneiros e atraiu um público 
fiel ao Shopping Praça da Moça pelo 
quinto ano consecutivo.  
E a maior realização de todas que, 
certamente, fecha essa gestão com 
chave de diamante: a inauguração 
da sede própria da ACE Diadema 
em 18 de abril deste ano. Um prédio 
de 1.280 metros quadrados, cinco 
andares, um auditório e outro espaço 
para eventos (Terraço Turmalinas), 
o 37º escritório regional da JUCESP, 
agência do SEBRAE e do Sicredi. “Sem 
dúvida, este foi o maior marco de 
nossa trajetória”, emocionou-se 
Vera Lucia, que agradece. “Várias 
pessoas colaboraram para o 
êxito de nossa gestão. Meu total 
respeito e gratidão a cada uma 
delas, e sobretudo, a Diretoria que 
nos deu total respaldo e esteve 
lado a lado em todos os desafios 
propostos. É impossível mencionar 
o nome de todas as pessoas que 
nos ajudaram a fazer o melhor. 
Cada indivíduo que cruzou o nosso 
caminho, deixou a sua melhor 
intenção em fazer desta jornada 
o melhor capítulo desta história 
de 46 anos da ACE Diadema. Foram 
e são pessoas fundamentais para 
que realizássemos nossos projetos 
e tornássemos a nossa casa uma 
referência", encerrou a presidente 
Vera Lucia Rocha. 

Posse da diretoria da aCe diadema do triênio 
 2016/2018

Palestra da emPresária luiza Helena trajano, 
em outubro de 2017

inauguração do 37º esCritório regional da juCesPsiCredi montou uma agênCia no Prédio da aCe diadema

baile da Cidade de 2015

Feira d'beleza de diadema

Palestra do FilósoFo mario sergio Cortella, em julHo 
de 2018

meia maratona da aCe diadema realizada em 2016

evento em Comemoração ao dia do ComerCiante

 de 2015
Posse da diretoria da aCe diadema do triênio - 

2013/2015
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CAMPANHA

Homenagem em dose dupla
Eles merecem! No mês dos contadores, não faltaram homenagens a essa classe tão importante para o 
empreendedorismo do nosso País. A primeira celebração foi realizada na Câmara dos Vereadores de Diadema

Texto e fotos Isis Moretti

 DIA DOS CONTADORES

Por meio de uma sessão solene, no dia 19 de 
setembro, os membros do Núcleo de Contadores 
de Diadema receberam uma homenagem especial 
na Câmara dos Vereadores de Diadema. O 

evento foi uma iniciativa da ACE Diadema – Associação 
Comercial e Empresarial de Diadema –, em comemoração 
ao Dia do Contador, festejado nacionalmente em 22 de 
setembro. 
“É um prazer estar com vocês. É um privilégio e uma 
honra que, junto com a presidente da ACE Diadema, 
Vera Lucia Rocha, e do Secretário de Desenvolvimento 
e Trabalho de Diadema, Laércio Soares, construímos 
essa sessão solene em homenagem a todos os 
contadores da nossa cidade”, declarou o Presidente 
da Câmara dos Vereadores de Diadema, Marcos Michels. 
A mesa do plenário foi composta pelo Vereador e 
Presidente da Casa, Marcos Michel; a Presidente 
da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha; o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Diadema, Laércio 
Soares; o Representante do Núcleo de Contadores, 
Douglas Arruda Lima; a Presidente da OAB Diadema, 
Marilza Nagazawa; o Consultor de Negócios da ACE 
Diadema, André Reis; o Delegado do CRC Diadema, 

Antonio Vital; e o Gerente de Negócios do Sicredi 
Diadema, Pérsio Lopes Campos. Todos os contadores 
receberam um certificado de Honra ao Mérito.
O proprietário do Escritório Contábil Águia e ex-
Presidente do CRC-SP, Gildo Freire, prestigiou o encontro 
e reiterou a importância de tal iniciativa, uma vez que 
valoriza os profissionais da área – que constantemente 
buscam por competências e atualização. “Momentos 
como esse são de extrema importância, pois marcamos, 
falamos e valorizamos a profissão”, salientou Freire, 
que completou. “Ter um Núcleo de Contadores formado 
pela ACE Diadema tem tudo a ver com o trabalho 
que ela exerce. Além de fomentar o relacionamento 
com empresários e oportunizar uma série de ações, 
passamos a ter voz ativa e representatividade para 
levar pleitos ao Governo Municipal”. 

CONTABILIZANDO HOMENAGENS 
E teve mais comemoração... No dia 21, na sede da ACE 
Diadema, o Sicredi e a Valid Certificações prepararam 
uma palestra seguida por um delicioso coquetel. Na 
oportunidade, o gerente desenvolvedor de negócios 
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do Sicredi, Marcos Rogério de Souza Marchi, falou sobre 
a cooperativa financeira, apresentando os benefícios e 
diferenciais que possuem frente ao segmento. Atentos 
a cada detalhe, os contadores presentes tiveram a 
oportunidade de enxergar as possibilidades financeiras 
existentes no mercado que podem auxiliá-los no dia-a-dia.
“Foi uma noite muito agradável e de grande valia 
para a interação entre as pessoas. Depois da criação 
do Núcleo de Contadores, a nossa classe ficou mais 
fortalecida. Antes, mal se falava em contador”, 
pontuou o proprietário da Sobral Contabilidade, 
Antonio Carlos Sobral Junior. “O novo espaço da ACE 
Diadema supri as nossas necessidades, a fim de 
proporcionarmos palestras, cursos e demais eventos 
em prol do nosso segmento”, encerrou. 
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NOVEMBRO AZUL
conscientização acima
do preconceito
Movimento tem o objetivo de alertar a 
importância da prevenção ao câncer de 
próstata – segundo tipo de câncer mais 
comum entre os homens no Brasil. A 
estimativa é que 68.220 novos casos sejam 
registrados no País até o final de 2018

Por Patricia Mattos

O Novembro Azul – campanha que tem como foco 
divulgar a importância da prevenção ao câncer 
de próstata – surgiu na Austrália em 2003, 
motivado pelas comemorações do Dia Mundial 

de Combate ao Câncer de Próstata (em 17 de novembro). 
Além das campanhas e utilização da cor azul, muitos 
homens deixam o bigode crescer durante o mês de 
novembro como forma de demonstrar a mudança de 
como encaram os cuidados com a saúde. O movimento 
conhecido como “Movember” (moustache + november) 
conta com reuniões para debates sobre câncer de 
testículo, depressão e outros assuntos relacionados à 
saúde do homem.
No Brasil, o movimento foi criado pelo Instituto Lado 
a Lado pela Vida, a fim de quebrar o paradigma e 
preconceito dos homens em relação aos cuidados com a 
saúde e, principalmente, quanto à realização do exame 
de toque. Em 2014, foram realizadas 2.200 ações pelo 
Instituto em todo o País, com iluminações de pontos 
turísticos, adesão de celebridades, corridas de rua, 
palestras informativas etc.
De acordo com o INCA – Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva –, o câncer de próstata é o segundo 
mais comum entre os homens no Brasil e o quarto tipo 
mais comum considerando ambos os sexos. Ainda, mais 
do que qualquer outro tipo da doença, é considerado um 
câncer da terceira idade, pois cerca de 3/4 dos casos no 
mundo acontecem a partir dos 65 anos. Alguns desses 
tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se 
para outros órgãos, porém, a maioria leva em torno de 15 
anos para crescer 1 cm³. A estimativa é que em 2018 sejam 
diagnosticados 68.220 novos casos no País.

Portanto, é importante lembrar que, para ajudar a 
diminuir o risco de câncer e outras doenças crônicas, 
é recomendado ter uma dieta rica em frutas, verduras, 
grãos, cereais e com menos gordura. Hábitos saudáveis 
como atividade física, manter o peso adequado à altura, 
diminuir o consumo de álcool e não fumar, também são 
recomendações primordiais.
Além disso, os exames de toque e de PSA (Prostate-
Specific Antigens) devem ser feitos anualmente, 
pois são essenciais para o diagnóstico precoce da 
doença. É fundamental que todo homem entenda 
que a saúde deve estar em primeiro lugar, e acima 
de qualquer preconceito. 

ESPECIAL
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1º - viagem Para maCeió 5 dias,4 noites P/2 Pessoas all inClusive+2 óCulos

2º - smart tv led 50” ultra Hd 4K - inteligenCia artiFiCial

3º - sala de jantar - mesa dobravel Com 4 Cadeiras

4º - Celular samsung galaxy s8
5º - vale ComPras no valor de r$  1.500,00 aCCredito

6º - vale ComPras no valor de r$  1.200,00 aCCredito

7º - tv 32” led PHilCo

8º - vale ComPras aCCredito no valor de r$ 750,00 
9º - Kit tuPPerware + vale ComPras r$ 300,00 aCCredito

10º - vale ComPras  no valor de r$ 500,00 aCCredito

12º - vale ComPras Club de CamPo no valor de r$ 350,00 + óCulos de sol

13º - vale ComPras Club de CamPo no valor de r$ 350,00 + óCulos de sol

14º - vale ComPras Club de CamPo no valor de r$ 350,00 + óCulos de sol

11º - biCiCleta Feminina aro 26
15º - vale ComPras aCCredito no valor de r$ 250,00 + óCulos de sol

16º - vale ComPras aCCredito no valor de r$ 250,00 
17º - vale ComPras aCCredito no valor de r$ 250,00 
18º - Forno elétriCo mondial

19º - Cesta de Produtos davene
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N
os dias 15 e 16 de setembro, a Associação Comercial 
e Empresarial de Diadema sediou a primeira edição 
do HACKAPAE – organizado pela APAE Diadema, 
que teve o objetivo de encontrar soluções 

inovadoras para gerar recursos (arrecadações) para a 
instituição. O evento reuniu 40 pessoas entre empresários, 
empreendedores, mentores de startups e estudantes. 
O desafio foi apresentar cinco propostas para: estratégia 
de baixo custo para divulgação da APAE em mídia online 
e off-line; como fortalecer a imagem da APAE para o 
público jovem; como engajar voluntários; novas formas 
de captação de recursos regionalizados; e como engajar 
empresas por meio do selo Amigo da APAE.
Para tanto, os participantes foram divididos em cinco 
grupos e, em 48 horas, receberam palestras e clínicas de 
aprendizado, tais como: definição de problemas, rounds de 
ideação, processos de validação, experimentação, criação 
e apresentação de projetos em forma de pitchs. E depois, 
por fim, os grupos exibiram as soluções desenvolvidas.
A equipe vencedora do 1º HACKAPAE foi a Influenciadores 
Sociais, formada por José Maria Couto Júnior, Mikaela Silva 
de Sousa, Leonardo Lúcio Francisco, José Osdinei Paes 
Alves Junior e José Rubens Rodrigues. Como prêmio, eles 
receberam dez horas de mentoria sobre investimentos 
pela DODEKA Investimentos e uma hora de mentoria de 
LinkedIn, oferecido por Fabíola Oliveira. Além disso, a Open 
Lab Coworking disponibilizou o espaço por um dia para os 
integrantes do time.
De acordo com o organizador do HACKAPAE, Fabrício Ondei, 
o evento superou as expectativas. “Percebi que este foi o 
primeiro hackathon social de muitas pessoas presentes, o 
que fez todas se esforçarem ao máximo para resolver os 
problemas da APAE Diadema”, comentou Ondei. “As ideias 
não serão divulgadas, pois refinaremos os projetos para 
colocá-los em prática simultaneamente”, encerrou. 

EQUIPES
INFLUENCIADORES CLUB APAE
José Maria Couto Júnior, 
Mikaela Silva de Sousa, 
Leonardo Lúcio Francisco, 
José Osdinei Paes Alves 
Junior e José Rubens 
Rodrigues

Rafaella Giardino,  
Carlos Augusto de Souza, 
uilherme Buzzo, 
Eloisa Gameiro e  
David Godoy

SAMAMBAIA CONECTAPAE
Thayna Mesquita, Hiroaki 
Kokudai, Camila Lopes, 
Wagner Alcir, Alan 
Ferreira e Rafael Penassi

Pedro Flaire, Maísa Alves, 
Adson Brito e 
Felipe Brandão

MENTORES
Adriana Nogueira, Erika Mayumi Takata, Fabíola 
Oliveira, Fabrício Ondei, Luciano Calchi, Patricia Fujita, 
Paulo Roberto Silva, Rodrigo Oliveira, Taynã Barros 
Baena, Tiago Vito, Victor Okuma, Victor Ramos

PALESTRANTES APAEXONADOS

Hugo Santos, Benício 
Filho, Marcos Batista, 
Victor Magnani

Lucas Luz, Feliciana 
Nogueira, André Archila, 
Américo Gameiro e 
Renan Ramos

ACE Diadema sediou o 1º HACKAPAE 

EVENTOS

Foto: Guilherme Buzzo
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SAÚDE

O Sol não é vilão
Chegou o verão... Época de calor; sinônimo de praia, piscina, parques, e daqui a pouco, tem as férias. 
Então, saiba como aproveitar a estação  de forma saudável

Por Patricia Mattos

Com a chegada da estação mais quente do ano, alguns 
cuidados com a saúde precisam ser redobrados, tais 
como a exposição moderada ao Sol e atenção com 
a hidratação do corpo. É sabido que o Sol é fonte de 

vitamina D – responsável pelo aumento dos níveis de cálcio no 
organismo (importante para fortalecer ossos e articulações); 
ajuda a prevenir doenças cardíacas, autoimunes, diabetes, 
osteoporose e câncer (principalmente no cólon, mama, 
próstata e ovários).
Além disso, você já reparou que nessa época as pessoas 
ficam mais alegres? Os raios solares também são ótimos 
para o combate à depressão, pois são responsáveis pelo bom 
humor, energia e melhor qualidade do sono. Por isso, não 
trate o Sol como vilão, e escolha sempre os horários mais 
adequados para usufruir de suas vantagens.
A melhor opção é aproveitar os raios solares até às 10h ou 
após as 15h – horários em que os raios UVB estão menos 
intensos. Vale lembrar que o uso diário do protetor solar 
é muito importante para garantir os cuidados com a pele. 
Recomenda-se o uso de chapéus, bonés, óculos de sol e 
roupas de algodão (retêm cerca de 90% das radiações UV).
Para manter o corpo hidratado é fundamental beber muita 
água e ter uma dieta repleta de frutas leves – melancia, 
laranja, melão e uva são alguns exemplos de frutas ricas em 
água que podem ser consumidas em abundância. 

E, se estiver com planos de viajar para a praia, aproveite 
também a água mar! Ela é rica em sais minerais e metais 
como cálcio, magnésio, sódio, potássio e ferro – elementos 
que hidratam a pele e diminuem coceiras e alergias. Além 
disso, o banho de mar fortalece o sistema imunológico, tem 
efeito cicatrizante, ajuda a limpar os pulmões, proporciona 
energias positivas e relaxamento. Só não se esqueça de que, 
quando nos expomos à água rica em sal, diminuímos a nossa 
proteção aos raios ultravioletas B, então, após o mergulho 
revigorante é necessário repassar o protetor!

IMPORTANTE

USE ÓCULOS 
ESCUROS

EVITAR ÁLCOOL COMIDAS LEVES

 IMPORTANTE 
PARA A 

PROTEÇÃO DOS 
OLHOS CONTRA 

OS RAIOS 
ULTRAVIOLETAS

 BEBIDAS 
ALCOÓLICAS 
EXPULSAM 

A ÁGUA DAS 
CÉLULAS DO 

CORPO

 E EVITE 
GORDURAS, POR 

CONTA DO CALOR, 
O ORGANISMO 
TRABALHA UM 

POUCO DIFERENTE 
DAS DEMAIS 

ÉPOCAS DO ANO
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OBrasil registra hoje cerca de 13 milhões de 
desempregados – e o cenário se agrava 
porque boa parte da população está perdendo 
a esperança. De acordo com a Pesquisa por 

Amostra de Domicílio Contínua (PNAD), divulgada em 
agosto pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, cerca de 4,8 milhões de pessoas acima dos 
14 anos desistiram de procurar emprego no segundo 
trimestre de 2018. Diversas empresas faliram e tantas 
outras pessoas estão insatisfeitas com o emprego ou 
negócio atual. Com base nesta realidade, os brasileiros 
precisaram se reinventar. 
O mercado digital foi o ramo de negócio mais procurado 
para um “recomeço”. Segundo a pesquisa Digital 
Adspend 2018, da IAB Brasil – Interactive Advertising 
Bureau –, a publicidade digital no País movimentou 
R$ 14,8 bilhões em 2017 e cresceu 25,4% em relação ao 
ano anterior. Este é um dos poucos segmentos onde é 
possível construir ideias altamente rentáveis, mesmo 
com investimento zero. 
Mas, como em qualquer outro ramo de negócio é preciso 
trabalhar bastante e ser criativo, enxergar oportunidades 

e explorar um determinado nicho. Com isso, pequenas 
empresas (ou empreendedores) passaram a ganhar mais 
visibilidade pelo alto potencial de inovação e modelo de 
negócio escalável. De acordo com o CTO & Co-founder da 
TurboMKT (Plataforma de Negócios Online), Flávio Oliveira, 
é possível criar um negócio digital com investimentos 
próprios e uma perspectiva de crescimento anual 
bastante alta. “O custo de manutenção de um negócio 
no ‘mundo real’ é extremamente alto e, geralmente, 
o lucro não é suficiente nem para bancar os custos 
fixos. No mundo digital, atuando como um produtor 
de conteúdo ou um afiliado (ambos denominados 
empreendedores digitais) acontece exatamente o 
contrário: os custos fixos e investimento inicial são 
baixos e tendem a ser gradativos, e a margem de lucro 
é alta”, observou Oliveira.
Para iniciar a imersão neste mundo digital, antes de 
começar um negócio, é necessário ter clareza sobre os 
objetivos da empresa a pequeno, médio e longo prazo. 
Ainda, é importante conhecer o marketing digital e 
ferramentas para divulgação, produção, distribuição de 
conteúdo e como realizar a venda pela internet. “Vender 

Negócios digitais:
como empreender em um Brasil fora da crise
O mercado digital movimentou R$ 14,8 bilhões em 2017, mostrando que mesmo em meio à crise 
econômica do mundo off-line, empreender no digital pode ser lucrativo

Por Patricia Mattos

EMPREENDEDORISMO



19ACE REVISTA# 56

pela internet para algumas pessoas é algo distante, 
entretanto, para começar basta apenas colocar em 
prática uma ideia, organizar os conhecimentos em um 
curso online ou eBook, utilizar as melhores estratégias 
e tecnologias e, com dedicação e tempo, começar a 
faturar”, aconselhou Oliveira, que ressaltou. “O retorno 
financeiro dos empreendedores digitais costuma ser 
quase que instantâneo. As pessoas desejam consumir 
informação e conhecimento para fins diversos e, para 
tanto, precisam de conteúdo de qualidade. Se o produtor 
tem experiência relevante para ser compartilhada, com 
um material bem produzido e disponibilizá-la de forma 
acessível, certamente, terá sucesso”.

Para aqueles que pensam em dar início a um negócio 
no mercado online, mas não sabem por onde começar, 
Oliveira oferece algumas dicas importantes:

PRIMEIRO
PASSO

Entender o mercado digital, ter 
propriedade no segmento no qual 
atuará e ter um objetivo claro bem 
definido.

SEGUNDO 
PASSO

Ter uma estrutura societária focada e 
especialista disposta a colocar a mão 
na massa. É interessante ter sócios 
com qualificações e especialidades 
diferentes, isso ajudará na divisão de 
tarefas. Em seguida, conectar-se com 
pessoas que estão na mesma sintonia 
e que acreditam por inteiro naquela 
ideia; a equipe é um dos fatores mais 
importantes – principalmente no início 
–, pois juntos farão o negócio acontecer 
e crescer.

TERCEIRO 
PASSO

É importante administrar os custos 
fixos. Trabalhar remoto pode ser 
confortável e poupar os custos de uma 
sala comercial; ter uma equipe enxuta 
e multitarefa; e ter sob controle todo o 
custo do projeto e fazer provisões de 
faturamento.
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EVENTOS 

Confraternização BB no Terraço 
Turmalinas
 

Por Isis Moretti

A Associação Comercial e Empresarial de 
Diadema está cumprindo com o seu papel 
e, além de trabalhar em prol do fomento 
empresarial da cidade, também proporciona 

momentos de descontração e valorização pessoal. 
Na noite de 25 de outubro, a ACE Diadema abriu as 
portas para uma confraternização da regional do 
Banco do Brasil, no Terraço Turmalinas – espaço 
destinado para locação de eventos em geral. 
Estiveram presentes aproximadamente 40 pessoas 
convidadas entre as cinco agências localizadas em 
Diadema, sendo: Centro, Serraria, Manuel de Nóbrega, 
Piraporinha e Pauliceia. Foi servido um delicioso 
churrasco, com acompanhamentos em geral (saladas, 
batatas e cebolas temperadas, farofas, arroz e patês, 
além de cerveja, vinho, refrigerante e sucos) ao som 
de uma boa música. 
De acordo com o gerente geral de agência, Volnei 
Carlos Puhl, o encontro teve o objetivo de celebrar o 
bom desempenho das agências da cidade e aproximar 
socialmente todos os funcionários. “Aproveitamos 
o espaço oferecido pela ACE Diadema e reunimos 
nossos colaboradores para uma noite diferente e 
especial. Nossa intenção foi valorizá-los por todo 
o empenho e esforço na busca dos cumprimentos de 
nossas metas”, disse Puhl. 
Além de Puhl e dos funcionários das agências, 
estiveram presentes nesta confraternização Rogério 
Idino (superintendente estadual de Campinas), José 
Meira Lins Neto (superintendente regional), Fernanda 
Harue de Almeida (gerente agência empresa Osasco – 
que possui uma plataforma em Diadema), Silvana Bernal 
(gerente agência Manuel de Nóbrega), Plínio Duarte 
Negrão Júnior (representante do SEGASP), Alexandre 
Pitondo (gerente da agência SBC, representando a 
Regional São Bernardo do Campo) e Claudinei Alves 
dos Santos Júnior (assessor da superintendência 
regional de São Bernardo do Campo).
O Espaço Turmalinas da ACE Diadema é um local 
destinado para qualquer tipo de evento, sejam 
comemorações, confraternizações, rodada de negócios, 
palestras etc. 
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MERCADO

A diferença na frente dos olhos
Por Patricia Mattos

O mercado de óticas passou por várias transformações 
nos últimos anos. Se no passado usar óculos era 
motivo de vergonha, hoje, o par de óculos pertence 
ao mundo da moda. São inúmeros modelos 

disponíveis que seguem tendências e compõem “looks”. 
Desta forma, o setor evoluiu e, segundo a Abiótica – 
Associação Brasileira da Indústria Óptica –, faturou R$21,04 
bilhões em 2017, com um crescimento de 7,4% comparado 
ao ano anterior.
Localizada em Diadema, a Ótica Gold Vision foi fundada em 
abril de 2004 e acompanhou essa evolução. De acordo com 
a sócia, Dalva Messias Gomes, o mercado ótico funciona em 
sintonia com o avanço da tecnologia e das tendências de 
moda. Com consumidores mais antenados e exigentes, as 
opções de cores e modelos são ilimitadas. “Foi um longo 
trajeto percorrido... Desde o modelo de rebites e aro 
de ferro. Graças à descoberta de múltiplas matérias-
primas, que incluem o plástico e seus derivados, 
hoje temos acesso a modelos leves e confortáveis; 
além disso, as lentes são mais finas e precisas, e o 
design dos acessórios surpreendem”, comentou Dalva. 
“Acompanhamos as evoluções e estamos prontos para 
todas as mudanças e, por meio de estratégias e iniciativas 
criativas, buscamos sempre inovar. O fato é que, por mais 
que o tempo passe, os óculos sempre terão seu lugar na 
história da humanidade”.
A demanda de produtos óticos está concentrada em maior 
quantidade na região Sudeste, que é responsável por 

47,7% das vendas. Em seguida estão: Nordeste (24,8%), 
Sul (15,7%), Centro-Oeste (7,7%) e Norte (4,1%). Com 
relação aos consumidores, as classes B e C representam 
86% do mercado ótico brasileiro. Ainda, 67% dos homens 
e 59% das mulheres são compradores das mais diversas 
opções de óculos de grau. Já na compra de óculos solares, 
a porcentagem tem uma diferença de apenas 2% – sendo 
67% dos homens e 65% das mulheres. Daqui para frente, a 
tendência é de grandes oportunidades para os pequenos 
negócios.

ENXERGANDO LONGE
Se alguém duvida do quão prospero é o segmento ótico, 
precisa conversar com o fundador da Ótica Gold Vision, 
Fernando Rodrigues Gomes. O empresário (que teve uma 
infância humilde, mas repleta de amor e perspectivas), 
atuou por 15 anos nesta área, até tomar a decisão que 
mudaria sua vida – ele uniu a paixão pela profissão com 
os desafios do empreendedorismo. “Abrimos nosso 
próprio negócio e construímos uma empresa com muito 
trabalho, dedicação e pensando na satisfação dos 
clientes”, lembrou Gomes, afirmando que conta com uma 
equipe motivada e dedicada em atender as expectativas 
do consumidor, afinal, o cliente satisfeito é a garantia de 
sucesso do negócio. E não é por acaso que, de acordo com 
Dalva, a empresa conquistou a fidelidade dos clientes, que 
indicam parentes, vizinhos e amigos.
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*Promoção válida até 31/12/2018. Sujeito a análise de crédito. Mudança dos valores de acordo com
o segmento de atuação do associado e demais condições dos produtos no momento da contratação.
SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

   Mais vendas
  e menos despesas
 para seus
negócios.

/

/
• Isenção nos 6 primeiros meses* após a adesão.
• Isenção total da mensalidade se faturar a partir de R$ 15 mil na máquina Sicredi.
• 50% de desconto no valor da mensalidade se faturar até R$ 7,5 mil na máquina Sicredi.
• Mensalidade/Aluguel: máquina com fio a R$ 73,00 e máquina sem fio a R$ 93,00.
• Tarifas transacionais: a partir de 1,50% no débito e 2,69% no crédito.

Confira as vantagens:

Acesse: www.meusicredi.com.br/maquininha e peça a sua.

Ligue:
Agência Diadema - Piraporinha (11) 4061-4300
Diadema - Centro ACE (11) 4051-2270  

ERP
FÁCIL
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Parabéns para a UNIFORJA

CASE DE 
SUCESSO

Em outubro, a UNIFORJA – cooperativa de trabalhadores 
localizada em Diadema – comemorou 18 anos de 
existência. Erguida dos “escombros” da falida 
Conforja, a UNIFORJA é considerada a mais bem-

sucedida experiência de cooperativismo industrial do País. 
Além disso, em uma área própria de 65.000m², a empresa 
é a maior fabricante de anéis, flanges e conexões de aço 
forjado da América do Sul.
A Conforja nasceu em 1954, no bairro paulistano da 
Mooca; mudou-se para Diadema nos anos de 1960, e  

transformou-se na maior forjaria da América Latina. Porém, 
entrou em falência na década de 1980. A partir de então, 
os antigos empregados assumiram a gestão da empresa e 
criaram uma cooperativa, mudando o nome para UNIFORJA.
O coordenador dos departamentos de RH, TI e Jurídico, 
Maurício da Costa, conta que metade dos funcionários da 
antiga Conforja não acreditou no projeto e foi embora, mas, 
cerca de 400 pessoas ficaram e arregaçaram as mangas. 
Na época, eles tiveram o auxílio e assessoria do SEBRAE, 

da Trevisan e do Sindicato dos Metalúrgicos para que 
pleiteassem um projeto junto ao BNDES – Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social. “Obtivemos dois 
empréstimos que foram destinados a compra do parque 
fabril (de um leilão judicial), e novos maquinários 
e, claro, ter capital de giro para continuar”, contou 
Costa, que prosseguiu. “De lá pra cá, nossa missão foi, 
primeiro, pagar esse empréstimo sem atrasos (mais de 
R$ 80 milhões). E o principal, que foi alcançar novos 
mercados”, contou o coordenador, salientando que além 
dos setores tradicionais de atuação da UNIFORJA, hoje eles 
também atendem o segmento de energia eólica. 
A UNIFORJA é formada por três unidades de negócios: a 
COOPERTRATT, prestadora de serviços de tratamento 
térmico com laboratório próprio para execução de ensaios 
metalúrgicos e mecânicos; A COOPERLAFE, fabricante de 
anéis forjados sem costura; E a COOPERFOR, produtora 
de forjados automotivos em aço carbono e aço liga. “Nós 
estamos tentando sobreviver a cada dia. É um trabalho 
de construção. A UNIFORJA tem uma história ímpar no 
País. Somos referência no cooperativismo industrial 
brasileiro”, finalizou Costa.
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ACONTECEU NA ACE

reunião ra2 – regional administrativa 2 – Com a boa vista serviços

vera luCia roCHa e laérCio soares - seCretário de desenvolvimento eConômiCo e 
trabalHo de diadema

ParCeria do Cartão aCCredito e restaurante grassiePresidente da Câmara dos vereadores de diadema, marCos miCHels e a Presidente 
da assoCiação ComerCial e emPresarial de diadema, vera luCia roCHa

Palestra da FebraCis no auditório da aCe diadema Com o Palestrante Flávio 
araújo – emPresário, esPeCialista em gestão ComerCial e diretor da FebraCis 

reunião de diretoria da aCe diadema. membros emPenHados em trazer o melHor 
aos assoCiados
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reunião de gt - gruPo de trabalHo dos Contadores e rePresentantes da 
PreFeitura, em Pról de melHorias Para a Classe dos Contadores

reunião de diretoria na assoCiação ComerCial e emPresarial de diademareunião ra2 – regional administrativa 2

reunião do mês de setembro do núCleo de Contadoresreunião de ParCeria: aCe diadema e CvC unidade diadema 
sHoPPing Praça da moça

elídio CaPel – diretor do jornal diário regional , eriC moreira - Cartão 
aCCredito, e vera luCia roCHa
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A pacata cidade de Barreirinhas, MA – localizada a 
260 quilômetros de São Luís, capital maranhense 
–, é o portal de um dos pontos turísticos mais 
lindos e visitados do País: os Lençóis Maranhenses 

(que ganhou maior notoriedade quando foi palco das 
gravações da novela global O Clone, de 2001); e não há 
palavras para descrever ou definir o que é esse lugar. 
Nomeado de Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
são aproximadamente 155 mil hectares, no litoral oriental 
do Maranhão. É formado por dunas gigantescas de areia 
clara – de até 40 metros de altura – e milhares de lagoas 
de águas azuis (ora verdes) que ficam cheias de maio a 
outubro (fora deste período, as lagoas estão vazias, uma 
vez que elas dependem das águas da chuva para enxerem). 
Você é capaz de se imaginar caminhando a pé por uma 
imensidão de areia, com céu azul e o vento batendo no 
rosto? Uma paz inabalável de uma natureza próspera 
e quieta, à disposição do turista que busca renovar as 
energias e viver uma experiência ímpar! Natureza quieta? 
Bem, nem tanto... Pois o barulho da velocidade do vento e 
o cantar dos pássaros embalam este passeio, que também 
pode ser feito por motos ou veículos 4x4 em áreas onde 
este tipo de acesso é permitido. 

DICAS
São diversas opções de passeios, a exemplo da Lagoa Azul 
e a Lagoa Bonita – é preciso subir uma duna de 40 metros, 
mas há cordas de auxílio no percurso para ajudar. Passear de 
voadeira (lancha baixa) pelo Rio Preguiças, com dunas que 
se misturam com mangues e formam paisagens incríveis. 
Imperdível é a Lagoa Tropical, localizada no povoado de 
Atins – lugar calmo, com ruas de areia fofa. As praias são 
calmas e convidativas para a prática do ecoturismo, kitsurf, 
windsurf e demais esportes aquáticos. 
CURIOSIDADES
- O local foi cenário do filme Casa de Areia
- Um dos episódios da série "Largados e Pelados" – um 
reality show de sobrevivência exibido pelo Discovery 
Channel –, foi filmado na região
- O filme Vingadores: Guerra Infinita usou o local como 
cenário para o planeta Vormir
IMPORTANTE 
O Parque é uma unidade de conservação brasileira de 
proteção integral à natureza e foi criado com a finalidade de 
proteger a flora, a fauna e as belezas naturais existentes no 
local. Portanto, informe-se sobre os locais onde o acesso é 
permitido, principalmente, se estiver a bordo de um veículo. 

Lençóis Maranhenses:
todo mundo quer ir um dia

TURISMO
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Proteção de geração em geração

Garantir a segurança de uma casa, empresa 
ou mesmo de funcionários, crianças, idosos e 
animais de estimação é primordial para todas as 
pessoas. Fundada em 1981 por Enzo Scarpellini, a 

Telas Cupecê – especialista na comercialização de telas, 
arames e ferramentas –, possui uma linha completa 
de telas metálicas e plásticas, alambrados, telas 
onduladas, telas peneira, telas soldadas, ferramentas 
elétricas, ferramentas manuais, ferramentas de jardim 
e acessórios para serralheria.
Já são 37 anos no mercado, mas a história da empresa 
começou com um pequeno negócio. “Nascemos na 
época das inflações galopantes e, por isso, o negócio 
cresceu aos poucos. Os clientes pagavam com cheques, 
duplicatas ou em dinheiro, e com 
o passar dos meses precisamos 
de um respaldo para obter mais 
informações dos compradores 
para evitarmos cheques sem 
fundo e duplicatas protestadas”, 
contou a sócia proprietária, Ogda 
Massaretto Scarpellini. 
No começo, o suporte vinha da 
Associação Comercial de São Paulo 
(na época, a mais próxima estava 
localizada em Santo Amaro). “Com 
o crescimento sócio econômico no 
País, novas sedes da Associação 
surgiram”, comentou Ogda, que 
completou. “Foi quando surgiu a 

ACE Diadema, e por estar fisicamente mais próxima 
de nós, transferimos para lá, pois nos dava maior 
acesso a cursos e palestras. Assim prestigiamos essa 
parceria que há mais de dez anos, faz tanto sucesso 
junto aos empreendedores”.
Hoje, a Telas Cupecê é administrada pela esposa Ogda 
Massaretto Scarpellini, e pelos herdeiros Zog Massaretto 
Scarpellini e Hog Massaretto Scarpellini, que trabalham 
na busca por novos produtos para melhor atender os 
clientes e satisfazer as necessidades, seja para uso em 
residência, empresa ou qualquer estabelecimento que 
precise de segurança aliada à beleza. 

PALAVRA DO
ASSOCIADO
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SAÚDE

TECNOLOGIA 
AJUDA NA GESTÃO 
DO PLANO DE 
SAÚDE
Ronaldo Buscarino 
Diretor executivo da Ô.Céltic

O 
teorema de Fermat foi postulado em 1637. 
Durante 357 anos, matemáticos de todo o mundo 
quebraram a cabeça para solucioná-lo. Isso só foi 
conseguido em 1994, quando um inglês matou a 

charada. O plano de saúde representa para as empresas 
um teorema igualmente complicado. A empresa quer que 
seu colaborador tenha um bom plano de saúde capaz de 
atendê-lo bem, seja em consultórios ou em PS - Pronto 
Atendimento. A rede hospitalar deve estar próxima da 
área de atuação da empresa e não em pontos longínquos 
(quase inatingíveis) da cidade. 
O problema é que os custos dos planos de saúde alcançam 
patamares cada vez mais elevados, criando dificuldades 
para a companhia financiar esse benefício. Então, o que 
fazer? Como é possível obter esse equilíbrio entre um bom 
plano de saúde e custo acessível? 
A resposta está na tecnologia. Hoje, existem ferramentas 
capazes de permitir que a empresa faça a gestão de plano 
de saúde, tendo acesso 24h por dia a dados importantes, 
como utilização responsável dos recursos. Em muitos 
casos, o dependente utiliza um serviço que é caro, que 
aumenta sobremaneira a sinistralidade, por absoluta falta 
de informação. 
Quando a gestão do plano de saúde ganha suporte 
tecnológico, é possível gerenciar – em tempo real – essa 
logística. Um dos diferenciais da Ô.Céltic é a plataforma 
exclusiva de gerenciamento de benefícios. 
Por meio dela, é possível reduzir custos nas operações 
em cerca de 40%. Ampliar a segurança, o controle e a 
rastreabilidade, otimizar o fluxo de informações em todas 
as interfaces. E, principalmente, ampliar a eficiência na 
operacionalização dos benefícios empresariais.
Para solucionar esse teorema (bom plano de saúde e custo 
acessível), não é necessário recorrer aos malabarismos da 
álgebra, mas usar a tecnologia como nossa aliada.  
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NOVOS ASSOCIADOS
 DS CONTABILIDADE 

Tel.: 11-3593-0724

::
LOTUS SUPLEMENTOS 

Tel.: 11-3151-5784

::
TECNIC SIGNS 

COMUNICACAO VISUAL 

Tel.: 11-4059-6589

::
SMART CERTIFICADORA 

Tel.: 11-2668-2412

GRASSIE RESTAURANTE 

Tel.: 11-2375-1531

::
MM7 ESTACIONAMENTO 

Tel.: 11-2375-0262

::
JONATHAN SAMUEL LOPES 

MUNARETTO 

Tel.: 11-2362-2354

::
AVELINO VIEIRA FERREIRA

Tel.: 11-98243-0137

NILCE FERREIRA MESQUITA 

Tel.: 11-977466896

::
ANDERSON HERNANDES 

Tel.: 11-227-0086

::
CENTRO EDUCACIONAL

META 

Tel.: 11-4048-2289
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PORTO SEGURO
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando AZUL, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 4 diárias 
de hospedagem com café da manhã 
no Hotel Casablanca, 3 estrelas.

Por apenas R$ 1.368 ou 

12x iguais de 114 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço publicado válido para saída 29/janeiro.

Prezado cliente: preço por pessoa, em apartamento duplo, exceto Orlando em apartamento quádruplo, com saídas de São Paulo, em voo classe econômica. Preços 
não incluem taxas de embarque cobradas pelos aeroportos, que deverão ser pagas por todos os passageiros. Condições de pagamento com parcelamento 0+10 ou 
1+11 vezes sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 0+12 vezes iguais com juros no cartão de crédito ou boleto bancário. Ao 
optar pela condição de pagamento com parcelamento 0+12 vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no 
momento da compra. Pacotes internacionais calculados com câmbio CVC do dia 8/10/2018 US$ 1,00 = R$ 3,70. Os produtos deverão ser calculados com câmbio 
do dia da compra. Valor base: Orlando US$ 953; Punta Cana US$ 1.062.

CVC SHOPPING PRAÇA DA MOÇA - DIADEMA - (11) 4057-8600 
Rua Manoel da Nóbrega, 712 - Loja 252 - Piso Araucária - Centro - Diadema - SP

PORTO DE 
GALINHAS
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando GOL, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 4 diárias 
de hospedagem com café da manhã 
Na Pousada Lusitana, 3 estrelas.

Por apenas R$ 1.330 ou 

12x iguais de 110 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço publicado válido para saída 29/janeiro.

COSTA DO 
SAUÍPE
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando AVIANCA, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 4 diárias 
de hospedagem com sistema Tudo 
Incluído no Sauípe Resorts 

Por apenas R$ 2.688 ou 

12x iguais de 224 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço publicado válido para saída 29/janeiro.

PUNTA CANA
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando COPA, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 
4 diárias de hospedagem 
com sistema Tudo Incluído 
no Hotel Riu Naiboa Resort.

Por apenas R$ 3984 ou 

12x iguais de 332 reais 
Destino com saídas diárias
Preço publicado válido para saída 28/janeiro.

FORTALEZA    
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando LATAM, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 
4 diárias de hospedagem com 
café da manhã no Hotel Iracema 
Travel, 3 estrelas.

Por apenas R$ 1.104 ou 

12x iguais de 92 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço publicado válido para saída 29/janeiro.

ORLANDO
O pacote de 5 dias inclui 
passagem aérea voando UNITED, 
transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, 4 diárias de hospedagem 
no Hotel Maingate Lake Site 
Resort, 3 estrelas.

Por apenas R$ 3.576 ou 

12x iguais de 298 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço publicado válido para saída 28/janeiro.

FOZ DO 
IGUAÇÚ
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando GOL, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 4 diárias 
de hospedagem com café da manhã 
no Hotel Cataratas Park, 3 estrelas.

Por apenas R$ 912 ou 

12x iguais de 76 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço publicado válido para saída 29/janeiro.

QUER FÉRIAS PELO BRASIL E PELO MUNDO? A CVC TEM.

FÉRIAS CVC 
Ofertas quentes para 
você viajar em janeiro
TUDO EM ATÉ 12X IGUAIS
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