ACSO em Ação
Prezado Associado,
Através deste documento, queremos informá-lo sobre todas as ações que
estão sendo realizadas pela Associação Comercial de Sorocaba, durante a
pandemia da Covid-19 (período de quarentena / isolamento social).

• No Estado de São Paulo
A Associação Comercial de Sorocaba conta com o apoio da Federação
das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que enviou
diversas solicitações ao Governo Estadual, entre elas:
- Inúmeras propostas de combate à crise foram enviadas ao ministro Paulo
Guedes;
- Foi solicitada a redução para zero no IOF de empréstimos bancários;
- Solicitado ao governador João Dória a postergação do pagamento de
impostos;
- Ofício enviado ao Senado demonstrando preocupação com o projeto de
revogação de isenção tributária;
- Criação de um guia prático de sobrevivência para as empresas;
- Reivindicação ao governo do Estado um plano de resposta e recuperação
econômica;
- O secretário Flávio Amary passou a ser o interlocutor das Associações
Comerciais, por meio da Facesp, com o governo estadual;
- Apresentou ao governador um plano de retomada das atividades;
- Solicitou ao governo federal foco nas ações de combate à crise, contra o
aumento do déficit público;
- Criou um manifesto em defesa do desenvolvimento e da liberdade de
empreender;
- Solicitou a abertura regionalizada do comércio;
- Solicitou o fim da quarentena.

• Em Sorocaba
O presidente da ACSO, o empresário Sérgio Reze, juntamente com toda
a diretoria (composta por empreendedores do setor de comércio e
serviços), está em constante contato com o Poder Público Municipal, a
fim de sugerir diversas ações em benefício à economia da cidade,
dentre elas:
- Encaminhado ofício à Prefeitura Municipal solicitando a prorrogação dos
vencimentos do IPTU e ISSQN, por período suficiente;
- Encaminhado ofício ao SAAE Sorocaba, solicitando a postergação do
pagamento das contas de água e esgoto, durante o período da crise;
- Aos deputados federais da região de Sorocaba, foi encaminhado um ofício
solicitando que o fundo partidário fosse repassado às ações de combate ao
Coronavírus;
- Solicitado a flexibilização do comércio, de maneira consciente e segura;

- Em conjunto com as demais entidades representativas da cidade (CIESP
Sorocaba, Sociedade Médica, Associação dos Engenheiros e Arquitetos e o
Sincomerciário) foi elaborado um plano estratégico para a retomada das
atividades econômicas. O documento foi apresentado à Prefeitura Municipal;
- Com a entrega deste documento, em decorrência da nossa solicitação, foi
criado pela Prefeitura Municipal um Comitê de Retomada Gradual da Atividade
Econômica, onde semanalmente se reúnem para discutir as ações que devem
ser tomadas. Representando a Associação Comercial de Sorocaba, o gerente
administrativo, Mario Marcos Moreira, e o advogado da entidade, Dr. João Luiz
Wahl de Araújo;
- Em conjunto com as demais entidades representativas da cidade (CIESP
Sorocaba, Sociedade Médica, Associação dos Engenheiros e Arquitetos e o
Sincomerciário) foi elaborado um manifesto público, solicitando a redução
salarial da Prefeita Jaqueline Coutinho, dos secretários municipais e
vereadores;
- Encaminhamos ofício ao Poder Público referente ao setor moveleiro
(considerado não essencial), tendo em vista que grandes redes estão
vendendo mais do que o necessário (móveis e eletrodomésticos),
sobrecarregando o ambiente de pessoas;
- Encaminhamos um manifesto público, em conjunto com as demais entidades
representativas da cidade, ressaltando nosso descontentamento com as ações
realizadas em Sorocaba, por meio do Comitê de Retomada Gradual da
Atividade Econômica, solicitando que os presidentes dessas entidades sejam
ouvidos pela Prefeita Jaqueline Coutinho;
- Promoveu reunião com as instituições bancárias e a prefeita Jaqueline
Coutinho, a fim de discutir linhas de crédito aos empreendedores;
- Enviou manifesto em repúdio ao aumento salarial da prefeita e dos
vereadores;
- Envio um projeto de planejamento urbano para a Sorocaba do futuro ao Poder
Público.

• Medidas emergenciais
Em benefício dos seus associados, a Associação Comercial de
Sorocaba adotou as seguintes ações emergenciais:
- Isenção de 50% do valor da mensalidade associativa pelo período de três
meses (a partir de maio);
*Os pagamentos referentes à utilização do plano de saúde, odontológico,
Certificado Digital e as consultas de análise de risco e crédito continuam sendo
cobrados normalmente, pois repassamos aos parceiros.
- Para os associados aderentes do Serviço de Recuperação de Crédito (SRC),
isenção dos 10% da taxa de ressarcimento da cobrança (por três meses - a
partir de maio), conforme a cláusula 14 do termo de adesão;
- Enquanto não restabelecer o cenário atual da pandemia e o funcionamento do
comércio, a Associação Comercial não repassará aos seus associados o
reajuste proposto pela Boa Vista SCPC de 4,0049%, com base no índice IPCA;
- Foram liberadas as negativações via site e a manutenção eletrônica.
- Prorrogou até agosto a isenção de 50% do valor da mensalidade.

• Benefícios à disposição dos associados
Para melhor atender todos os empreendedores associados da
Associação Comercial de Sorocaba, os serviços disponíveis neste
momento:
- Plano de Saúde – Em parceria com a Unimed, oferecemos um plano
empresarial com valor diferenciado;
- Plano Odontológico - Em parceria com a Uniodonto, oferecemos planos sem
carência com valor diferenciado;
- Premed - Sua área protegida com atendimento gratuito, 24 horas de urgência
e emergência médica;
- Consultas de análise de risco e crédito, prospecção de clientes e
negativações através da Boa Vista SCPC;
- Serviço de Recuperação de Crédito;
- Certificado Digital com a validação online;
- Clube de Compras – Uma vitrine virtual gratuita para as empresas associadas
divulgarem seus produtos e serviços;
- Consultoria de marketing digital com a Verbo Comunicação;
- Orientação jurídica verbal com o advogado da Associação Comercial de
Sorocaba;
- Declaração de Exclusividade – Documento que certifica que a empresa
solicitante é a única a comercializar determinado produto, isentando-a da
exigência de celebrar licitações;
- Galeria de palestrantes – Um espaço exclusivo para palestrantes divulgarem
o seu trabalho;
- Download gratuito de peças digitais nas datas comemorativas e para serviços
delivery, com um manual para inclusão dos produtos/serviços, logo e telefone
da empresa;
- No WhatsApp, temos à disposição os grupos de negócios “Associados ACSO”
e “CMEC Sorocaba”, onde os empreendedores podem divulgar a sua empresa
e compartilhar experiências.

• Novidades
Os colaboradores da Associação Comercial de Sorocaba estão em
home office para melhor atender todos os associados, além de criar
novas ações e projetos, dentre elas:
- Elaboramos uma pesquisa para entender os problemas dos empreendedores
associados, com o intuito de buscar soluções;
- ACSO em Ação: Marketing - Análise e orientação gratuita sobre redes sociais,
além da criação de peças digitais para auxiliar os empreendedores;
- Momento Negócio – Evento que reúne empresários para compartilhar o que
vendem, suas necessidades de compra e parceria;
- Mentoria gratuita, em parceria com a Connectuse, para avaliação dos canais
de vendas das empresas;
- Criação do Instagram e Facebook do Clube de Compras para uma divulgação
mais assertiva das empresas participantes;
- No Clube de Compras está sendo criada diversas campanhas de incentivo a
valorização do comércio local;

- Elaboramos diversos informativos sobre as medidas do governo, disponível
em nosso site www.acso.com.br;
- Em todas as nossas redes sociais fornecemos diariamente informações
relevantes para este momento;
- Disponibilizamos em nossas redes sociais vídeos com especialistas de
diversas áreas, que oferecem dicas e ideias aos empreendedores;
- Divulgamos todas as empresas associadas (que nos marcam nas
publicações) em nosso Instagram;
- Disponibilizamos uma apostila ensinando o MEI a emitir nota fiscal de serviço
e produto;
- Treinamento Comunicador Digital, em parceria com a empresa Óh quem fala;
- Apoiamos diversos eventos realizados pelas entidades parcerias: CMEC São
Paulo, Facesp, Sebrae, Parque Tecnológico, APRH, Ciesp, entre outras;
- Avaliação individual dos problemas dos nossos associados;
- Mentoria sobre marcas e patentes com as empresas Horus, Ayborés e
Crimark;
- Campanhas segmentadas no Clube de Compras para fomentar as vendas;
- Orientou seus associados em relação à flexibilização do comércio;
- Colocou à disposição um kit de reabertura do comércio, para auxiliar os
empreendedores;
- Disponibilizou nas redes sociais vídeos informativos sobre a Covid-19 com
especialistas da área da saúde;
- Passou a oferecer consultoria sobre contabilidade;
- Ofereceu aos associados mentoria sobre vendas;
- Consultorias gratuitas sobre finanças.

• Eventos online
Os eventos realizados pela Associação Comercial de Sorocaba foram
reformulados para o formato online.
- Live no Instagram da ACSO com a influenciadora digital Tati Romano sobre
vendas nas redes sociais;
- Webinar no Zoom com Rodrigo Figueiredo sobre marketing digital;
- Webinar no Zoom sobre gestão de crise com Denise Baptistella, Beatriz
Police e Gabriel Mendes;
- Webinar no Zoom com Paulo Rabello de Castro sobre retomada econômica
consciente;
- Café da Manhã de Negócios online, pelo Zoom, com o Prof. Luiz Almeida
Marins, sobre “O Brasil pós Coronavírus – como se preparar agora”;
- Webinar no Zoom com o presidente da Associação Comercial de Sorocaba,
Sérgio Reze;
- Bate-papo sobre Imposto de Renda com as contadoras Denise Baptistella e
Nanci Baptistella;
- Webinar com Guilherme Afif Domingos sobre “A busca do crédito diante da
pandemia”;
- Webinar sobre vendas estratégicas com os especialistas Daniel Mestre,
Edélcio Fochi e Marcelo Pacheco;
- Webinar sobre Instagram para Negócios com Cacau Braga, Dani Sakurai e
Tati Romano;

- Webinar sobre contabilidade ao MEI com a Nanci Baptistella e a Priscila
Rosário;
- Webinar sobre finanças com o Hygor Duarte e a Adriana Cremm;
- Webinar sobre a história e o progresso de Sorocaba;
- Webinar sobre a miscigenação de Sorocaba;
- Webinar sobre a importância do cão guia, em parceria com o Instituto
Magnus;
- Webinar sobre a cultura organizacional, em parceria com a APRH;
- Webinar sobre importação e exportação.

• Ajudar o próximo é um ato de amor!
Solidariedade e empatia são palavras de ordem neste momento. Desta
forma, destacamos as doações que fizemos neste período:
- Doações de colchões para o Conjunto Hospitalar De Sorocaba;
- Doação de máscaras para a Casa André Luiz de Sorocaba;
- Doação de cestas básicas para a Pastoral do Menor;
- Doação de kits contendo máscara e álcool em gel (produzidos pelos
colaboradores da ACSO) para as entidades beneficentes cadastradas no
Conselho Municipal de Assistência Social;
- Doação de produtos de higiene para a Integrar;
- Criação da campanha “Ajudar o próximo é um ato de amor”, por meio de um
canal de divulgação do trabalho das entidades de Sorocaba, com o intuito de
fomentar as doações: www.acso.com.br/entidades

• Atendimento ACSO
Nosso atendimento presencial está de volta, com novos horários:
Atendimento presencial (conforme autorizado pelo decreto municipal):
Sede – Rua da Penha, 535, Centro = 9h às 17h
Unidade no Shopping Cidade – Piso L2 = 12h às 20h

Estamos lutando por você!
Conte sempre conosco.
#juntosvenceremosestabatalha
Acompanhe as nossas redes sociais:
Facebook ACSO: /acsorocaba
Facebook Conselho da Mulher Empreendedora: /cmecsorocaba
Facebook Clube de Compras: /clubedecomprasacso
Youtube: 1ASSOCIACAOCOMERCIAL
Instagram ACSO: @acsorocaba
Instagram Conselho da Mulher Empreendedora: @cmecsorocaba
Instagram Clube de Compras: @clubedecomprasacso
Linkedin: Associação Comercial de Sorocaba
Twitter: @acsorocaba
Canal no Telegram: https://t.me/acsorocaba
Site: www.acso.com.br

