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Promoção do Dia dos Pais
sorteará uma moto 0 km
ACIB 80 ANOS

chefe x líder

o que mudou

COMEMORANDO SEU
ANIVERSÁRIO, ACIB
DISTRIBUIRÁ 80
VALES-COMPRA

A IMPORTÂNCIA
DA LIDERANÇA
NA GESTÃO DE
EQUIPES

PRINCIPAIS
PONTOS DA
REFORMA
TRABALHISTA

palavra do presidente

oportunidade para
homenagear os pais

Orientação empresarial
para associados

Sorteio da promoção Meu pai,
meu herói será no dia 13 de agosto

A maioria das pessoas tem o desejo ou pelo
menos a vontade de presentear os pais
no seu dia. E para ajudar nesta tarefa tão
importante dos filhos, familiares e amigos
a Acib promove a campanha Meu pai, meu
herói, cujo prêmio será uma moto Traxx 150
cilindradas 0 km.

A Acib oferece aos seus associados
assessoria especializada com orientações
e esclarecimentos de dúvidas recorrentes
no dia a dia empresarial. Entre os temas
abordados estão planejamento estratégico,
fluxo de caixa, formação de preço de venda,
controle de estoque e questões jurídicas
que ainda geram muitas dúvidas entre os
empresários, principalmente aqueles que
estão começando a empreender.

A Acib sorteará no dia 13 de agosto o prêmio da
promoção Meu pai, meu herói: uma moto Traxx
150 cilindradas O km. O sorteio ocorrerá às 20h,
na praça Doutor Gama, no centro de Birigui. A
promoção é realizada em comemoração ao
Dia das Pais, com o objetivo de fortalecer os
estabelecimentos comerciais da cidade para
as vendas nesta data.

Como fizemos nas duas campanhas anteriores,
para o Dia das Mães e para o Dia dos Namorados,
presenteando

os

ganhadores

com

Para

atender

os

consumidores

que

não

têm

disponibilidade para comparecer às lojas no horário
tradicional, o comércio abrirá em horário especial
na véspera do Dia dos Pais. Na sexta-feira (11), os
estabelecimentos funcionarão até as 22h. No sábado
(12), o atendimento ocorrerá até as 16h. Em ambos os
dias, os colaboradores da Acib reforçarão a divulgação
da campanha, visando estimular os consumidores a
comprar. A promoção recebe o apoio das empresas

Para concorrer ao prêmio, os consumidores devem

iPhones,

preencher os cupons distribuídos ao realizarem compras

procuramos oferecer um prêmio que seja a cara dos

nas lojas participantes e os depositarem nas urnas. De

pais. Além disso, a própria mensagem “Meu pai, meu

acordo com a Acib, 250 empresas aderiram à promoção.

herói” visa motivar os filhos a homenagearem seus

No total foram distribuídos 326 mil cupons.

pais.
O objetivo é estimular o consumidor a comprar em
nosso comércio, principalmente nos setores mais
visados nesta data, como lojas de moda masculina,
pesca e esporte, entre outras. Assim como nas
duas campanhas anteriores, esperamos que o Dia
dos Pais alcance o mesmo retorno de satisfação do
consumidor. Boa leitura!

Grupo de Desenvolvimento Empresarial
Visando o desenvolvimento do mercado local de Birigui,
a Acib coloca à disposição novos grupos de trabalho
constituídos por empresários associados. O objetivo
desses grupos é promover o desenvolvimento do
empresariado local e também de seus colaboradores
por meio de treinamentos, palestras e workshops
gratuitos. Tanto a orientação quanto o grupo de
desenvolvimento empresariais são ministrados por um
consultor especializado da associação.

Entre em contato com
a Acib e saiba mais: (18) 3649-4222.
ATENDIMENTO ESPECIAL

Traxx e Viviane Motors.

Para comemorar 80 anos, Acib
distribuirá 80 vales-compra

Cooperativa apresenta proposta
de trabalho à Acib

A Acib completa 80 anos de fundação em
2017. Para comemorar a data e beneficiar
comerciantes e consumidores que ajudaram
a construir sua história ao longo das últimas
oito décadas, a associação realizará em
setembro a promoção 80 anos, 80 valescompra, no valor de R$ 100 cada, que
serão distribuídos aos clientes das lojas
participantes.

Representantes
da
Coop
Reverso,
cooperativa de catadores de materiais
recicláveis de Birigui, estiveram na Acib no
dia 21 de julho para apresentar o trabalho
que realizam à associação, a fim de divulgálo para seus associados.

“Temos muitas empresas associadas que podem

Em processo de reestruturação, a cooperativa busca

As empresas e pessoas interessadas em destinar seus

empresas interessadas em destinar os resíduos que

resíduos recicláveis podem entrar em contato com a

O prêmio poderá ser gasto em qualquer loja

produzem à reciclagem. Composta atualmente por 22

cooperativa pelos telefones (18) 99634-6111 e 99152-

A gestora da Acib, Josiane Mendes, informou que

participante da promoção mediante apresentação do

catadores cooperados a instituição realiza a coleta,

2897. Os cooperados vão até a empresa, residência

250 estabelecimentos comerciais participarão da

cupom premiado no período de 1º a 30 de setembro.

separação e comercialização de papel, plástico, vidro

ou ponto indicado para realizar a coleta. Os materiais

promoção. Todos receberão cupons rasgáveis para

“A promoção é uma forma de beneficiarmos tanto

e metal. De acordo com seus representantes, também

também podem ser levados até a sede da cooperativa

entregarem aos seus clientes no ato da compra. Ao

os comerciantes quanto consumidores, que serão

são recolhidos utensílios domésticos, móveis e roupas,

em uma área em frente à ETE (Estação de Tratamento

abrir o cupom, o consumidor saberá se foi premiado

atraídos para comprar nas lojas e ter a chance de

entre outros produtos que possam ser reaproveitados,

de Esgoto) de Birigui, no bairro rural Baixotes, das

com o valor de R$ 100 ou não.

ganhar um vale-compra”, destacou a gestora.

reduzindo a quantidade de resíduos destinada ao

7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

“A promoção é uma forma de
beneficiarmos tanto os comerciantes
quanto consumidores, que serão
atraídos para comprar nas lojas e ter a
chance de ganhar um vale-compra.”
Josiane Mendes, gestora da Acib.

aterro sanitário municipal.

destinar seus resíduos para reciclagem, contribuindo
para melhorar o meio ambiente da cidade”, afirmou a
gestora da Acib, Josiane Mendes, que se reuniu com
os representantes da cooperativa acompanhada do
empresário e associado, Danilo Vendrame.

Profissionais participam de treinamento
sobre atendimento ao cliente e vendas

Acib conclui 1º Treinamento de Liderança para
associados de 2017

Profissionais de 16 empresas de Birigui
concluíram no dia 19 de julho o treinamento
Atendimento ao cliente e técnicas de
vendas. Esta foi a terceira edição da
capacitação, oferecida gratuitamente pela
Acib aos empresários associados e seus
colaboradores, e que contou com a presença
de 30 profissionais.

Empresários, gerentes, gestores e líderes
de empresas de Birigui concluíram no dia 26
de julho o 1º Treinamento de Liderança 2017.
Oferecida gratuitamente pela Acib aos seus
associados, a capacitação tem a proposta
de melhorar a gestão ou torná-la mais eficaz
nas empresas por meio de aprendizados e
conceitos que contemplam o papel de um líder.

PARTICIPAÇÃO
“Eu achei muito interessante para eu treinar melhor
meu funcionário. Eu também ajudo a vender, então
que isso sirva para que eu possa aprender e auxiliar
a equipe”, destacou a proprietária da Tropical Brasil
Moda Masculina, Viviane Lima Brito, 35. Aguinaldo
Cardoso de Oliveira, 32, proprietário da Bocão Eventos,

“O treinamento foi mais do que eu esperava. Apesar de
eu lidar com pessoas no trabalho há mais de 30 anos,
a gente sempre aprende alguma coisa nova”, informou
o gerente do Supermercado Paulista do bairro Monte
Líbano, Wagner Antônio Pinheiro.
“Gostei demais, pois sou bióloga e tive que aprender a
ser empresária a partir do momento que assumi a escola.
Eu vim buscar conhecimento e estou muito feliz, pois está

informou que a capacitação foi muito significativa.

aqui o que eu preciso”, destacou a empresária Márcia
“É um treinamento que envolve todo o processo de

Gonçalves Gomes dos Santos, do colégio de educação

atendimento ao cliente e o produto que oferecemos

infantil Criando Asas, que participou da capacitação pela

no mercado. Não podemos ficar na zona de conforto e
sempre buscar a excelência e ficar atento ao feedback
do cliente”, explicou, ressaltando a importância de que
os colaboradores também participem de treinamentos
como este. Além dele, dois funcionários da empresa
assistiram às aulas.

“O treinamento foi mais
do que eu esperava.”
Wagner Antônio Pinheiro, gerente do
Supermercado Paulista

primeira vez.
As empresas participantes do treinamento foram:
Supermercado Paulista, Rede Pérola de Farmácias,
Farmais, Talude Bermudas, Móveis Amorim, Empório das
Massas e Criando Asas. O treinamento tem duração de
dois dias, das 8h às 12h por dia, totalizando 8 horas.

DURAÇÃO
O objetivo é treiná-los para melhor atender os
consumidores e aprender a aplicar estratégias

Com duração de 12 horas, divididas em três dias,

de vendas, fortalecendo o comércio biriguiense.

das 8h às 12h, as aulas são ministradas pelo

Participaram

consultor empresarial Fábio Ferreira, no salão social

deste

treinamento

as

empresas

Masterpão, Empório das Massas, Aquarela Lanches,

da associação.

Bocão Eventos, Carla Calçados, Ótica Elite, Ótica

abordado contempla temas como marketing, postura

Elis, Tropical Brasil Moda Masculina, Supermercado

empreendedora, trabalho em equipe, motivação e

Paulista, Centerbaby, Racco Cosméticos, Farmax,

excelência em atendimento, entre outros, por meio de

Farmácia Pérola, Farmácia São Paulo e Márcia Biscuit.

atividades práticas e dinâmicas.

“Não podemos ficar na zona
de conforto e sempre buscar
a excelência e ficar atento ao
feedback do cliente.”
Aguinaldo Cardoso de Oliveira, 32,
proprietário da Bocão Eventos.

Ferreira informou que o conteúdo

Percentual de endividados no
país cresce em julho
O percentual de famílias endividadas no país
cresceu de 56,4% em junho para 57,1% em
julho deste ano, segundo dados da Pesquisa
Nacional de Endividamento e Inadimplência
do Consumidor, divulgados no dia 31 de julho
pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC). Apesar do
aumento nos últimos dois meses, o percentual
caiu na comparação com julho de 2016 (57,7%).

O levantamento mostra que a principal forma de
endividamento dos brasileiros é o cartão de crédito
(76,8%), seguido de carnês (15,4%) e crédito pessoal
(11%). A pesquisa é apurada mensalmente pela
Confederação. Os dados são coletados em todas as
capitais dos Estados e no Distrito Federal, com cerca de
18.000 consumidores. Os dados completos podem ser
conferidos no site da CNC: https://goo.gl/BgKK4e.
PAGAMENTO

De acordo com a pesquisa, os consumidores com

Para auxiliar o pagamento de dívidas dos consumidores

contas ou dívidas em atraso chegou a 24,2% em julho

locais, a Acib possui uma Recuperadora de Créditos,

deste ano. O percentual é inferior a junho (24,3%), mas

que auxilia nas negociações entre empresas e clientes

superior a julho de 2016 (22,9%).

endividados, de forma ágil e eficaz. Uma equipe
especializada da associação realiza a mediação entre a

Conforme a CNC, as famílias que não terão condições

empresa e os clientes, visando negociações das dívidas

de pagar suas dívidas ficaram em 9,4%, abaixo do total

e, consequentemente, recuperação do crédito perdido.

de junho (9,6%), mas acima de julho de 2016 (8,7%).

Mais informações sobre a Recuperadora de Créditos
pelo telefone (18) 3649-4222.

liderança na gestão de equipes
Por fábio ferreira, consultor empresarial

D

iante das dificuldades de alcançar
resultados no mercado e devido aos problemas
político-econômicos que assolam nosso País,
um dos grandes desafios dos empresários é
ter a equipe de trabalho comprometida com os
resultados e principalmente com o crescimento
da organização.

Muitos já nascem com o perfil de líderes e outros precisam
se qualificar para exercer esta função. Para isso, deverá
ocorrer uma escolha de mudança, de sair da zona de
conforto e buscar novos formatos de gestão. Todo gestor
pode se qualificar para exercer esta função, pois não
adianta esperar mudança dos colaboradores, se não partir
do próprio gestor, processo este que envolverá na maioria
das vezes a sua própria mudança.

Para tanto, cada vez mais precisamos assumir a postura
de líderes, com o objetivo de despertar e entusiasmar as
equipes. E para se atingir esta expectativa os gestores têm
que investir em desenvolvimento e capacitação, alterando
sua postura de proprietário ou chefe, para assumir uma
postura de parte integrante da equipe, como um verdadeiro
líder. Porém, para assumir esta posição devemos entender
qual a diferença entre chefe e líder:

Chefe: é aquele que usa as atribuições do cargo para fazer
com que seus subalternos executem as tarefas que lhes
competem. Geralmente se utiliza da forma autocrática para
administrar (manda quem pode obedece quem tem juízo).

Líder: é aquele que é seguido pelo seu espírito
empreendedor, pelo seu carisma, pela sua forma de motivar
e valorizar as pessoas que estão sob sua subordinação.
O líder consegue que os subordinados executem as
tarefas com prazer e determinação sem que isso seja uma
obrigação. Geralmente se utiliza da forma democrática
ou consensual para administrar (forma participativa, todos
opinam e se comprometem).

Muitos já nascem com o
perfil de líderes e outros
precisam se qualificar para
exercer esta função.

Ante ao exposto, temos procurado desenvolver novos
líderes para o mercado local, contando com a participação
de vários empresários que começam a entender que
se trata de um processo de aprimoramento profissional
e também pessoal, onde a mudança começa por eles
e posteriormente é estendida à equipe de trabalho,
possibilitando melhores resultados.
Neste sentido, a Acib vem oferecendo diversas ferramentas
para que os empresários possam buscar este caminho,
como consultorias e treinamentos de liderança. Desta
forma, cabe a eles apenas a escolha de mudar e se
engajar neste processo que, com certeza, não é fácil, mas
se não estivermos dispostos à mudança, poderemos ficar
estacionados no tempo, enquanto tantos outros estarão se
adequando e inovando em seus empreendimentos. Pense
nisso e venha nos fazer uma visita para saber mais sobre
liderança e vários outros temas.

Principais pontos da reforma trabalhista
Por Elyandra Ribeiro OAB/SP 339.651
Foi sancionada no dia 13 de julho de 2017
a afamada reforma trabalhista. O texto, que
altera mais de 100 pontos significativos da
Consolidação das Leis do Trabalho, já tem sido
discutido há algum tempo e atingiu todas as
classes. Trabalhadores e empregadores devem
estar atentos às novas regras, portanto iremos
destacar alguns itens que mais modificarão
nossa rotina e as relações de trabalho.

é o trabalho home office, que poderá ser ajustado
com o empregador, prevendo usos e custos de todos
os equipamentos envolvidos e também o trabalho
intermitente que tem previsão de pagamento por período
efetivamente trabalhado.
Há mudanças também no gozo do intervalo para
descanso e alimentação, que antes era de no mínimo 1 e
no máximo 2 horas, para os trabalhadores com jornada de
8 horas. Agora, poderá haver negociação com redução
deste intervalo, respeitando o mínimo de 30 minutos. Se
reduzido, haverá indenização de 50% do valor da hora
normal sobre o tempo não concedido.

O texto, que altera mais de
100 pontos significativos da
Consolidação das Leis do
Trabalho, já tem sido discutido
há algum tempo e atingiu
todas as classes.

ajustou alguns itens, mas o limite máximo semanal e
mensal previsto pela Constituição não foi modificado.
Muito conhecida para trabalhadores da saúde, a jornada
12x36, com escala de 12 horas trabalhadas e 36 horas
de descanso, foi regulamentada e poderá ser adotada
por acordo individual, respeitando o limite de 44 horas
semanais (ou 48 horas, com as horas extras) e 220 horas
mensais.
O trabalho por tempo parcial também teve algumas
modificações podendo chegar a 30 horas semanais
totais sem horas extras ou 26 horas com limite de 6
horas extras semanais. Ainda surgiram para a lei duas
novas figuras, com objetivo de se adequar ao contexto
moderno e atual das relações de trabalho. Uma delas
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