INSTITUCIONAL
A CACINP foi criada em 14 de setembro de 1984, então com a denominação “Coordenadoria das Associações
Comerciais e Industriais do Norte e Nordeste do Paraná - CACINOPAR”. No dia 05 de agosto de 2006, foi aprovado o
novo estatuto da Coordenadoria, no qual consistia a aprovação da nomenclatura atual: “COORDENADORIA DAS
ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO NORTE DO PARANÁ - CACINP”.

Nossa Missão

Defender os interesses empresariais ao promover o desenvolvimento sustentável das

associações comerciais e do sistema associativista, com soluções de produtos e serviços, contribuindo para a
competitividade do Norte do Paraná.

Nossa Visão

Até 2023, promover o associativismo e estimular a implantação de benefícios, que

contribuam para a sustentabilidade das ACE’s e para o desenvolvimento territorial.

O que é uma Coordenadoria?

Para que serve uma Coordenadoria?

 Entidade representativa das Associações Comerciais;
 Entidade aglutinadora de ideias, ações, pessoas;
 Ferramenta de transformação;
 Entidade propulsora de desenvolvimento regional.

 Ser ferramenta de reivindicação política;
 Promover parcerias e convênios;
 Alinhar interesses políticos e privados;
 Buscar o desenvolvimento regional;
 Coordenar as ideias e expectativas da região;
 Ser “ligação” com outras entidades.

REDE DE BENEFÍCIOS
BeBENEFÍCIOS

Este portfolio tem como objetivo apresentar oportunidades de convênios e
parcerias que a CACINP firmou ao longo de sua existência, permitindo assim, que as
Associações Comerciais realizem a ampliação de sua rede conveniada, utilizem os
serviços como instrumento de desenvolvimento e fidelização dos associados,
fortalecendo o comércio local e colaborando para o desenvolvimento de seus
municípios.
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PARCEIRO:

Convênio Cartão de Benefícios:

A Cooper Card é uma empresa administradora de benefícios e administradora de cartões de crédito. Destaca-se no
mercado por apresentar um conjunto de soluções flexíveis, que visam otimizar a qualidade de vida dos beneficiários,
procurando estar sempre um passo à frente quando se trata de processos tecnológicos. Benefícios Empresariais que
asseguram a qualidade de vida da sua equipe.
Entre as melhores empresas fornecedoras de benefícios e administradoras de cartões de crédito do Brasil, a Cooper
Card conta com mais de 30 mil estabelecimentos credenciados e está presente em 14 estados do País.
OBJETIVO: Parceria com o objetivo de promover a execução de serviços relacionados aos cartões magnéticos da
Cooper Card, nas modalidades: vale- alimentação, vale-refeição, multi benefícios, adiantamento salarial, farmácia,
saúde, ajuda de custo, vale cultura, etc, nas empresas que compõem as Associações Comerciais da CACINP.

REPASSE: Em contrapartida a Ace receberá o percentual de 0,375% sobre o faturamento de até
R$499.999,99 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos), considerando as adesões aos cartões benefícios pelos ASSOCIADOS.

Sistema de Proteção ao Crédito

PARCEIRO:

Vender a crédito é vender baseado em informações seguras e abrangentes. Segurança e abrangência você só
encontra nas Entidades conveniadas à BCF – Base Centralizadora Faciap de Proteção ao Crédito, a maior base de
informações de bureau de crédito, composta por mais de 30 mil empresas integradas, associadas à mais de 240
Entidades no Paraná, e por cerca de 300 mil empresas no país inteiro.
Interligada ao SPC Brasil e à Serasa Experian, a BCF compõe a maior rede de proteção ao comércio do Brasil. Não
tenha dúvida, para vender a prazo com segurança ou buscar informações cadastrais de pessoas ou empresas
consulte a Base Centralizadora Faciap e Proteção ao Crédito. A consulta com SPC Brasil e Serasa. A consulta
completa!
AUMENTE O RESULTADO DA ENTIDADE: A BCF é o Bureau de Crédito com maior taxa de crescimento no Paraná e
no Brasil desde 2012, quando foi criada pela FACIAP. Mas isso só é possível porque o comércio realiza cada vez mais
consultas. E consulta porque confia cada dia mais na qualidade da informação. Sua entidade pode participar desse
resultado.
UMA BASE COMPLETA: O Convênio firmado pela BCF com o SPC Brasil e a Serasa Experian criou a mais completa e
segura fonte de informações comerciais, disponibilizando o mais completo portfólio de produtos e serviços de
bureau de crédito. Não importa a informação que o empresário precisa. Na BCF ele tem.
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Sistema de Gestão para Entidades de Classe

PARCEIRO:

O Supera Entidades é um sistema de gestão específico para Entidades de Classe tais como Associações Comerciais,
CDL´s, Sindicatos e similares. O sistema além de realizar todo o controle financeiro da entidade é dotado de diversos
recursos que auxiliam os gestores e os colaboradores em suas tarefas diárias.
O SGE é um sistema específico, voltado para resolução dos problemas existentes no dia-a-dia da gestão de uma
entidade. É constantemente atualizado com base nas necessidades dos clientes. O sistema agiliza os processos
internos e facilita o gerenciamento das entidades, integrando todos os setores e os serviços prestados, gerando
relatórios detalhados e seguros.
O software de gestão Supera Entidades, da Supera Sistemas, é reconhecido como o software oficial da FACIAP e
passa a ser indicado para as associações comerciais e empresariais (ACEs) paranaenses que ainda não dispõem de
uma ferramenta para gestão. ACES da CACINP tem desconto especial na mensalidade, solicite a tabela.
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Convênio Certificação Digital FACIAP

PARCEIRO:

O que é Certificação Digital: Na prática, o certificado equivale a uma carteira de identidade virtual ao permitir a
identificação de uma pessoa física ou jurídica no meio digital/eletrônico. Por exemplo: ao enviar uma mensagem ou
fazer alguma transação pela rede mundial de computadores usando um certificado, confere-se validade legal ao
documento e identificação inequívoca.

PÚBLICO ALVO: Todas as empresas, Empregadores Pessoa Física, Advogados, Pessoas Físicas que contenham CPF.
PARCERIA CERTISIGN: A Certisign é a Autoridade Certificadora líder da América Latina e especialista em Identificação
Digital. Com mais de 2.200 Pontos de Atendimento por todo o Brasil, ao longo dos seus 21 anos, já emitiu mais de 10
milhões de Certificados Digitais, possui em seu portfólio de clientes as companhias mais representativas do País e
está entre as empresas mais inovadoras do Brasil, de acordo com as pesquisas "Inovação Brasil 2016", da Strategy &
Consultoria Estratégica do Network PwC, e "50 Empresas Mais Inovadoras do País", da DOM StrategyPartners.
INVESTIMENTO: Com a nova resolução do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – órgão ligado à Casa
Civil da Presidência da República e que legisla sobre a certificação digital obriga que para se abrir um atendimento
em ponto diverso de onde se encontra a Autoridade de Registro FACIAP, a proponente deverá aceitar que a FACIAP
abra uma filial dentro de suas dependências.
- Agente de Registro: O agente de registro é a pessoa que irá atender o cliente no momento da validação do
certificado digital.
- Curso de formação: O agente deve participar obrigatoriamente de um curso de formação on-line. Este curso possui
32 módulos e é faturado pela Certisign diretamente ao ponto de atendimento (ACE). O valor do curso é de R$ 280,00
- Despesas postais: Quinzenalmente os dossiês gerados pelos pontos de atendimento deverão ser enviados na
íntegra para a AR Faciap através de Sedex com AR. Aqui eles serão arquivados por 10 anos.
- Despesas com cartório: Registro no RCPJ da comarca para abertura filial da FACIAP e alvará.
- Infraestrutura: Computador/notebook, impressora multifuncional e acesso à internet banda larga.

REPASSE: ACE: 19,5% sobre o valor do software + 12,5% sobre valor de hardware + 10% sobre o
valor da compra caso a venda seja feita através do hotsite da ACE;
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Convênio Certificado de Origem IPPEX

PARCEIRO:

Certificado de Origem
O Certificado de Origem é um documento que atesta a origem da mercadoria. O Certificado também é utilizado pelo
importador para comprovar a origem da mercadoria para redução ou isenção de impostos.
O IPPEX – Instituto de Planejamento e Promoção de Comércio Exterior, mantido pela FACIAP, tem como objetivo
oferecer assessoria completa aos empresários que querem levar seus produtos para o mercado internacional, e tem
como ponto de partida o portal IPPEX.
Filiando-se ao IPPEX a ACE oferece aos associados que deseja entrar no mercado internacional um leque de serviços
que facilitarão sua inserção no mercado de exportação. Além disso o IPPEX organiza feiras, workshops, rodada de
negócios e missões empresariais que ampliam a visão dos empresários para a exportação de produtos e serviços.
Traduções
O IPPEX disponibiliza o serviço de tradução em diversos idiomas, incluindo traduções juramentadas.
Formação de Preços
A formação de preços para exportação é elemento fundamental para quem quer entrar no mercado internacional.
Por isso através do IPPEX as entidades podem oferecer consultoria para seus associados focando os cálculos para
formação de preços de produtos a serem exportados, que representa equação que precisa ser analisada
cuidadosamente.
Benefícios:
Redução ou isenção no Imposto de Importação. Pode ser exigido para atender a questão de quota de importação
por produto/país.
Sua empresa poderá receber seus pagamentos de exportação com taxas de câmbio competitivas e ainda ganhar
gratuitamente o valor de seu Certificado de Origem.

REPASSE: 50% do valor de cada certificado.
Fale conosco e saiba como fazer parte do IPPEX.
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IMA FACIAP

PARCEIRO:

O Instituto de Mediação e Arbitragem (IMA-FACIAP), atura como câmara de Mediação e Arbitragem e tem por
objetivo a resolução extrajudicial de conflitos.
Vantagens de Uso:
 Confidencialidade / Sigilo do procedimento;
 Agilidade;
 Economicidade;
 Especialidade.
Potenciais Clientes
 Imobiliárias – contratos;
 Administradoras e Garantidoras – contratos e relações de Condomínios;
 Escolas e Universidades;
 Associações e sindicatos;
 Entidades Públicas e Instituições Bancárias.

PROMOAQUI

PARCEIRO:

Ferramenta desenvolvida pela FACIAP, para Regularização e Gestão de campanhas promocionais.
Com a PromoAqui, a ACE tem um cardápio de opções de campanhas em diferentes modelos, como Manual,
Informatizada ou Mista.
Com o PromoAqui você tem a opção de montar sua campanha no modelo e com a premiação que quiser.

8

Convênio Nota Fiscal Eletrônica

PARCEIRO:

O que é o serviço? O serviço de DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS, ou melhor dizendo
o NOTAFAZ, atende todos os requisitos do governo, quanto as obrigações fiscais de cada tipo de empresa. Hoje, pelo
NOTAFAZ, é possível emitir todos os Documentos Eletrônicos em uma única plataforma totalmente integrada.
Entre FACIAP x VARITUS, mais de 5000 empresas utilizam a plataforma integrada para a emissão Online sem
burocracia. Diferentes, soluções para diferentes negócios em uma única plataforma, visando uma maior
acessibilidade e praticidade.
Qual público alvo? Como buscamos sempre, o custo benefício para nossos Associados, nosso maior público hoje, são
as pequenas empresas, empresas que estão começando recentemente no setor de comercio, e também aquelas
empresas que já estão a um tempo neste ramo, porém que ainda fazem notas por bloco, ou seja, ainda fazem notas
a mão.
Quais as vantagens ou benefícios do serviço? Sem sombra de dúvidas, hoje o nosso maior diferencial, é uma
emissão rápida e sem burocracia, com tudo temos um atrativo ainda maior, que é a Emissão de Nota Fiscal do
Consumidor Eletrônica (NFC-e), totalmente gratuita, com notas ilimitadas. Queira ou não, isso faz do NOTAFAZ, um
sistema eficaz e muito atrativo.
Implantação e Custo: Ressalvo que, o sistema não trabalha com uma implantação em massa, isto é, não é feito
nenhum download de software ou arquivo, para a utilização. A implantação é totalmente gratuita.

LUCRO PARA ACE: Cada Associação impõe seu valor de venda, ou seja, a Associação revende
pelo valor que deseja lucrar. Lembrando que, é importante analisar se, no município existem
outros fornecedores de outros sistemas emissores.

Tabela de Valores para ACE’s
Avulso
R$ 0,96 Sem adesão
Ilimitado
R$ 22,93 Adesão R$ 26,87
Combo
R$ 29,90 Adesão R$ 30,00
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Grupo Mar Virtual - Site para Ace

PARCEIRO:

O que é o serviço? Implantação de um portal (site) completo para a Associação Comercial na internet.
Benefícios para a Ace: Aproximação com os associados, já que, a Internet é o meio de comunicação que mais cresce
no mundo; A Internet é o mais rápido meio de propagação de informações; Maior visibilidade e facilidade de
exposição das atividades realizadas pela entidade para a sociedade como um todo; Cria um canal de comunicação
direto para apresentar informações aos associados e ao mesmo tempo receber informações, sugestões, solicitações
dos associados; Painel de controle para total manutenção do web site, sendo que o acesso somente poderá ser feito
através de usuário e senha; Controle estatístico de acessos ao site; Possibilidade de envio de informativo para todos
os associados e interessados, através do painel de controle; Domínio próprio www.nomedaace.com.br com
redirecionamento para o subdomínio criado com o projeto; Até 10 contas de e-mail* (200MB cada) com a seguinte
sintaxe: contadeemail@nomedaace.com.br; Treinamento e acompanhamento na implantação do projeto;
Hospedagem do domínio, manutenção do web site e direito de uso de todas as atualizações desenvolvidas; Suporte
durante expediente comercial através de telefone, e-mail ou chat; Interligação de conteúdo entre site da ACE,
COORDENADORIA e FEDERAÇÃO.
Algumas Ace’s que já utilizam o serviço: ACIC (Cambé), ACEC (Cambira), ACEB (Bela Vista do Paraíso), ACEMS
(Marilândia do Sul, ACES (Sertanópolis), além da própria CACINP.
INVESTIMENTO:
Para as ACE’s com até 100 associados:
R$ 159,00 para a implantação;
R$ 54,00 mensais que se referem a hospedagem do site, manutenção, atualização de versão conforme necessidade
coletiva, suporte técnico e anuidade de manutenção de domínio na Internet.
Para as ACE’s com mais de 100 associados:
R$ 159,00 para a implantação;
R$ 65,00 mensais que se referem a hospedagem do site, manutenção, atualização de versão conforme necessidade
coletiva, suporte técnico e anuidade de manutenção de domínio na Internet.

Garantinorte - PR

PARCEIRO:

Desenvolvimento é uma importante palavra na ordem do dia das empresas. Mas, para colocá-lo em prática, é
preciso unir fatores diferentes, como ter acesso ao crédito para poder investir, crescer e desenvolver. Para auxiliar
os empreendedores, nasceu a SGC - Sociedade de Garantia de Crédito. A principal função, como o nome sugere, é
possibilitar o acesso ao crédito por meio de garantias. Com objetivo de facilitar a obtenção de crédito junto as
instituições financeiras com juros e prazos acessíveis.
O produto é a carta-fiança, Instrumento pelo qual os empreendedores podem complementar os documentos de
garantia de crédito solicitados pelas instituições financeiras. As cartas-fiança fornecidas pelas SGCs servem para
lastrear as operações de crédito, tanto de capital de giro como de investimento. Esta, diminui o risco da operação de
crédito, e consequentemente a torna mesmo custosa, e assim mais atrativa e viável para seu tomador.
A Garantinorte não possui fins lucrativos, e atua em prol do empreendedorismo, agindo para que as empresas do
norte paranaense tenham uma saúde financeira, não dependendo de juros comerciais que muitas vezes são
abusivos, e utilizem de operações de crédito, para seu devido objetivo, que é o auxílio financeiro para o
desenvolvimento da empresa.
A Garantinorte - PR atua na região Norte Central e Norte Pioneiro do Estado do Paraná.
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Companhia do Site Barato

PARCEIRO:

A CIA DO SITE BARATO trabalha com locação de sites - ela é extensão
da ID Agência Digital, uma empresa com mais de 12 anos de
mercado. Ajuda pequenas e medias empresas em sua inserção na
internet proporcionando a elas uma plataforma simples e funcional
para apresentarem seus produtos ou serviços, e se relacionarem com seus clientes.
SISTEMA DE PARCERIAS:
O sistema de parceria da CIA DO SITE BARATO visa a prestação do serviço de utilização de web sites para
empresas e profissionais que necessitam e/ou desejam utilizar a web como forma de divulgação de seus
produtos e serviços é feito através de aluguel sites com mensalidades a preços módicos.
COMO FUNCIONA?
A CIA DO SITE BARATO da suporte a hospedagem, estruturação dos sites, auxilio com registro de domínios,
suporte a plataforma e a utilização de e-mails corporativos, configuração da base de dados, configuração
da identidade visual do site, irá promover evolução da ferramenta e os compromissos relacionados ao
desenvolvedor como disponibilizar biblioteca de tutoriais em textos e vídeos para a ACE e clientes com
instruções a manutenção de todos os dados administráveis do site.
A ACE será responsável por vender, receber e se relacionar com os clientes.
OBJETIVO: desenvolver uma parceria entre a CSB, Coordenadorias e ACEs através do serviço de locação
de sites. Isto é mais um benefício para as empresas associadas, o de ter seu próprio site, além de gerar
novas receitas para o sistema.
MODELO DE NEGÓCIO:
Mensalidade dos sites CSB é de R$ 49,70, para gerar vantagem na contratação nesta parceria o valor será
de R$ 44,70 para associados, e vamos distribuir parte deste valor mensal como comissionamento,
formando assim uma carteira de receita recorrente.

REPASSE:

ALGUMAS VANTAGENS PARA CLIENTES CONTRATAREM ESTE SERVIÇO

Acompanhamento de um profissional da sua região; Visitas regulares dos consultores para orientações e
atualizações de dados; Registro do domínio direto no nome da empresa; Hospedagem em domínio
próprio; Utilização de uma conta de e-mail corporativo; Personalização do site de acordo com identidade
visual da empresa; Sem taxa de instalação; 30 dias de utilização gratuita; Sem nenhum tipo de carência;
Sem multa de cancelamento; Acesso a painel administrativo simples e intuitivo para manutenção de todo o
conteúdo do site; Vinculo do site com mídias sociais; Site responsivo; Custo acessível.
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CobOnline

PARCEIRO:

O CobOnLine é o Serviço de Recuperação de Créditos mais inovador do mercado, diferenciando-se por
contemplar todo o ciclo da inadimplência:










Inclusão no bureau de crédito (SPC Brasil);
Cobrança ativa com negociadores especializados;
Gestão das negociações realizadas;
Exclusão do registro do bureau de crédito (SPC Brasil);
Reinclusão em caso de nova inadimplência.
Transparência;
Agilidade;

Com o CobOnline Sua empresa terá um serviço de Cobrança Ativa Profissional, dando ao inadimplente
meios fáceis e ágeis para renegociar e pagar suas dívidas. Trazendo de volta para o caixa da empresa o
dinheiro que está na rua, melhorando seu fluxo de caixa e diminuindo a inadimplência.
Cobrança Ativa Realizada através negociadores especializados em recuperação de créditos, utilizando as
melhores ferramentas de enriquecimento de dados e localização de pessoas.
Com obediência irrestrita à legislação temos uma das melhores taxas de recuperação de inadimplência do
mercado.
Todos os enriquecimentos de informações, bem como todos os registros de contatos realizados, são
integralmente registrados no CobOnLine e ficam à disposição do lojista credor, permitindo
acompanhamento em tempo real da cobrança, caso por caso.

O CobOnLine agrega valor à Entidade
As Entidades têm o desafio de levar às empresas associadas serviços que curem suas dores.
O CobOnLine agrega valor à Entidade por conhecer profundamente a necessidade das médias, pequenas e
microempresas quando o assunto é inadimplência. Dessa forma, e também pelos resultados obtidos, o
CobOnLine atrai não apenas empresas associadas, mas também empresas não associadas, mas que se
associam para terem acesso a um serviço profissional de cobrança e terem a dor da inadimplência
resolvida.

REPASSE: A Associação Comercial é remunerada em 10% dos honorários efetivamente pagos
pelas empresas usuárias.

