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A ACEPG está de cara nova

Nos últimos anos novos projetos, serviços e ações 
foram implementados para otimizar a entidade e 
aumentar a visibilidade da Associação Comercial na 
região.



Nova cara e novos resultados

Fechando com o Superavit de  

+ R$ 55.674,62 no ano de 2016



Novos Produtos e Parcerias

ACEMARKETING

CLUBE DE DESCONTO

UNIMED

SRC

AMPLIAÇÃO DO SCPC

UNISA

CINESYSTEM



A ACEPG agora é digital



Visualizações totais
Desempenho 

+ 44.094 Nº total de visualizações das páginas  

(nov - mar)

10 de novembro – 10 de dezembro 2016  13.382 visualizações

10 de dezembro – 10 de janeiro  2017        9.621 visualizações

10 de janeiro – 10 de fevereiro  2017 8.606 visualizações

10 de fevereiro – 10 de março  2017          10.019 visualizações



ACEPG nas redes sociais



Café da Manhã Itinerante
Aumento do público de  20-40 para 200 – 300 pessoas



Ações Comerciais
Ações para fomentar o comércio e engajar os empresários



Ações Sociais
Apoio a ações sociais e entidades



Núcleos Empresariais
Projeto  Empreender da ACEPG



Plano Gestão 2017 - 2019

No marco histórico em que a entidade completa 50 
anos, a Associação Comercial dará continuidade aos 
projetos visando o futuro e o crescimento a longo 
prazo.



Ampliação dos núcleos setoriais

Para atuarem como sub- associações, com discussões de 
projetos, cursos, treinamentos e desenvolvimento 
econômico. Serão criados seis núcleos setoriais na gestão 
de 2017-2019, sendo eles:

• Núcleo de Oficinas mecânicas;
• Ocian Comércio Varejista,
• Caiçara Comércio Varejista;
• Núcleo de Contadores;
• Núcleo de Jovens Empreendedores;
• Núcleo de Construção Civil.



MEI

A Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande 
criará ações e serviços personalizados para atender 
os MEIs:

• Setor de atendimento exclusivo;

• Contábil;

• Cursos e Treinamentos;

• Linha de crédito.



Extensão do nosso portfólio

Licitações e Contratos
• A ACEPG irá criar um departamento de licitações e contratos. 

Fazendo pesquisas de preços e consultoria na área de licitação.

SRC- Serviço de recuperação do Crédito 
• Ampliar o serviço de recuperação do crédito com um sistema de 

cobrança extrajudicial e jurídica quando necessária.

SCPC – Serviço de Proteção ao Crédito
• Ampliação dos serviços por meio de análises mais sistêmicas 

como por exemplo o score, não ficando atrelados apenas a 
situação de negativação.



Projeto Educação Financeira

Em parceria com a administração pública, criar a escola 
empreendedora com grade de empreendedorismo e economia 
doméstica. Inovando a perspectiva dos associados e 
contribuindo para negócios bem sucedidos no futuro.



Ações de fomento para o comércio

Campanhas Sazonais

• Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia 
das Crianças e Natal.

Ações junto ao Comércio

• Campanhas promocionais, desfiles de moda, 
vitrinismo e muito mais.




