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FGTS INATIVO PODE QUITAR DÍVIDAS

Saques começaram em março e vão
até dia 31 de julho.

AMOR EM DOBRO 2017

Primeira promoção do ano da ACIB tem
sorteio marcado para 18 de junho.

NOVOS ASSOCIADOS

Conheça os estabelecimentos que
se juntaram ao nosso time!



Orientação
Empresarial:
Exclusividade
aos associados

Palavra do Presidente:

Ser forte em
tempos de
instabilidade

A lguns temas como planejamento 
estratégico, fluxo de caixa, formação de 
preço de venda, controle de estoque 
e questões jurídicas ainda geram 
muitas dúvidas entre os empresários, 
principalmente aqueles que estão 
começando a empreender. Por isso, a 
Acib oferece aos associados o benefício 
Orientação empresarial, com assessoria 
especializada, que proporciona 
esclarecimentos de dúvidas recorrentes 
no dia a dia empresarial. 

Edilene Gandolfi, proprietária do salão 
de beleza Cabelo e Estilo, participa 
das assessorias jurídicas. “Desde que 
comecei a participar das assessorias, 
conquistei mais autonomia e facilidade 
para compreender algumas questões 
presentes no dia a dia”, afirma. 

Geraldo João da Silva, da empresa 
Shoppinguinho (papelaria e armarinho) 
também aderiu às consultorias. “Elas 
vêm ajudando muito. Acredito que mais 
empresários deveriam investir tempo 
para buscar informações e capacitação, 
pois é fundamental para estimular os 
empreendimentos”, diz. 

Edilene Gandolfi Geraldo J. da Silva

Oatual cenário brasileiro nos coloca 
frente a diversos desafios. A economia 
está em processo de reorganização, o 
que causa certa instabilidade. Frente 
a esta situação, o associativismo vem 
como uma eficaz forma de somar forças 
e garantir a estabilidade das empresas. 
Fazer parte de uma associação como a 
Acib resulta em integrar-se às pessoas 
que possuem objetivos em comum. 
Formada por empresas de diversificados 
segmentos, as ações desempenhadas 
visam conduzir nossos associados aos 
caminhos do desenvolvimento e, com 
isso, fortalecer nossa cidade, tornando-a 
pujante.

Em períodos de incerteza, é 
imprescindível utilizar a criatividade 
para buscar oportunidades. Buscar 
conhecimentos, participar de ações 
para a prospecção de clientes, aderir 
a assessorias e unir-se a outros 
empresários são alguns dos caminhos 
que indicamos para o fortalecimento 
das empresas. 

A ACIB acredita que, juntos, podemos 
ser muito mais fortes. Se sua empresa 
ainda não é associada, cadastre-se já 
no hotsite cadastroacib.com. Nossa 
equipe entrará em contato com você e 
apresentará todos os benefícios. Será 
uma honra recebê-lo. 

Décio Marchi Júnior,
Presidente da Acib



Duas formas distintas de amar, 
porém grandiosas! Em comemoração 
ao Dia dos Namorados e Dia das Mães, 
o comércio de Birigui traz a campanha 
“Amor em dobro”.

Ao comprar nas lojas participantes, 
os consumidores terão o direito de 
preencher cupons da campanha. Nesta 
edição, presentearemos dois clientes, 
com o sorteio e dois iphones 7!

De acordo com a gestora da ACIB, 
Josiane Mendes, o sorteio acontece 
no dia 18 de junho. “Mais uma ação 
de sucesso que tem como objetivo 
presentear os clientes que optam por 
comprar no comércio de Birigui”, afirma. 

Atenção, lojistas: caso sua empresa ainda 
não participa das ações desempenhadas 
pela Associação Comercial, entre já em 
contato conosco pelo telefone:
(18) 3649 4222.

Vem aí a promoção
Amor em Dobro 2017



O saque referente às contas inativas 
do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço) começou no mês de março 
e o cronograma de saques se estende 
até o dia 31 de julho, conforme a data 
de nascimento dos trabalhadores.

De acordo com o presidente da Acib, 
Décio Marchi Junior, o dinheiro é muito 
bem-vindo e pode contribuir para que as 
pessoas coloquem suas dívidas em dia. 
“Março é um mês de recuperação das 
contas realizadas ao final e ao começo 
do ano, marcado pelas festividades e 
impostos. Por isso, a renda obtida por 
meio das contas inativas pode auxiliar a 
quitar dívidas”, afirma.

O presidente da Acib destaca a 
Recuperadora de Créditos, o benefício 
da associação que realiza o intermédio 
entre as empresas e as pessoas que 
possuem dívidas. “A Recuperadora está 
a serviço do consumidor realizando 
negociações de forma ágil e eficaz”, diz. 

Contas inativas
Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS 
todo o trabalhador que pediu demissão 
ou foi demitido por justa causa até 31 
de dezembro de 2015. No entanto, os 
trabalhadores não poderão sacar o 
FGTS de uma conta ativa, ou seja, que 
ainda receba depósitos do empregador 
atual. 

Renda de
inativos do 
FGTS pode 
quitar dívidas

Empregos
formais 
crescem 133%
em Birigui

A geração de empregos em Birigui 
durante os meses de janeiro e fevereiro 
de 2017 aumentou em 133% em 
comparação com o mesmo período 
de 2016. Os dados foram divulgados 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
e integra o projeto Observatório de 
Inteligência Econômica, realizado 
pela prefeitura por meio da Sedecti 
(Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação).

O diretor da Sedecti (Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação), Marco Aurélio 
Barbosa, afirma que o aumento 
da empregabilidade acompanha o 
movimento da retomada da economia 
nacional. “Um dos destaques destes 
resultados se deve à indústria de 
transformação, que está em constante 
crescimento em nossa cidade. Começar 
o ano com estes bons números nos 
garante boas perspectivas para o 
município, em todos os setores de 
nossa economia”, diz. 

O Observatório de Inteligência 
Econômico é uma estrutura responsável 
por realizar estudos e pesquisas 
econômicas e acompanhar a evolução 
dos indicadores econômicos da cidade 
de Birigui (SP) para suprir as demandas 
de informações e conhecimento dos 
agentes econômicos do município 
e subsidiar o desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas à geração de 
emprego, renda e ao desenvolvimento 
local. 



Você conhece o portal Atualize-se? 
Desenvolvido pela ACIB, o canal tem o 
objetivo de atender às demandas do 
empresariado local no que se refere ao 
acesso ao conhecimento. 

Cursos, palestras, workshops e 
capacitações diversas compõem 
a plataforma, possibilitando ao 
empresário ficar por dentro de tudo o 
que acontece na cidade em termos de 
aperfeiçoamento profissional.

A Acib, juntamente aos parceiros, 
apresenta uma vasta gama de 
capacitações, conduzidas por 
renomados profissionais e instituições. 
As áreas são diversas e atendem às 
principais demandas: Atendimento ao 
cliente, técnicas de vendas, Campanhas 

de marketing, Mídia Social, Técnicas de 
negociação, Planejamento comercial e 
muito mais.

Acesse atualize-se.com e dê um F5 
em seus negócios. 

Atualize-se:
Dê um F5 em seus negócios



O Índice de Confiança do Comércio 
(Icom) subiu 3,6 pontos na passagem 
de janeiro para fevereiro, saindo de 78,9 
pontos para 82,5 pontos no período, 
informou a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). O indicador alcançou o maior 
nível desde janeiro de 2015. Na métrica 
de médias móveis trimestrais, o índice 
avançou 1,5 ponto, após três meses 
consecutivos de quedas.

“O resultado da Sondagem do Comércio 
de fevereiro traz boas notícias, como a 
maior difusão de crescimento entre os 
segmentos do setor e a ocorrência da 
maior alta mensal desde abril de 2011 
do subíndice que mede as percepções 
sobre a situação atual. Na ausência de 
choques negativos extraeconômicos, 
a tendência de alta gradual deve se 
manter nos próximos meses, alimentada 
pela redução dos juros e pela liberação 
de recursos das contas inativas do 
FGTS”, avaliou Aloisio Campelo, 
superintendente de Estatísticas Públicas 
do Instituto Brasileiro de Economia da 
FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Houve melhora na confiança em 
nove dos 13 principais segmentos 
pesquisados. O Índice de Situação 
Atual (ISA-COM) subiu 5,5 pontos em 
fevereiro - a alta mais acentuada desde 
abril de 2011, quando avançou 5,6 pontos 
-, alcançando 74,3 pontos. Já o Índice 
de Expectativas (IE-COM) cresceu 1,6 
ponto, atingindo 91,5 pontos.

Entre os indicadores que integram o 
ISA-COM, a maior contribuição no mês 
foi do quesito que mede o grau de 
satisfação com o volume de demanda 
atual, que subiu 5,7 pontos em relação 
a janeiro, para 75,4 pontos. No IE-COM, 
houve alta de 4,0 pontos do indicador de 
otimismo com a situação dos negócios 
nos seis meses seguintes e queda de 0,9 
ponto do indicador de expectativas com 
as vendas nos três meses seguintes.

O quesito que mede as previsões 
para a evolução do pessoal ocupado 
também teve melhora. Entre os meses 
de dezembro e fevereiro, a proporção 
de empresas prevendo reduzir o quadro 
de pessoal passou de 17,8% para 16,5%, 
enquanto a fatia de empresas que 
planejam contratar aumentou de 7,2% 
para 11,1%.

O saldo, entretanto, continua negativo, 
uma vez que o porcentual das empresas 
prevendo redução do quadro de pessoal 
ainda supera o das que pretendem 
contratar. O resultado sugere atenuação 
do ritmo de demissões no setor, 
ressaltou a FGV.

A coleta de dados para a edição de 
fevereiro da sondagem foi realizada 
entre os dias 1º e 21 do mês e obteve 
informações de 1.122 empresas.
 
Estadão Conteúdo

Confiança do comércio sobe
3,6 pontos em fevereiro ante janeiro, 
revela FGV



Continua o ciclo de palestras com 
César Frazão. No dia 15 de março, a 
partir das 19h30, o renomado escritor, 
especialista em vendas, discorrerá 
sobre o tema “Fechamento em Vendas”.
De acordo com Frazão, o fechamento 
é um dos passos mais importantes 
no processo de venda e é a etapa 
em que muitos vendedores erram.“O 
planejamento, abordagem, negociação 
e apresentação de benefícios podem ser 
realizados de forma correta. No entanto, 
ao chegar à etapa de fechamento das 
vendas, os vendedores podem incorrer 
no erro, geralmente se deparando com 
argumentações dos clientes”, explica 
Frazão.

Durante a aula, serão abordados dois 
pilares: os comportamentos, posturas, 
atitudes e habilidades que um vendedor 
precisa ter para fechar negócios; e quais 
são as maiores técnicas de fechamento 
de vendas colocadas em prática nas 
maiores empresas do mundo, com 
resultados comprovados. Ao final, os 
participantes estarão aptos a fechar 
vendas com muito sucesso!

César Frazão é graduado em 
Administração de RH, tem   especialização 
em vendas para mercados competitivos 
pela Bell South of Atlanta (EUA) e em 
formação de instrutores, pela USP. É autor 
de diversos livros que abordam técnicas 
de vendas.

Palestra Fechamento em Vendas
com César Frazão



Diz um ditado popular que “O 
olho do Dono é que engorda o Gado”, 
obviamente que este dito refere-se à 
presença constante do Proprietário que 
tende a proporcionar o crescimento de 
seu negócio. Porém devemos destacar 
que não adianta ter presença se não 
ocorrer participação, comprometimento 
e principalmente estar aberto às 
mudanças.

Sempre utilizo como exemplo o 
multicampeão Bernardo Rocha de 
Rezende, ou mais conhecido como 
“Bernardinho”, ex-técnico da Seleção 
Brasileira de Voleibol masculina e 
atualmente técnico do time feminino 
do Rio de Janeiro, onde por várias 
vezes percebemos que se ele pudesse 
entraria na quadra, pois fica muito claro 
nos jogos que ele é parte integrante do 
sexteto que está em quadra, graças ao 
seu alto grau de envolvimento com a 
Equipe.

Da mesma forma esse é o caminho 
para que possamos enfrentar este 
momento pós-crise e principalmente 
entendermos que estamos em um 
momento de retomada do crescimento, 
precisamos ser parte integrante de 
nossas Equipes, formar realmente 
um Time, mas para que isso ocorra é 
necessário que nossa equipe perceba 
em nós o desejo de mudança e, desta 
forma, também esteja aberta para essas 
mudanças, que envolve compromisso, 
perseverança, muito trabalho e 

dedicação.

Considerando todos estes aspectos 
podemos alterar o ditado popular 
anteriormente mencionado para: “O 
comprometimento do Dono e o Trabalho 
em Equipe proporcionam o verdadeiro 
crescimento.”

Nesta linha de pensamento proponho 
a cada um de nós o compromisso com 
as mudanças, estar aberto ao novo e 
principalmente sair de nossa Zona de 
Conforto e buscar juntos um novo jeito 
de se fazer gestão, buscando resultados 
reais e sólidos que proporcionem 
crescimento profissional e pessoal de 
toda a Equipe, corroborando para um 
Comércio cada vez mais forte e pronto 
para lidar com todas as intempéries que 
possam se apresentar.

Concluo dizendo que temos uma 
grande oportunidade de alterar nossa 
realidade, dependendo exclusivamente 
de cada um de nós, para tanto a ACIB 
está esperando por você para juntos 
buscarmos novos rumos e alternativas 
para o Crescimento Empresarial, conte 
sempre conosco.

Fábio Ferreira

Consultoria empresarial:
a mudança é uma questão de escolha



ARecuperadora de Crédito, 
novo benefício da Acib exclusivo 
aos associados, tem o objetivo de 
solucionar os casos de inadimplência. 
Sendo assim, contamos com uma 
equipe especializada na realização de 
cobranças, intermediando o contato 
entre empresas e clientes, por meio de 
apuradas técnicas de negociação.
 
Sua empresa fornece à Acib a carteira 
de inadimplência e, a partir disso, todo o 
trabalho fica por nossa conta. Realizamos 
as negociações de forma amigável, 
garantindo a solução dos casos. 

Mais informações: (18) 3649 4222.

ACIB soluciona casos
de inadimplência



Não há dúvidas que os smartphones 
e as variadas mídias sociais disponíveis já 
fazem parte da rotina de todos. Entretanto, 
com a recente gafe ocorrida no Oscar 2017, 
que trocou envelopes de melhor filme, 
na maior premiação do cinema mundial, 
o uso do smartphone /mídias durante o 
trabalho também teve holofotes como um 
vilão contemporâneo, já que ao apurar o 
acontecimento a empresa apontou como 
causa deste constrangimento o uso de 
uma rede social via smartphone feito 
pelo responsável da organização dos 
premiados, o que desviou sua atenção e 
causou toda cena.

Este acontecimento traz à tona a 
necessidade de tratar sobre o assunto 
e dizer que existe um caminho para o 
empregador que deseja evitar este tipo 
de situação, e esclarecer para sua equipe 
a forma que entende adequada para uso 
desta tecnologia estando em primeiro 
plano as necessidades de seu negócio, 
evitando o impacto negativo e a redução 
de produtividade e qualidade de trabalho 
que várias pesquisas já confirmaram 
existir. É claro que estamos falando do uso 
para fins pessoais durante o horário de 
trabalho.

O uso do smartphone e mídias não é 
um direito inerente ao empregado, o que 
torna viável que o empregador, fazendo 
uso de seu poder diretivo regule esta 
utilização, seja pela segurança do próprio 
trabalhador que desempenha atividades 
de risco, seja pela necessidade de foco, 

concentração e dedicação voltados 
para a atividade desempenhada pelo 
empregado.

Estando, portanto inserido no contexto 
do poder diretivo, o empregador poderá 
criar critérios para utilização do aparelho 
e também de mídias sociais ou até a 
restrição total, mas é de suma importância 
que tais regras sejam claramente definidas 
pela Política Interna da empresa, com a 
ciência de todos os colaboradores, para 
que não haja qualquer dúvida da norma 
criada entre as partes.

Quando há estabelecido na Política Interna 
tais restrições, caso haja descumprimento 
pelo empregado o fato pode gerar 
punição a este, tais como alerta verbal, 
advertência formal, suspensão disciplinar, 
ou ainda, para casos constantes e/ou 
mais graves podendo chegar ainda a 
demissão por justa causa, tendo em vista 
a insubordinação, no descumprimento da 
norma interna, ou pela desídia, por perda 
de tempo e produtividade. Claro que para 
casos de justa causa existe a necessidade 
de ponderar a proporcionalidade da falta 
cometida com a punição aplicada.

Daí a importância de toda empresa 
possuir Código de Política Interna 
definido, observando as peculiaridades 
da rotina de trabalho, e determinado 
aquilo que entende como a conduta mais 
adequada, não por restringir liberdades 
dos trabalhadores, mas para zelar pelo 
melhor desempenho de seu negócio.

Uso de Mídias Sociais e
celular durante jornada
de trabalho
Por Elyandra Ribeiro
OAB/SP 339.651
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Novos
Associados

Conheçam as empresas que passam 
a integrar o time da ACIB, fortalecendo-o 
ainda mais!

• Frutalle Sorveteria
• Verdhi Gastronomia Funcional
• Viviane Mendes Calçados
• Dedinho do Pé
• Araçá Baby
• Cores e Flores Ateliê e Decoração
• Matioli Náutica
• Editora Ca
• Hinode Birigui
• Doutor Lubrifica Birigui
• Empório das Massas
• Finiture Vidros e Acabamentos
• Limpaazul
• Lulopé
• Vidros Loça
• Amigos do Açaí
• Quality Life Piscinas
• Cervejaria Mil Graus
• Zani Calçados
• Tonin Supermercado
• Marmoraria e Vidros Pérola
• IGS Call Center
• Xuá Xuá Calçados
• Diegu’s Doces
• Ma Ke Pizza

Sejam bem-vindas!
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18 3649 4222 
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