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CONFIANÇA E OTIMISMO
PARA O SEMESTRE

PALAVRA DO PRESIDENTE

2019 já começou e, com ele, a certeza de que será um 

ano de muito trabalho e resultados satisfatórios, de 

forma geral, para a economia não somente do Brasil, mas 

também a de Birigui. Já é possível constatar o otimismo 

em diversos setores e, principalmente, em cada cidadão 

brasileiro. E com o comércio não é diferente.

Juntamente com toda a diretoria e colaboradores da Acib, 

desejo que cada um de vocês, associados e parceiros, 

esteja convicto de que este ano será muito melhor que 

o ano anterior. Por isso, vamos continuar caminhando 

ao seu lado e desenvolvendo ações que contribuam, 

cada vez mais, para potencializar os resultados do nosso 

comércio, que já é tão dinâmico.

E para que isso ocorra da melhor forma possível, já 

estruturamos nosso calendário para este ano, definimos 

nossas principais campanhas e continuaremos 

trabalhando para, junto de vocês, alcançar ganhos ainda 

maiores. Continue contando conosco.

Um forte abraço.

Danilo Vendrame
Presidente da Acib

As tradicionais liquidações realizadas nos meses de 

janeiro e fevereiro são uma forma de o varejista ajustar 

seu estoque e começar um novo ano com uma melhor 

gestão dos produtos armazenados. Se por um lado o 

consumidor já espera por promoções após o Natal, por 

outro, o empresário tem a oportunidade de iniciar 2019 

com um planejamento financeiro mais eficiente. Isso 

porque o estoque em desequilíbrio afeta diretamente 

o capital de giro empresarial.

As liquidações têm a finalidade de aumentar o fluxo 

de caixa e atrair novos clientes, mas o empresário 

deve ter cuidado na redução do preço de venda 

dos produtos. É preciso considerar valor de custo da 

mercadoria, impostos, despesas fixas (como aluguel 

e salários), gastos variáveis (contas de água, energia, 

horas extras e fretes) e lucro pretendido. É este último 

tópico que pode ser alterado para garantir o preço 

mais competitivo.

Em alguns momentos, é preferível vender a mercadoria 

com preços reduzidos, sacrificando parte do lucro, 

a tentar manter a margem de lucro e não conseguir 

desovar o estoque. Eventualmente, os resultados 

de curto prazo com as liquidações comprometem a 

operação de varejo no longo prazo. Convém destacar 

que promover uma queima de estoques tem custos. 

Os mais visíveis são os de marketing e divulgação dos 

eventos promocionais.

Fonte: FecomercioSP

OPORTUNIDADES
PARA O VAREJO 



Empresas associados à Acib que queiram proporcionar 

aos seus colaboradores mais conhecimento já podem 

entrar em contato com a Associação para fazer o 

agendamento para os próximos treinamentos. Com o 

tema “Atendimento ao Cliente e Técnicas de Vendas”, 

os participantes terão a oportunidade de se atualizar e 

obter ainda mais informações sobre a área.

Em fevereiro, os encontros irão ocorrer nos dias 18, 19 e 

20, das 8h às 12h. Já em março, foram disponibilizados 

os dias 25, 26 e 27, das 8h às 12h. Os treinamentos 

serão realizados no salão social da Acib, na avenida 

Governador Pedro de Toledo, 262, Centro.

Os treinamentos são gratuitos. Empresas interessadas 

em inscrever seus colaboradores devem entrar em 

contato com a Associação pelo telefone (18) 3649-

4222. O conteúdo será ministrado pelo consultor de 

empresas da Acib, Fábio Ferreira.

Conteúdo

Durante o treinamento, os participantes irão receber 

informações sobre “Fases do Atendimento ao Cliente”; 

“Técnicas de Vendas: abordagem, sondagem, 

apresentação do produto, tentativa de fechamento, lidar 

com as objeções e pós-venda”; “Postura Profissional 

(habilidades pessoais, técnicas e profissionais). “Um 

dos principais objetivos desses encontros é promover a 

qualidade no atendimento ao cliente”, enfatiza a gestora 

da Acib, Josiane Mendes.

DATAS PARA O TREINAMENTO DE ‘ATENDIMENTO AO 
CLIENTE E TÉCNICAS DE VENDAS’ JÁ ESTÃO DEFINIDAS

“Os treinamentos 
serão realizados 
no salão social da 
Acib, na avenida 
Governador Pedro 
de Toledo, 262, 
Centro.”



A campanha iniciou em outubro de 2018. Durante 

esse período, a Acib entregou 600 mil cupons em 

aproximadamente 300 lojas participantes da promoção.

Durante o evento, o presidente da Associação, Danilo 

Vendrame, agradeceu aos clientes que valorizam o 

comércio local. “Um agradecimento muito especial 

também aos diretores, colaboradores da Acib e, 

principalmente, ao engajamento das lojas que apoiaram 

e participaram de mais uma grande ação”, destaca.

O prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão, também 

esteve na entrega do prêmio e parabenizou a Acib 

pela campanha. “É muito bom poder contar com uma 

Associação tão forte que, constantemente, realiza ações 

que incentivam nosso comércio”, enfatiza.

A Acib inicia 2019 entregando um dos melhores prêmios 

já sorteados em toda a região: uma S10-Advantage. 

Por meio da promoção Sorte Encantada 2018/2019, a 

Associação realizou, no dia 13 de janeiro, o sorteio que 

contemplou um dos clientes do comércio de Birigui. 

A ação ocorreu na praça Doutor Gama, no centro da 

cidade. A vencedora foi Kelly Karine Tomé Guimarães, 

moradora da cidade. 

PROMOÇÃO SORTE ENCANTADA 
PREMIA MORADORA DE BIRIGUI



Antes da realização do sorteio, o público pôde prestigiar 

a apresentação da Corporação Musical Maestro Antônio 

Carlos Passarelli. 

VENCEDORA

Kelly Karine Tomé Guimarães foi a grande sortuda 

e levou para a casa a S10-Advantage. Moradora de 

Birigui, ela depositou os cupons na loja Center Baby, da 

empresária Cristiane Frigério. 

“Um agradecimento 
muito especial 
também aos diretores, 
colaboradores da 
Acib e, principalmente, 
ao engajamento das 
lojas que apoiaram e 
participaram de mais 
uma grande ação”
Danilo Vendrame, Presidente da Acib



Acib irá realizar confraternização com empresas 
participantes das Campanhas de 2018

No mês de fevereiro, a Acib irá realizar confraternização 

com as empresas que participaram das campanhas 

de 2018. O objetivo? Apresentar as principais 

campanhas promocionais para 2019. Evento, que já 

se tornou tradição, também é uma oportunidade de 

a Associação apresentar o balanço das ações que 

foram realizadas durante o ano de 2018.

Para o presidente da Associação, Danilo Vendrame, 

é muito importante que as empresas continuem 

engajadas para que, cada vez mais, as campanhas 

sejam mais efetivas e tragam retornos significativos 

para a economia da cidade.

A gestora da Acib, Josiane Mendes, comenta que as 

campanhas, que sempre contribuem para alavancar 

a economia da cidade, são de total importância 

para as vendas durante todo o ano e, sobretudo, 

nas datas mais relevantes para o comércio. “Nosso 

intuito é fortalecer, ainda mais, o comércio de Birigui 

e, inclusive, aumentar nosso número de empresas 

associadas”, comenta.
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“Nosso intuito é 
fortalecer, ainda 
mais, o comércio 
de Birigui e, 
inclusive, aumentar 
nosso número 
de empresas 
associadas”
Josiane Mendes, Gestora da Acib
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Dentre as principais ações que foram realizadas em 

2018 pela Acib, a campanha Sorte Encantada chamou 

a atenção pelo prêmio: uma S10-Advantage. O 

melhor prêmio já sorteado na região. Ao todo, foram 

entregues 600 mil cupons em aproximadamente 

300 lojas participantes da promoção. 

Confira as campanhas que irão movimentar o 

comércio em 2019:

Amor em Dobro

Meu Pai Meu Herói

Sorte Encantada



O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha 

o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, 

subiu 1,8% em 2018, de acordo com dados apurados 

pela Boa Vista. Na avaliação mensal dessazonalizada, 

o indicador caiu 1,5% em dezembro. Já na avaliação 

contra dezembro do ano anterior o varejo cresceu 

0,8%.

Apesar do desempenho tímido nos últimos meses, 

o indicador segue crescendo pelo segundo ano 

consecutivo. Ainda assim, fatores como alto nível de 

desocupação e lenta melhora da atividade continuam 

sendo os principais entraves para uma evolução mais 

robusta do setor. Com poucos sinais de melhora no 

cenário econômico, espera-se que o varejo siga em 

um ritmo gradual de recuperação em 2019.

Setores

Na análise mensal, dentre os principais setores, o 

setor de “Móveis e Eletrodomésticos” apresentou 

queda de 3,4% em dezembro, descontados os 

efeitos sazonais. Ao longo de 2018 o segmento 

cresceu 1,1%, de acordo com os dados sem ajuste 

sazonal.

A categoria de “Tecidos, Vestuários e Calçados” 

cresceu 0,3% no mês, expurgados os efeitos 

sazonais. Na comparação da série sazonal, nos 

dados acumulados do ano houve queda de 1,0%.

A atividade do setor de “Supermercados, Alimentos 

e Bebidas” registrou queda de 0,1% na série 

dessazonalizada. Na série sem ajuste, a variação 

acumulada subiu 2,7% em relação ao ano anterior.

Por fim, o segmento de “Combustíveis e Lubrificantes” 

caiu 0,6% em dezembro considerando dados 

dessazonalizados, enquanto na série sem ajuste, a 

variação acumulada do ano avançou 1,3%.

Fonte: Boa Vista SPC

BOA VISTA INFORMA: MOVIMENTO DO COMÉRCIO 
CRESCE 1,8% EM 2018

Apesar do desempenho 
tímido nos últimos meses, 

o indicador segue 
crescendo pelo segundo 
ano consecutivo. Ainda 
assim, fatores como alto 
nível de desocupação e 

lenta melhora da atividade 
continuam sendo os 

principais entraves para 
uma evolução mais 
robusta do setor. 



Os comerciantes estão mais confiantes no 

desempenho da economia em 2019. A expectativa 

positiva, a melhor para o mês de dezembro dos últimos 

cinco anos, fez com que a projeção de contratação 

de pessoal também aumentasse para os próximos 

meses.

As informações são do Índice de Confiança do 

Empresário do Comércio, divulgado pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC). O índice alcançou 115,5 pontos em dezembro, 

avanços de 5,4% em relação a novembro e de 5,7% 

em relação a dezembro de 2017.

De acordo com pesquisa, 88,9% dos empresários 

entrevistados disseram acreditar que a economia 

vai melhorar no ano que vem. Três em cada quatro 

varejistas consultados disseram que pretendem

contratar mais pessoal nos próximos meses. Foram 

ouvidos mais de 6 mil empresários.

Fonte: Agência Brasil

Comércio está mais confiante 
na economia em 2019



A Acib (Associação Comercial e Industrial de Birigui) 

recebeu, no dia 15 de janeiro, representantes da 

Lojas Cem. O objetivo do encontro foi para tratar 

sobre a inauguração de uma unidade da loja em 

Birigui. 

Com previsão para estar em funcionamento no mês 

de abril deste ano, a chegada da loja na cidade, 

além de contribuir com a economia local, irá gerar 

quarenta novas vagas diretas de empregos para 

diversas funções. 

Os interessados em atuar na nova unidade podem 

deixar os currículos na Acib, onde serão feitas as 

captações e entrevistas para as vagas abertas.

O presidente da Acib, Danilo Vendrame, o presidente 

do Sincomércio, Maurício Pazian, a gestora da Acib, 

Josiane Mendes e o assessor executivo do gabinete 

municipal, Carlos Farias, foram os que receberam os 

representantes da Lojas Cem. 

Atualmente, a Lojas Cem possui duzentos e sessenta 

e duas lojas espalhadas por todo o Brasil. A próxima, 

será em Birigui.

ACIB RECEBE REPRESENTANTES DAS LOJAS CEM PARA 
TRATAR DA INAUGURAÇÃO DE NOVA UNIDADE
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