
 
Associativismo significa: 

 Participação, solidariedade, união, cooperação, objetivos comuns. 
 

Missão da ACE Batatais: 
Representar e atuar na defesa dos interesses dos associados, contribuindo para o 

aprimoramento empresarial, com produtos e serviços que atendam a sua necessidade e 

auxiliem o desenvolvimento econômico de Batatais.  

 

Como conseguir realizar a missão da ACE Batatais: 

Com sua participação ativa nas atividades da associação; 
Com sua participação política, exercendo cargos dentro da associação; 

Com sua participação em grupos e contribuindo com os interesses em comum; 
Com sua contribuição financeira para manutenção da associação. 

 

 

SERVIÇOS 

 
 

 

SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito 

Possui a maior e mais completa base de dados eletrônicos de inadimplentes do País. Possibilita ao 

usuário segurança de informações e melhor análise de crédito, seja para pessoa física ou jurídica. 

Conheça a linha “Acerta” para pessoa física e a linha “Define” para pessoa jurídica. 
 

 

 

 

Grupos de Estudo de RH 

Grupos de estudos na área de Recursos Humanos, visando o desenvolvimento de práticas de gestão de 

RH com foco nas organizações, seus colaboradores e comunidade. Encontros coordenados por 

especialista da área, aberto aos empresários e aos colaboradores da área de RH. 
 

 

Orientação Jurídica e Administrativa/Contábil 

A ACE Batatais presta atendimento gratuito de orientação jurídica e administrativa/contábil a seus 

associados, visando contribuir com a segurança das relações empresariais, buscando formas de 

conscientizar e prevenir problemas jurídicos e administrativos. 
 

 

Email Marketing e Mala Direta 

O associado tem direito uma vez por mês, ao envio de E-mail Marketing, para divulgar produtos e serviços, 

promoções, campanhas ou liquidações. É fornecido banco de dados de endereços das empresas 

associadas para mala direta. 
 

 

 

 

Locação de Salão de Eventos e Sala de Reuniões 

Possui salão de eventos, amplo e equipado com multimídia, som, ar condicionado, ventiladores, cadeiras 

universitárias. Possui cozinha ampla e equipada com fogão industrial, freezer horizontal, forno de 

microondas. Sala de reunião e de atendimento climatizadas, podendo ser utilizadas para reuniões, 

atendimentos a clientes, recrutamento e seleção, entre outros. Valores diferenciados para associados. 

 

 

 

A ACCREDITO é uma instituição financeira digital, autorizada pelo Banco Central do Brasil. Nosso 

propósito é oferecer linhas de crédito para apoiar o desenvolvimento e o crescimento de 
Microempreendedores Individuais, Micro e Pequenas Empresas. E mais: com condições exclusivas para 
as empresas associadas ao Sistema FACESP. Quem conta com a ACCREDITO tem acesso a soluções 
financeiras rápidas, descomplicadas e seguras 

 

 
 

 

Banco de Currículos e Divulgação de Vagas 

Possui banco de currículos de profissionais e estudantes. Efetua a divulgação de vagas e recepção de 

currículos. 

 

 



EVENTOS 

  
 

 

Qualificação Profissional 

A ACE Batatais realiza, mediante parcerias, cursos, oficinas, palestras, rodada de negócios, com o objetivo 

de capacitar empresários e colaboradores. 

 

 

Campanhas Promocionais 

Visam fomentar o desenvolvimento empresarial nas datas festivas e comemorativas. São realizadas 

mediante adesão das empresas. 

 

 

Eventos Sociais e Confraternização 

A ACE Batatais promove eventos sociais e de confraternização Café da Manhã, Happy Hour, Baile, a fim 

de promover a união e o conhecimento com momentos de lazer entre os associados, familiares, 

funcionários e convidados.  
 

 

Responsabilidade Social  

Realizado anualmente visando arrecadar recursos financeiros com o objetivo de atender as entidades 

filantrópicas e demais ações assistenciais de interesse social do município. 
 

 PARCEIROS 

 

 

Convênio Médico 

A parceria entre a ACE e “Unimed Batatais” oferece planos de assistência médica ambulatorial; 

ambulatorial/hospitalar com obstetrícia; serviços de atendimentos de urgência e emergência; exames 

laboratoriais e especializados. Invista na saúde de sua empresa, faça o plano de saúde empresarial 

Unimed, com preços diferenciados aos associados da ACE. 
 

 

 

Parceria Sebrae 

Serviços de orientação e atendimento por consultores do Sebrae, efetuados com agendamento. Permite o 

esclarecimento para pessoas que querem iniciar uma empresa e para empresários que querem melhorar a 

competitividade de seu negócio. São realizadas missões empresariais, oficinas, cursos e palestras 

voltadas para atender o pequeno empresário. 
 

 

CIEE 

A parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) permite ao empresário a contratação de 

estagiários e de jovens aprendizes. Presta todo o serviço de orientação e acompanhamento, com taxas 

administrativas com desconto. 
 

 

CEJUSC 

Através de parceria o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) presta serviços de conciliação 

de conflitos entre as empresas e os consumidores, promovendo acordos entre as partes, sem a 

necessidade de imposição de uma decisão judicial. 
 

 

 

SICREDI 

O associado ACE tem vantagens no SICREDI que oferece produtos e serviços de acordo com a 

necessidade de sua empresa, com linhas de créditos especificas para o seu negócio, taxas mais justas e 

atendimento personalizado.  
 

 

 

Convênios com Instituições de Ensino 

Possui convênios com instituições de ensino que oferecem descontos para os associados ACE, seus 

colaboradores e dependentes.  

 

Baixe o App da ACE Batatais em sua galeria de aplicativos e tenha acesso a todos os 

serviços da ACE Batatais. 

 

CONTATO ACE BATATAIS 

 

Fone/WhatsApp: (16) 3761-3700 

End: Praça Dr. José Arantes Junqueira, 90 – Centro 

Siga a ACE Batatais nas redes sociais: Facebook, Instagram, You Tube /ACEBatatais 
 

 
Dep. Comercial: 


