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ENCONTROS EMPRESARIAIS

ACE Caçapava adota nova estratégia e cria eventos
diferenciados para você estreitar relacionamentos

e gerar novas oportunidades de negócios



Com o objetivo de fortalecer o contato com você, nosso as-
sociado, investimos na reforma do salão de eventos com a 
renovação dos equipamentos de datashow e palco para 
tornar os cursos e palestras mais agradáveis e eficientes.

Quando iniciei meu envolvimento mais intenso com a ACE 
não tinha ideia de que conseguir trazer palestrantes para 
Caçapava seria mais fácil do que encher nosso auditório 
com nossos próprios associados.

Pensando nisto, começamos uma série de mudanças para 
tornar mais agradáveis e eficientes nossos encontros, e a 
mais importante é a criação de momentos para que nós, 
empresários, tenhamos oportunidade de trocar experiên-
cias e opiniões sobre nosso dia a dia ao término de cada 
evento. Para isso criamos um momento de descontração 
com o serviço de buffet no final das palestras, onde pode-
mos fortalecer nossos relacionamentos com os demais em-
presários e daí poderá surgir oportunidades de negócios.

Ainda nesta linha criaremos em julho a primeira Rodada de 
Negócios, evento inspirado na bem sucedida experiência 
da ACI de São José dos Campos, onde cada empresário 
apresentará sua empresa e serviços que poderá prestar aos 
demais empresários presentes.

Fizemos também uma parceria com a FAAP que oferece 
uma grande variedade de cursos e palestras sobre vários 
temas, todos muito antenados com a realidade pela qual 
estamos passando.

Acreditamos que com isso possamos trazer cada vez mais 
associados como você para participar destes eventos pois, 
afinal, é você a razão da existência da ACE e de tudo o que 
ela representa.

Um abraço.

Wilson Ferrari

A ACE Caçapava promoveu no dia 19/05 a segunda edição 
do Café Mulheres Empreendedoras, um evento que tem 
como objetivo proporcionar às empresárias um momento 
diferente em sua semana, já que elas estão sempre atarefa-
das com os compromissos de suas empresas e também da 
vida pessoal. Neste ano, a ACE Caçapava convidou a con-
sultora de moda e imagem, Cris Bedendo, que apresentou 
uma palestra com dicas de peças clássicas para qualquer 

guarda-roupa e sobre como valorizar os diferentes tipos 
físicos da mulher brasileira.  Na segunda etapa do evento, a 
equipe do Boticário de Caçapava fez demonstrações de 
produtos de beleza e maquiou as participantes, realçando 
a beleza de cada uma delas. Além disso, as 30 participantes 
puderam conversar e trocar experiências durante um café 
da manhã que a ACE Caçapava preparou especialmente 
para o evento. 

Empresárias participam do Café Mulheres Empreendedoras Palavra do Presidente
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ACE CAÇAPAVA PROMOVE MAIS UM EVENTO DE SUCESSO E TRAZ PALESTRA EM PARCERIA COM A FAAP DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

No intuito de gerar oportunidades de novos negócios, a 
ACE Caçapava promoveu mais um grande evento, no mês 
de junho. A ação faz parte da nova estratégia da entidade 
de buscar propiciar o encontro de empresários para trocar 
experiências e informações durante os eventos aqui reali-
zados.  Dessa vez, a parceria entre a ACE Caçapava e a FAAP 
de São José dos Campos possibilitou a realização da pales-
tra “O varejo que cresce além da crise”, ministrada pela do-
cente Talita Ribas, Relações Públicas com ampla experiên-
cia em redes de varejo como Lojas Americanas, Walmart, 
Subway, Outback, entre outros. 

Ao longo do evento, o público composto por cerca de 50 
empresários conheceu em detalhes uma pesquisa realiza-
da pela palestrante em lojas de varejo do Vale do Paraíba, 
que identificou boas práticas e tendências de mercado em 
áreas como Marketing, Tecnologia e Inovação.

Para Birigui Machado, proprietário da Digital Propaganda, 
valeu a pena ter participado do evento. “A palestra foi mui-
to bem apresentada, super dinâmica, e o conteúdo de mui-

ta importância. É sempre bom renovar e atualizar nosso tra-
balho”, ressaltou.

A proprietária da Bele Store, Gabriella de Castro Ramos, 
acredita que é importante participar de eventos como esse 
para que o empresário esteja sempre “se reciclando, mu-
dando e combatendo seus vícios”. Para ela, a palestra am-
pliou a visão dos participantes. “A Talita nos mostrou que o 
mundo é dinâmico, as gerações mudam constantemente e 
precisamos nos atualizar para nos mantermos em um vare-
jo cada vez mais exigente”, disse.

Após a receberem muitas informações valiosas na palestra, 
os empresários foram convidados a participar de um co-
quetel, que teve o apoio do Supermercado Simpatia.

A parceria entre a ACE Caçapava e a FAAP assegura ainda o 
desconto nos cursos disponíveis em São José dos Campos, 
válidos para proprietários e colaboradores das empresas 
associadas. Entre em contato com a ACE para conhecer me-
lhor esses benefícios. 
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Divulgando nosso ComércioACE Caçapava participa de seminário da Facesp

CIEE FORMA APRENDIZES EM CAÇAPAVA

O CIEE promoveu a formatura de 17 jovens que par-
ticiparam nos últimos 16 meses do programa 
Aprendiz Legal, no polo de capacitação de Caçapa-
va. Os jovens foram capacitados na prática em em-
presas como a Nestlé, Johnson & Johnson, Trimtec e 
Wow!  Nutrition e na parte teórica, pelos instrutores 
do CIEE.

O Aprendiz Legal é um programa de formação pro-
fissional para jovens de 14 a 24 anos e auxilia as em-
presas a cumprir a legislação. A Lei da Aprendiza-
gem (nº 10.097/2000) determina a contratação de 
cota aprendizes pelas grandes e médias empresas, 
entre 5% e 15% de seus colaboradores.

O programa, fruto da parceria do CIEE com a Funda-
ção Roberto Marinho, forma jovens em nove moda-
lidades: Auxiliar de produção industrial, Auxiliar de 
alimentação, Comércio e varejo, Práticas bancárias, 
Logística, Ocupações administrativas, Telesserviços, 
Telemática, Turismo e hospitalidade. As atividades 
são atraentes e motivadoras. Nos encontros, em po-
los de capacitação, uma vez por semana, os aprendi-
zes participam ativamente das aulas teóricas que re-
metem a situações do cotidiano dos jovens, favore-
cendo assim a aprendizagem.

Recentemente a metodologia do programa foi toda 
reformulada, com novo material didático, visando 
atualizar o conteúdo programático da capitação teó-
rica, tornando-o mais próximo da realidade dos jo-
vens e do mundo do trabalho. 

No dia 15 de junho, colaboradores da ACE Caçapava estive-
ram presentes no Seminário Regional Desenvolvimento & 
Integração da FACESP (Federação das Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo), realizado em São José dos 
Campos.

O encontro reuniu representantes das Associações Comer-
ciais do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira 
e Alto Tietê, somando cerca de 50 pessoas.

Durante o seminário foram debatidos temas como Políti-
cas Públicas, Políticas de Relacionamento, Desenvolvimen-
to e Planejamento das Associações Comerciais, Estratégias 
de Produtos entre outros.

Esses encontros favorecem o intercâmbio entre as diversas 
entidades participantes, possibilitando a troca de expe-
riências e informações, além de unir e fortalecer o relacio-
namento entre as Associações Comerciais. 

WhatsApp da ACE.
Mais um meio pra 
gente se comunicar.
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Carbognin Imóveis une experiência e atendimento

Desde o final de 2014, Caçapava conta com uma nova op-
ção quando o assunto é prestação de serviços de adminis-
tração de vendas e aluguéis de imóveis: trata-se da Car-
bognin Imóveis, empresa criada por Neusa Fujita Carbog-
nin. A empresária já possui ampla experiência no ramo, so-
mando pelo menos 20 anos de atuação na área. Neusa foi 
sócia da Scarbo Engenharia, responsável pela construção e 
venda de imóveis, sendo inclusive pioneira no lançamento 
de condomínios horizontais na cidade.

Nos anos de 2007 e 2008, ela abriu uma imobiliária em Ca-
çapava, mas pouco tempo depois decidiu se afastar do ne-
gócio para viver um novo desafio: atuar no mundo corpo-
rativo em uma grande empresa da região. Porém, a vonta-
de de fazer a diferença no ramo imobiliário da cidade e le-
var um atendimento de alta qualidade ao cliente a motivou 
a abrir a Carbognin Imóveis. A marca registrada da empre-
sa é unir seriedade, honestidade e segurança para o clien-
te. Além de venda e locação, a empresa cuida de financia-
mentos bancários, caso essa seja a opção escolhida pelo 
cliente. 

Ainda não conhece a Carbognin Imóveis? Então, aproveite 
para fazer uma visita. A imobiliária conta com uma equipe 
especializada, pronta para te atender. A imobiliária fica na 
Rua Comendador João Lopes, 194, próximo à Delegacia. 
Telefone para contato: 3652-4383.

Em 2011, após pesquisar algumas cidades do Vale do Paraí-
ba, Wagner Cintra escolheu Caçapava para abrir a BrasilTre-
ina. Com vontade de empreender e aplicar os conhecimen-
tos adquiridos na faculdade de Administração, Wagner es-
colheu o segmento de educação e ensino para que pudes-
se transformar vidas e ajudar as pessoas a crescerem.

Quando iniciou suas atividades, a BrasilTreina oferecia 30 
cursos. Hoje, a empresa conta com 60 cursos em seu port-
fólio em diferentes modalidades: ensino técnico, profissio-
nalizante, supletivo, idiomas e informática. 

Com 15 colaboradores atuando na escola,  Wagner destaca 
justamente esse time como responsável pelo sucesso: to-
dos estão empenhados em levar ótimo atendimento e em 
assegurar que os alunos obtenham o melhor aprendizado. 
Não é por acaso que o sistema de ensino utilizado na em-
presa foi classificado entre os três melhores do Brasil.

Se quer buscar uma nova colocação no mercado, fazendo 
uma nova formação, ou se deseja aprimorar seus conheci-
mentos, vá até a BrasilTreina e conheça a variedade de cur-
sos disponíveis. Os horários são flexíveis e você pode defi-
nir o melhor dia e horário dentro da sua rotina. A escola fica 
na Avenida Doutor Pereira de Mattos, nº 40, Centro e ofere-
ce descontos especiais para empresas associadas. Telefo-
ne: 3652-2706.

Arquivo ACISJC
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