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ENTREVISTA COM DANILO VENDRAME,
NOVO PRESIDENTE DA ACIB

palavra do presidente

A Associação Comercial e Industrial de 
Birigui tem novo presidente. O empresário 
Danilo Vendrame foi eleito em assembleia 
realizada em fevereiro, na sede social 
da Acib. Para conhecer melhor o novo 
presidente, nós conversamos com ele. 
Confira:

Porque decidiu ser presidente da Acib?
 
Danilo: Há três anos fui convidado pelo então 
presidente  da  Acib, Maurício Pazian, para acompanhar 
as reuniões da Diretoria Executiva e foi fantástico, 
pois estava junto de grandes empreendedores 
biriguienses, otimistas, cheio de boas ideias e 
determinados em fomentar nosso mercado. A partir 
deste momento, comecei a me interessar ainda 
mais pela Acib e enxergar o verdadeiro potencial 
que ela tinha a oferecer para o comércio da nossa 
cidade e região. Quando surgiu a possibilidade de 
ser presidente, através da indicação dos demais 
diretores (que são todos voluntários), eu aceitei, 
pois, além de compartilharmos dos mesmos ideais 
de associativismo da Acib, tenho a oportunidade de 
cooperar ainda mais para o sucesso da instituição.

O que de concreto a Associação Comercial 
representa para Birigui?

Danilo: A Acib hoje é uma instituição forte com mais 
de 1 mil associados e é a principal referência para 
o comércio de Birigui, não apenas por promover 
grandes campanhas anuais para os consumidores 
da região e associados, mas por estar em constante 
evolução junto com outras instituições empresariais 
e municipais, unidos por um único propósito: 
fortalecer, orientar e apoiar os empreendedores 
locais, tornando Birigui cada vez mais uma referência 
comercial na região e em nosso estado.

Dois mil e dezessete foi um ano de muitas 
conquistas, como: a marca de 1.000 associados, 
sorteio de um Jeep Renegade, prêmio AC Mais, 
entre outras. O que isso representa para a Acib?

Danilo:  O ano de 2017 foi um marco importantíssimo 

na história da Acib. O presidente Décio, junto à 
diretoria executiva e com os esforços de todos os 
colaboradores, conseguiu colocar a Associação 
Comercial e Industrial de Birigui em um seleto grupo 
das melhores e mais importantes associações 
comerciais do estado de São Paulo. Essa marca nos 
enche de orgulho e motivação para continuarmos 
no caminho certo. À medida que vamos crescendo 
e avançando ao lado de empresários do comércio 
biriguiense, aumenta também nossa responsabilidade 
em fazer dos próximos anos ainda melhores, cheios 
de novas conquistas.

Quais suas metas para o ano de 2018?

Danilo: Em 2018 queremos continuar crescendo e 
aumentando nosso quadro de associados, porém, 
com uma visão um pouco diferente. Queremos 
fortalecer nossos laços, estar mais próximos dos 
sócios e criar um vínculo ainda maior através da 
prestação dos nossos serviços. Com muita garra, 
empenho e determinação, iremos manter o sucesso 
das nossas campanhas, sorteando prêmios ainda 
mais atrativos para que os consumidores de Birigui 
e região continuem acreditando na Associação e no 
comércio local.
 
O que os associados podem esperar de Danilo 
Vendrame como presidente da Acib?

Danilo:  Ao decorrer do nosso bate papo, você deve 
ter notado que eu sempre me refiro à Acib como “nós”, 
isto porque o presidente em exercício é a pessoa 
que está representando todos os oito diretores que 
doam algumas horas das suas semanas e todos os 
vinte colaboradores que formam a instituição. Em 
2018, os associados podem esperar de todos nós 
ainda mais trabalho, dedicação, transparência e 
comprometimento com o comércio de Birigui.

 Danilo Vendrame
 Presidente da Acib



Para o quarto mês no ano, teremos duas datas 

importantes em nosso calendário: A Páscoa e o dia de 

Tiradentes. Por isso, as lojas do comércio de Birigui 

estarão fechadas no feriado de 21 de abril, que neste 

ano cairá em um sábado (a Páscoa será no primeiro 

domingo de abril).

Durante o mês, o comércio estará aberto aos sábados 

até as 14 horas, exceto no dia 21. O atendimento será 

normal nos dias da semana (de segunda a sexta) 

sempre das 8h às 18h. Confira o calendário para o 

segundo mês de 2018:

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
PARA ABRIL DA ACIB

ABRIL 2018
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1
PÁSCOA

23 45 67
COMÉRCIO 
ABERTO ATÉ 
14:00HRS

8 91 01 11 21 31 4
COMÉRCIO 
ABERTO ATÉ 
14:00HRS

15 16 17 18 19 20 21
TIRADENTES 
(COMÉRCIO 
FECHADO)

22 23 24 25 26 27 28
COMÉRCIO 
ABERTO ATÉ 
14:00HRS

29 30

Depois de três anos de baixa nas vendas da 
Páscoa, a indústria de chocolate aposta em 
um ano positivo. O consumo de chocolate 
cresceu 8% no primeiro semestre de 2017. 
A expectativa é que, durante o feriado 
deste ano, as vendas se mantenham em 
relação ao ano passado ou tenham um leve 
crescimento. Para atrair o consumidor, as 
empresas investem em inovação e produtos 
mais baratos.

Com a produção em andamento, a geração de 

emprego temporário, em 2018, foi 5,9% menor do que 

a do mesmo período de 2017. Entre trabalhadores 

alocados na indústria e vendedores, foram contratadas 

cerca de 23 mil pessoas. A boa notícia é que o declínio 

está abaixo do registrado no comparativo de 2017 com 

2016, quando o volume de vagas temporárias foi 15% 

menor.

Passado o período mais grave da crise, a economia do 

país teve uma leve melhora e saiu da recessão, no final 

do ano passado. A queda da inflação, somada a juros 

mais baixos e à retomada de confiança do consumidor, 

indicam crescimento nas vendas do varejo como um 

todo. 

Em 2017 foram produzidas quase 9 mil toneladas de 

chocolate, o equivalente a 36 milhões de ovos, um 

volume 38% menor do que o registrado em 2016. 

Ainda não há estimativa para este ano, mas o número 

de lançamentos já é igual ao do ano passado, com 

cerca de 120 produtos novos. 

Embora seja o quinto maior produtor de chocolate, 

o Brasil ainda tem um consumo baixo se comparado 

a outros países. Enquanto aqui, o consumo anual é 

de 2,5 kg por habitante, em países vizinhos, como a 

Argentina, consome-se o dobro.  Fonte: Correio Braziliense

INDÚSTRIA DO CHOCOLATE
PREVÊ MELHORA PARA 2018

Ovos de Páscoa dispostos no supermercado.



Na noite do dia 27 de fevereiro, a Acib 
realizou no Birigui Pérola Clube seu 
tradicional Jantar de Apresentação das 
Campanhas para 2018. Também aconteceu 
o sorteio de um vale-compras no valor de 20 
mil reais para as empresas associadas que 
aderiram às campanhas no ano passado. O 
evento contou com a apresentação do novo 
presidente da associação para os próximos 
18 meses, o empresário Danilo Vendrame, 
que assumiu o cargo no início de março.

De acordo com o novo presidente, ele terá um grande 

trabalho pela frente, dando sequência aos projetos 

iniciados pela atual diretoria.

“É uma honra ser o novo presidente da associação 

ACIB REALIZOU JANTAR DE LANÇAMENTO DAS 
CAMPANHAS PARA 2018

e fico mais confortável em ter o apoio dessa grande 

diretoria para que em 2018 possamos ter um ano de 

grandes conquistas, pois crescemos muito no ano 

passado e continuaremos avançando”, destaca.

Já o seu antecessor, Décio March Junior, aproveitou o 

jantar para fazer seus agradecimentos pelo tempo em 

que comandou os destinos da Acib. “Meu sentimento 

é de gratidão e emoção de forma incondicional aos 

colaboradores que fizeram valer a pena o trabalho e 

deram bons frutos, à nossa diretoria que me apoiou 

em todas as ações e claro, aos associados que nos 

ajudaram a fomentar o comércio local”, ressalta.

Vale lembrar que ele continuará na nova diretoria, 

Salão lotado para o Jantar de Apresentação das
Campanhas para 2018

Membros da diretoria da ACIB e Valmir, da
Rádio Tropical FM prestigiando o jantar

Cantor Thiago Mello anima o público presente no jantar

“Tenho muito 
a agradecer à 

Acib por ser uma 
associação arrojada 

e referência 
regional.”

Roberto Carlos Cassiano,
Vice-Presidente da da Facesp



agora como vice-presidente.

Também esteve no evento o vice-presidente da Facesp 

(Federação das Associações Comerciais do Estado de 

São Paulo), Roberto Carlos Cassiano, que afi rmou a 

importância da Acib no cenário comercial do estado 

de São Paulo. “Tenho muito a agradecer a Acib por ser 

uma associação arrojada e referência regional. Tudo 

que você precisa em termos de comércio varejista e 

atacadista você encontra nessa maravilhosa cidade, 

graças ao empenho e dedicação dessa atual equipe”, 

fi naliza.

Campanhas surpreendem pelos prêmios em 2018

Para este ano, a Acib superou todas as expectativas 

com prêmios jamais vistos. Para dar início, teremos 

a campanha Amor em Dobro, que irá sortear dois 

iPhones 8 em comemoração ao Dia das Mães e Dia 

dos Namorados.

Já no início do segundo semestre, teremos a campanha 

Meu Pai, Meu Herói, que neste ano irá sortear uma 

moto Honda CG 150 Start. E, para encerrar o ano, a 

Acib vai dar um super presente de Natal: Uma S-10 

Cabine Dupla, na promoção Sorte Encantada.

Também serão promovidas as campanhas Black 

Friday, realizada em novembro, Outubro Rosa e 

Novembro Azul, nas quais tudo que for arrecadado 

será destinado aos voluntários do combate ao câncer 

e o projeto Natal Iluminado que irá trazer para as ruas 

de Birigui a magia do Natal, com belas decorações.

Jantar conta com presença de associados Acib

Associados presentes no jantar da ACIB

Membros da diretoria encabeçam solenidade com
discursos e apresentação das campanhas

S-10 cabine dupla será prêmio da 
Promoção Sorte Encantada (Imagem Ilustrativa)

de Birigui a magia do Natal, com belas decorações.



Na noite do dia 15 de fevereiro, foi realizado na sede 

da Acib, a eleição para a nova diretoria, biênio 2018 e 

2021.

A eleição teve chapa única, mas contou a presença 

de muitos associados, que elegeu sua nova diretoria. 

Composição da Diretoria Executiva, do Conselho 

Deliberativo e do Conselho Fiscal da Associação 

Comercial e Industrial de Birigui para o triênio março 

de 2018 / fevereiro de 2021.

ACIB APRESENTA
SUA NOVA DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE
Danilo Vendrame

1º VICE-PRESIDENTE
Décio Marchi Junior

2º VICE-PRESIDENTE
Fábio Franzói

1º SECRETÁRIO
Elcio Cleber Feitosa Sanches

2º SECRETÁRIO
Sérgio Luiz Marquette 

1º TESOUREIRO
Rosangela Monteiro de Lima

2º TESOUREIRO
Hélio Galera Filho

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Marcos Fukunori Takata

CONSELHO DELIBERATIVO
MEMBROS EFETIVOS
Amauri Nakad.
Ana Maria S. Peruzzo Filha

Antonio Carlos Vendrame
Aroldo Branco Filho
Cristiano Andreotti
Elizio Pereira
José Carlos Taldivo
José F. Pereira Sevioli
José Luiz Esperança
Lilian Batoni Ferraz
Luis Eduardo dos Santos
Magda G. Piveta Duarte.
Osmar Bruno
Reginaldo Dias
Wilson Cesar Flamarini

MEMBROS SUPLENTES
Agnaldo José Rosseto
Antonio Carlos Esperança
Edmilson Cesar Catarin
Francisco C. dos Santos
Rodrigo P. dos Santos

CONSELHO FISCAL
MEMBROS EFETIVOS
Mauricio Pazian
Marcelo Risson Theodoro
Umberto Vignardi Filho

MEMBROS SUPLENTES
Claudio Henrique Garrido
José Hamilton Villaça
Youssef Elias Nakad

O Jantar da Acib foi marcado por grandes 
emoções, entre elas, o sorteio de um vale-
compras no valor de 20 mil reais para 
as empresas associadas que aderiram 
às campanhas no ano passado. A Racco 
Perfumaria, dos empresários Mailson Ivan de 
Sousa e Gilza Aparecida Cumin de Sousa, foi 
a empresa comtemplada com o prêmio.

A Racco é uma das maiores marcas de beleza e bem-
estar do Brasil, pois alia o amor pelas pessoas com a 
satisfação de produtos de alta eficácia. Em Birigui, a 
franquia está instalada na Avenida Governador Pedro de 
Toledo, 45, no centro. 

De acordo com Josiane Mendes, gestora da associação, 
o vale-compras deverá ser usado para investimentos 
na loja ganhadora, como a compra de produtos, 
equipamentos e possíveis reformas, trazendo mais 
investimento e visibilidade ao negócio. 

Racco é sorteada e fatura
R$20 mil em vale-compras

Representantes da Racco recebem o Vale-compra
no valor de 20 mil reais

Representantes da Racco aproveitam jantar
felizes pela premiação



A Prefeitura de Birigui em parceria com a Acib 

(Associação Industrial e Comercial de Birigui) e o 

Sinbi (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário 

de Birigui) realizaram a primeira edição do Café 

Empresarial de Birigui. O evento também contará com 

o apoio do Sebrae/SP e o Ciesp (Centro das Indústrias 

do Estado de São Paulo).

O encontro tem como objetivo apresentar o panorama 

de investimentos públicos e privados no âmbito 

do município e de promover a aproximação de 

empresários, investidores, lideranças, profissionais 

e autoridades que estão envolvidos e atuando no 

cenário de negócios de Birigui.

O evento foi realizado no dia 15 de março, a partir das 

8 da manhã, no espaço de eventos do SINBI.

Para marcar esse primeiro café empresarial, foi 

apresentado durante o evento o projeto “Plataforma 

Municipal de Desenvolvimento Estratégico – Birigui 

2020”, uma plataforma de desenvolvimento local, 

elaborada sob os seguintes aspectos:

• o processo de crescimento urbano da cidade; 

• o aumento da competitividade do município; 

• a ampliação das cadeias produtivas existentes; 

• a integração urbana de Birigui e Araçatuba; 

• o espectro de projetos e empreendimentos 
imobiliários: residenciais comerciais e logísticos; 

• as oportunidades em redes de franquias; 

• a apresentação do potencial de negócios e 
oportunidades disponíveis para investidores. 

CAFÉ EMPRESARIAL: ACIB FOI PARCEIRA DESSE 
ENCONTRO COM EMPRESÁRIOS



Motivação: Motivos para uma Ação
Por fábio ferreira, consultor

Todas as vezes que tratamos deste tema, acreditamos 
estar tocando num ponto delicado, pois falar sobre 
motivação empresarial tem que ser a partir de cada 
pessoa e, por isso, o empresário pode incentivar e 
reconhecer os valores de seus colaboradores, obter 
melhor desempenho e consequentemente aumentar a 
produtividade.

Porém, o cerne desta questão é descobrir o que motiva 
os colaboradores para desempenharem suas funções. 
Após esta descoberta, precisamos despertar uma 
postura de “dono” nestes funcionários, pois tendo esta 
postura entenderão que se o negócio for bom, eles 
também ganharão, ou seja, é uma via de mão dupla.

A motivação pessoal é a força para os vencedores, 
independentemente de fatores externos, é o segredo 
das pessoas que querem atingir novos resultados. 
Essa motivação, no entanto, não pode ser ensinada ou 
incentivada por algo externo. Não é possível motivar 
funcionários nesse nível. Há pessoas que jamais 
desenvolverão esse tipo de motivação intrínseca, 
pois, elas não têm a vontade para tanto. Pessoas auto 
motivadas, independentemente de incentivos, e pessoas 
desmotivadas com a própria vida pessoal dificilmente 
saem dessa condição através de incentivos artificiais 
oferecidos pela empresa. (Fonte:http://www.sonhosestrategicos.

com.br/motivacao-empresarial/motivacao-nas-empresas)

Desta forma, precisamos criar ferramentas para 
incentivar as ações desses funcionários. Podemos citar 
várias formas como o reconhecimento profissional 
(feedback - retorno), devendo sempre que possível 
elogiar os desempenhos, resultados, premiações, bônus, 
oportunidades de crescimento profissional, treinamentos 
que proporcionem desenvolvimento contínuo, etc.

Obviamente que conforme destacamos anteriormente, 
a motivação está diretamente ligada a cada um, pois 
precisamos nos automotivar para obter uma melhor 
performance pessoal, e desta forma, segundo as leis de 
Maslow, obter a satisfação pessoal e profissional. Porém, 
o empregador deve estar motivado e proporcionar ao 
seu colaborador que o mesmo se sinta bem no trabalho, 
valorizado e respeitado.

Tendo o funcionário a percepção de que possui por 
parte do empregador, respeito e reconhecimento, com 
certeza, os seus resultados no trabalho serão muito mais 
expressivos para a empresa, pois todo colaborador que 
se sente feliz no local onde trabalha, tem por objetivo 
melhorar seu desempenho.

Finalizando gostaria de deixar um questionamento: “O 
que tenho feito para criar motivos para as ações de meus 
colaboradores?”.

Você já se 
perguntou o que 

tem feito para criar 
motivos para as 
ações de seus
colaboradores?



A Boa Vista SCPC tem algumas dicas para quem quer 
aproveitar o Carnaval, Páscoa, Tiradentes e outros 
feriados prolongados sem dor de cabeça. A primeira é 
deixar em casa os documentos originais, carregando 
apenas uma cópia autenticada do RG ou da Carteira de 
Habilitação. Evitar também levar talões de cheque ou 
cartões de crédito e débito se não pretende utilizá-los. 
Caso a opção seja levar uma carteira com documentos, 
cheques, cartões e dinheiro, encontrar uma forma de 
deixá-la bem segura junto ao corpo.
 
Para aqueles que não tomarem essas providências 
e se tornarem vítimas de furto ou roubo de carteira, 
documentos, cartões e cheques, a primeira providência 
é registrar Boletim de Ocorrência na delegacia. Em 
algumas cidades, é possível fazer o registro pela internet.
Para documentos e cheques, é importantíssimo fazer a 
inclusão do furto, roubo, ou perda no “SOS Cheques e 
Documentos”, um serviço da Boa Vista SCPC que informa 
ao mercado que há algo de errado naquela documentação. 
Assim, quem ficou sem sua carteira terá reduzido o risco 
de fraudes. “Isso porque os estabelecimentos comerciais 
são informados do desaparecimento dos documentos 

e seu verdadeiro dono evita ter seus dados usados por 
golpistas nas compras a prazo, uma vez que o varejo 
realiza consultas no banco de dados da Boa Vista SCPC 
para a concessão de crédito”, explica Pablo Nemirovsky, 
superintendente de Serviços ao Consumidor da Boa 
Vista SCPC. Para talões de cheques, além do registro no 
“SOS Cheques e Documentos”, é recomendável sustar 
as folhas na própria instituição financeira.

Serviço gratuito
O registro no banco de dados “SOS Cheques e 
Documentos” da Boa Vista é simples e gratuito. 
Basta acessar o site Consumidor Positivo (www.
consumidorpositivo.com.br), fazer o cadastro e, 
em seguida,  informar  quais  documentos estão 
desaparecidos. As informações ficam disponíveis no 
“SOS Cheques e Documentos” por cinco anos e o 
próprio cidadão pode fazer o pedido de exclusão a 
qualquer momento. Caso queira continuar com o aviso 
de extravio após os cinco anos, precisará fazer novo 
pedido e apresentar Boletim de Ocorrência. Quanto ao 
desaparecimento de cartões bancários, deve-se procurar 
a operadora e o banco. 

O que fazer no sumiço de 
documentos e cheques? 



federação entre as associações comerciais paulistas.

BLACK FRIDAY

Em relação às vendas de dezembro, que cresceram 3,3% 

sobre o mesmo mês do ano anterior, o superintendente 

institucional da Associação Comercial de São Paulo, 

Marcel Solimeo destaca que é consequência da 

introdução da Black Friday no calendário varejista. “A 

Black Friday mudou definitivamente a sazonalidade do 

comércio no fim de ano”, defende o dirigente paulistano. 

O superintendente acrescenta que a Black Friday não é 

necessariamente um problema para as vendas de Natal. 

“Para o varejo, o que interessa é vender”, finaliza.

Fonte: Facesp

Depois pelo menos três anos difíceis para o varejo 

brasileiro, o ano passado teve uma significativa alta e um 

crescimento positivo. Segundo números divulgados em 

fevereiro pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), aponta que o varejo nacional teve alta de 2% 

na temporada passada.

Apesar das dificuldades no ano passado com os 

escândalos políticos que afetaram diretamente a 

economia, ainda assim houve o crescimento no setor.

Para o presidente da Facesp (Federação das Associações 

Comerciais do Estado de São Paulo), Alencar Burti, o 

comércio varejista sempre se supera nas dificuldades. “A 

alta de 2% em 2017, no varejo restrito, surpreendeu de 

forma positiva, superando ligeiramente minha expectativa, 

que era de aumento de 1,5%”, disse o dirigente paulista. “É 

um resultado para ser comemorado”, reforça. “Contudo, 

não podemos nos esquecer de que esse desempenho 

não supera as perdas dos últimos dois anos, quando 

o varejo caiu mais de 10%”, analisa o presidente da 

VAREJO NACIONAL TEM CRESCIMENTO
DE 2% EM 2017

“A alta de 2% em 2017, no varejo restrito, 
surpreendeu de forma positiva, superando 
ligeiramente minha expectativa, que era de 

aumento de 1,5%.”

dlscomunicacao.com.br

Tel.: 18 3644.0352 / 18 3644.6766
R. Nilo Peçanha, 387 – Centro

CEP 16200-065
Birigui - São Paulo
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COMUNICAÇÃO COM RESULTADOS.
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expediente

PUBLICAÇÃO MENSAL DA ACIB VOLTADA AO 
COMÉRCIO E À INDÚSTRIA DE BIRIGUI

ADMINISTRAÇÃO:
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE BIRIGUI (ACIB)
Avenida Governador Pedro de Toledo, 262, Centro  
Birigui/SP - Telefone: (18) 3649-4222.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
NÃO JOGUE ESTE FOLHETO EM VIAS PÚBLICAS

CONHEÇA NOSSOS 
ÚLtiMOS ASSOCIADOS

A CABANA

AGRÍCOLA LIMA

BOCCUDA CLUB

ERIKA DE CASSIA OLIVEIRA PAVON

FUNILARIA PARPINELLI

PEIXARIA BANDEIRANTE

RULI ADVOCACIA

VICCAM
PRESIDENTE

Danilo Vendrame

1º VICE-PRESIDENTE

Décio Marchi Junior

2º VICE-PRESIDENTE

Fábio Franzói

1º SECRETÁRIO

Elcio Cleber Feitosa Sanches

2º SECRETÁRIO

Sérgio Luiz Marquette 

1º TESOUREIRO

Rosangela Monteiro de Lima

2º TESOUREIRO

Hélio Galera Filho

DIRETOR 

ADMINISTRATIVO

Marcos Fukunori Takata

CONSELHO 

DELIBERATIVO

MEMBROS EFETIVOS

Amauri Nakad.

Ana Maria S. Peruzzo Filha

Antonio Carlos Vendrame

Aroldo Branco Filho

Cristiano Andreotti

Elizio Pereira

José Carlos Taldivo

José F. Pereira Sevioli

José Luiz Esperança

Lilian Batoni Ferraz
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