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ACIB REALIZA SORTEIO DA
PROMOÇÃO SORTE ENCANTADA
trocando
calendários e metas

2018 bem
apresentado

acib: 4 letras
e 4 dígitos

2018 TRAZ
CONSIGO MUITAS
EXPECTATIVAS DE
PROSPERIDADE

ACIB REALIZARÁ
APRESENTAÇÃO
DE CAMPANHAS
AOS ASSOCIADOS

ACIB ALCANÇA
MARCA DE MIL
ASSOCIADOS
EM 2017

palavra do presidente

GRANDES EXPECATIVAS
PARA 2018

Birigui é destaque em
geração de empregos

Mais um ano termina e agora temos um novo
livro que se inicia para todos nós. Em 2017,
a Acib conseguiu vencer grandes desafios.
Batemos várias metas e aumentamos ainda
mais nossa participação frente às ações em
nosso comércio.

A divulgação nesta quarta-feira (27)
da atualização do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho e Emprego mostra
que o país teve um recuo de 12,3 mil postos
de trabalho em novembro, após sete altas
consecutivas, resultado ruim que coincidiu
com o primeiro mês de vigência da reforma
trabalhista.

A marca de mil associados conquistada em 2017
superou todas as nossas expectativas, mostrando
nosso empenho em prol de um comércio próspero.
Para este ano, queremos crescer ainda mais!
Entre outras metas está o crescimento de 20%
no número de associados. Um dos nossos

“Na região o saldo é de 3.038
empregos este ano, contra 707 no
ano passado, o que representa
aumento de 329,70%”

principais objetivos para 2018 é criar uma rede de
relacionamento com nossos associados, dando todo

Neste ano decisivo para a saída do país da crise, a

suporte necessário para diferentes serviços prestados

geração de emprego foi um dos principais termômetros

pela Acib. Cada vez mais sentimos a necessidade

do período e, mesmo com altos e baixos, 2017 tende

de estarmos mais próximos do nosso associado

a fechar positivamente para o saldo de empregos na

para auxiliá-lo em suas lojas para seu crescimento.

região. Este ano, o saldo é de 3.048 empregos na

Continuaremos investindo em campanhas que

região, contra 707 no ano passado, o que representa

impulsionem as vendas do nosso varejo, sobretudo,

aumento de 329,70%.

com prêmios atrativos ao consumidor, sendo uma
referência regional em promoções de impacto.

A microrregião de Birigui, formada por 18 cidades,
também se destaca pela geração de emprego ao

Estamos atentos às necessidades para sermos mais

longo do ano: 1.002 postos consolidados. Foram

proativos e fazermos com que o nosso comércio

25.166 admissões e 24.164 demissões. As áreas que

cresça cada vez mais.

mais geraram empregos foram Comércio (496) e
Serviços (728). No mesmo período de 2016 a região
de Birigui havia gerado 718 empregos.
Para nós, 2018 será o ano
da

aproximação

ainda

CIDADES

mais forte entre Acib e

Em Birigui, o acumulado do ano está positivo em 769,

seus associados. Portanto,

com destaque para a geração de emprego nos setores

vamos ao trabalho!

de Indústria de Transformação (148), Comércio (499) e

Feliz Ano Novo!

Serviços (461). No mês de novembro, isoladamente, o
município apresenta saldo negativo de 743 postos.

Décio Marchi Júnior
Presidente da Acib

Fonte: Portal Lr1

ACIB REALIZA SORTEIO DA PROMOÇÃO
SORTE ENCANTADA NA PRAÇA DOUTOR GAMA
A promoção Sorte Encantada chegou ao
fim tendo sido um sucesso. A moradora da
cidade de Gabriel Monteiro, Judith Inês Alves
Botega, foi a ganhadora do Jeep Renegade,
sorteado na promoção realizada pela Acib.
O cupom premiado foi depositado por ela na
loja Duarte Presentes, da rua Saudades.

Décio, Presidente da Acib e Magda, Duarte Presentes
(dir.) fazendo a entrega da chave para Judith (meio)

De acordo com Josiane Mendes, Gestora da
Associação, foram distribuídos quase 600 mil cupons
em aproximadamente 250 lojas participantes da
campanha Sorte Encantada.

“O objetivo das
campanhas é
fazer com que o
nosso comércio
cresça ainda
mais, associado a
prêmios que são
objetos de desejo
dos consumidores”
Décio Marchi Jr., Presidente da Acib

Judith entra em seu Jeep Renegade 0km
pela primeira vez
A campanha teve início em outubro de 2017 e o sorteio
aconteceu no dia 14 de janeiro de 2018 na Praça
Doutor Gama, no centro de Birigui. Com a praça lotada,
o sorteio contou com a presença de diretores da Acib,
além do Prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão, que
sorteou o cupom da ganhadora.
“O objetivo das campanhas é fazer com que o nosso
comércio cresça ainda mais, associado a prêmios
que são objetos de desejo dos consumidores que,
ao comprar nas lojas da cidade, terão a oportunidade
de realizar seu sonho”, destaca o presidente da Acib,
Décio Marchi Junior.

Judith comemora o recebimento do prêmio da
Promoção Sorte Encantada, realizada pela Acib

ACIB apresentará CAMPANHAS para
2018 A seus ASSOCIADOS
A Acib realizará, no dia 27 de fevereiro,
um coquetel de confraternização com
associados e o lançamento das campanhas
para o ano de 2018.

Para a gestora da Acib, Josiane Mendes, as campanhas
são de total importância para incrementar as vendas
durante o ano em datas relevantes para o comércio.
“Queremos crescer ainda mais neste ano com
as nossas campanhas e superar a marca de 300

O objetivo do evento é comemorar o sucesso das

empresas participantes.”

ações realizadas em 2017, além de apresentar todas
as ações e projetos para 2018.

Evento de apresentação das campanhas
Acib no ano de 2017

Associados presentes para prestigiar
apresentação das promoções Acib
Vale lembrar que em 2017 as campanhas lançadas
pela Acib tiveram um crescimento de 20% comparado
ao mesmo período de 2016.

Presidente Décio Marchi Júnior tem a palavra em
evento de apresentação de 2017
O presidente da Acib, Décio Marchi Junior, destaca o

Equipe Multidrogas comemorando a premiação de um
Fiat Mobi 0KM sorteado para associados (fev/2017)

papel fundamental da Associação Comercial durante o
ano com essas campanhas. “As pessoas nos elogiam
pelos prêmios que estamos sorteando em nossas
campanhas e os lojistas relatam que os consumidores
cada vez mais pedem os cupons no ato da compra, isso
para nós é um estímulo e a certeza de que estamos no
caminho certo”, destaca.

Veja quais serão as campanhas promocionais para
2018:

Acib entrega cheque às voluntárias do
projeto “Combate ao Câncer” de Birigui
O Presidente da Acib, Décio Marchi Júnior,
e a Tesoureira da associação, Rosângela
Monteiro Lima, fizeram no mês de janeiro a
entrega de um cheque de mais de 11 mil reais
para representantes do VCC (Voluntários do
Combate ao Câncer) de Birigui, referente à
arrecadação das Campanhas Outubro Rosa e
Novembro Azul promovidas no ano passado.

As doações irão ajudar os pacientes carentes de nossa
cidade. A verba foi arrecadada durante as campanhas que
também têm como objetivo alertar sobre a necessidade
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de
mama e de próstata que atingem milhares de brasileiros.
O dinheiro arrecadado nas campanhas será utilizado
para beneficiar os pacientes de Birigui com a compra de
remédios, cestas básicas, leite, entre outros alimentos.

Quer participar neste ano:
Entre em contato e saiba
mais:
18 3649 4222.
Décio Marchi Júnior entrega cheque de R$11mil
para as voluntárias do VCC

RUA: NAZIH SAGHABI, 203 - CEP 16.202-482
ALTO DO SILVARES - BIRIGUI - SÃO PAULO - BRASIL
FONES:

(18)

3021-2013 /

(18)

3638-4633

Wathsapp: (18) 99690-2013
E-mail:. contato@airamvisual.com.br

@Airambolsastermicas
@airamvisual

www.airambolsastermicas.com.br

A IMPORTÂNCIA DA CONSULTORIA EMPRESARIAL
Por fábio ferreira, consultor
Considerando o momento atual onde as perspectivas
para 2018 se apresentam de maneira bastante
positiva, entramos em um momento onde devemos
nos reinventar e buscar novas estratégias para um
melhor posicionamento no mercado. Para tanto,
eleger uma Consultoria Empresarial que possa auxiliálo neste processo é fundamental, pois o principal
objetivo deste trabalho não é apontar erros, mas
sim transformar ameaças em oportunidades, buscar
formas de crescimento e principalmente maximizar sua
lucratividade.
Para tanto, seguem, 05 razões importantes para
realizar um investimento em Consultoria mesmo em
tempos de crise:
O que é consultoria empresarial - não é um custo,
mas sim um investimento para o seu negócio
Está certo que a maioria das empresas tem realmente
cortado custos e dado uma boa segurada quando
o assunto é um novo investimento. Porém, o que
muitos empresários não têm visto com muita clareza
é que esse é o momento mais propício para rever os
investimentos e até procurar por novas opções mais
viáveis. Diante deste cenário, a consultoria tem muito
a contribuir para as decisões e questões de uma
empresa.
É fundamental para reavaliar o uso indevido do
capital da empresa: Na crise, é comum que as
empresas façam cortes, que passem a investir um
pouco menos e que procurem diferentes formas para
poupar — afinal, o cenário é de muitas incertezas.
No entanto, fazer uma reavaliação dos custos, dos
investimentos, ou de qualquer aplicação do capital da
empresa é essencial para conseguir se manter mais
seguro e estável.
Oferece um olhar de fora sobre os problemas
existentes na empresa: Muitas vezes, é somente
com um olhar de fora que é possível identificar um
problema e o que deve ser feito para solucioná-lo. E
é exatamente isso que a consultoria para empresa
pode lhe oferecer, um olhar de fora que é capacitado
e especializado para isso, diminuindo assim custos e
potencializando os seus resultados.

Ela é focada em atingir resultados através de um
processo com início, meio e fim: Um consultor
empresarial dará todo suporte necessário para que
você faça um planejamento, estabeleça novas metas
e as estratégias para alcançá-las.
Tem neutralidade na hora de tomar decisões:
Como os especialistas contratados não fazem
parte efetivamente da sua organização, não estão
disputando cargos, nem estão em cadeias de poder
e lealdade, a tomada de decisões se torna muito mais
clara e objetiva, privilegiando aspectos que sirvam
unicamente para o bem da empresa — tanto para o
seu crescimento como o de seus colaboradores.
(Fonte: http://www.innovia.com.br/blog/business/consultoria-empresarial/)

Com todas estas informações, a Acib coloca à
disposição de seus Associados a oportunidade de
execução de Consultoria Empresarial em seu negócio.
Basta entrar em contato conosco e agendar uma
reunião com nosso Consultor, pois nosso principal
objetivo para 2018 é tornar nossos Associados cada
vez mais competitivos e qualificados.
Para corroborar com o texto acima, seguem alguns
depoimentos de empresas que estão utilizando este
serviço junto à Acib:
“Os programas de treinamento oferecidos pela Acib
foram de grande valia para melhorar e aperfeiçoar
tanto os funcionários no atendimento aos clientes,
como para nos gestores em termos de liderança.
Quanto à consultoria efetuada pelo Fábio, foi um
processo que achamos necessário para podermos
analisar e adequar a empresa dentro dos moldes de
gestão de negócios. Nos permitiu desenvolver novos
horizontes para o desenvolvimento de nossas lojas”,
Wagner Antônio Pinheiro • Supermercado Redepas
Paulista.
“O principal ponto positivo dos treinamentos da Acib
sem dúvida é o custo-benefício, pois cabe no bolso
de todos e os encontros são rápidos, porém práticos
e dinâmicos”,
Marcos Vinícius da Silva Ramos • Empório das Massas.

GRUPOS DE TRABALHO: CARLA CALÇADOS PARTICIPA DE
TREINAMENTOS E GARANTE OS RESULTADOS
A Acib oferece para os seus associados
o serviço de consultoria empresarial e
treinamentos através de grupos de trabalho,
com o consultor de empresas, Fábio Ferreira.

desde o início do projeto. A maior parte dos funcionários
e gerentes já passaram pelos treinamentos de liderança
e atendimento. Para o Gerente da Unidade 1, Agnaldo
Cesar de Oliveira, os treinamentos foram importantes
para o aprimoramento nas vendas e o foco nas técnicas

Desde 2016, Ferreira oferece orientações empresariais,

trazendo qualidade no atendimento. “Sempre temos

e desenvolve planos de negócios identificando

coisas para aprender e isso acaba agregando valores

as necessidades das lojas participantes para que

no desenvolvimento do comércio local, não só para

atendam melhor e aumentem suas vendas. “Hoje

nós, mas para todas as empresas que passaram pelos

cada vez mais precisamos desenvolver habilidades

treinamentos”, destaca a gerente da unidade 2 da

que nos proporcionem maior eficácia na gestão de

Carla Calçados, Elisabete Jorge de Oliveira. De acordo

nossas empresas, especialmente em um momento de

com o proprietário da Carla Calçados, Amauri Nakad,

crise e incertezas que vivemos, para tanto precisamos

aprender é fundamental para o mundo dos negócios:

estar dispostos e abertos a novas oportunidades

“Nunca devemos parar no tempo ou acomodarmo-

que se apresentem e principalmente precisamos nos

nos. É preciso aprender e buscar tudo o que é novo no

qualificar e nos profissionalizar para os momentos que

mercado para incrementar ainda mais nossas vendas.”

virão.” diz Fábio Ferreira.
FAÇA PARTE DOS NOSSOS GRUPOS DE TRABALHO
Entre em contato e saiba mais: (18)3649-4222.

CARLA CALÇADOS
A Carla Calçados faz parte desses grupos de trabalho
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Vendas de Natal crescem 4,5%
em 2017 em comparação ao ano anterior
O desempenho do comércio varejista no
Brasil na semana que antecedeu o Natal,
entre os dias 18 e 24 de dezembro, foi 4,5%
superior ao registrado em relação ao período
equivalente de 2016, aponta a Mastercard.

Já a Fecormercio-SP aponta que o faturamento
do comércio varejista no Estado de São Paulo em
dezembro atingiu R$ 65,1 bilhões, alta real de 4% na
comparação com o mesmo período de 2016. Será o
segundo melhor mês de dezembro da série histórica,
iniciada em 2008, somente inferior ao volume de

O movimento foi sustentado pelas vendas de vestuário

vendas do mês do Natal de 2013, quando alcançou R$

(3,0%) e supermercados (2,9%), mostrando dados do

66,4 bilhões.

indicador Spending Pulse, elaborado pela empresa de
meios de pagamento.

“O faturamento do
comércio varejista
no Estado de São
Paulo em dezembro
atingiu R$65,1
bilhões, alta real de
4% na comparação
com o mesmo
período de 2016.”

Os

segmentos que devem ter os melhores

desempenhos

no

mês

do

Natal

são

os

de

eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos
(12%); loja de móveis e decoração (9%); e lojas de
vestuário, tecidos e calçados (9%). Das nove atividades
pesquisadas, apenas a de materiais de construção
(-2%) deverá ter queda nas vendas na comparação
com o mesmo mês de 2016.

ACIB DIVULGA CALENDÁRIO DO COMÉRCIO
DE BIRIGUI PARA 2018
Foi realizado no final do ano passado, no salão social da

Crianças (11 de outubro). E como é de costume, teremos

Acib, a assembleia que definiu o horário do comércio de

horários especiais em dezembro para atender com muito

Birigui para o ano de 2018.

carinho nossos consumidores para as compras de Natal
e Ano Novo.

“Foi de extrema importância a participação dos
comerciantes em nossa assembleia para estarmos
alinhados em 2018 e termos um calendário adequado
para todos, já que nos últimos anos tem sido baixa a
presença dos comerciantes nas assembleias”, destaca o
presidente da Acib, Décio Marchi Júnior.
Nesse encontro foram definidos todos os horários de
atendimento para o ano, inclusive em datas importantes
para o comércio como Dia das Mães, Dia dos Pais, Black
Friday, Natal entre outras.
Para o Dia das Mães e o Dia dos Pais, as lojas estarão

“Foi de extrema
importância a
participação dos
comerciantes em
nossa assembleia
para estarmos
alinhados em 2018.”
Décio Marchi Jr., Presidente da Acib

abertas até as 22h na sexta-feira, véspera das datas.
Outras duas datas importantes em que o comércio de
Birigui estará em horário especial até as 22h será na

Confira o calendário completo no site da Acib:

véspera do Dia dos Namorados (11 de junho) e o Dia das

www.acibirigui.com.br

ACIB alcança marca de
MIL ASSOCIADOS EM 2017
A Acib superou todas as expectativas
alcançando a marca de mil associados
em 2017. Este número expressivo reflete a
confiança do comércio local na associação
e um forte trabalho de nossa equipe em
aperfeiçoar nossos serviços e campanhas.
Segundo a Gestora da Acib, Josiane Mendes, o
mais importante desses números não foi somente o
aumento de associados para a entidade, mas também
o envolvimento interno, mostrando que é possível
realizar qualquer projeto com trabalho em equipe.

SEJA ASSOCIADO DA ACIB
A Acib oferece a seus associados serviços como:
Convênio

Médico

e

Odontológico,

Consultoria

Empresarial, Biricard, Recuperadora de Crédito,
Campanhas Promocionais, Cursos, Treinamentos,
entre outros.

Para aproveitá-los é muito simples: entre em contato
com um de nossos consultores e conheça todos os
benefícios oferecidos pela Associação:
(18) 3649-4222.

“Na verdade, conseguimos através de muito esforço
este resultado arrojado, fazendo com que a Acib se
torne cada vez mais forte não só na quantidade, mas
sim na representatividade”, destaca.
Para 2018, a meta é ganhar novos sócios para crescer
ainda mais em ações e projetos voltados para os
associados.

COMUNICAÇÃO COM ESTRATÉGIA,
COMUNICAÇÃO COM RESULTADOS.
COMUNICAÇÃO COM RESPONSABILIDADE.

@dlscomunicacao
/dlscomunicacao
18 99809.9125

dlscomunicacao.com.br
Tel.: 18 3644.0352 / 18 3644.6766
R. Nilo Peçanha, 387 – Centro
CEP 16200-065
Birigui - São Paulo

CONHEÇA NOSSOS
ÚLtiMOS ASSOCIADOS

expediente

AÇAITERIA GOURMET

JUNINHO BAR

AGROPET SERTANEJO

LE PINGUÊ BIRIGUI

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

AIRAM BOLSAS TÉRMICAS

LOJA A

ALTO GIRO MOTO PEÇAS

M.E.H.C.

AMADEU VILARES

MA BELLE DA VIELA

AMANDA VITÓRIA CALÇADOS

MAITHA CALÇADOS

AMPLA CARD

MANIA DE MULHER

ARALDI VERDURAS E LEGUMES

MAZZUCATTO’S RESTAURANTE

ARENA COUNTRY

MEGA MODA

B SWEET

MENINA DENGOSA

BELLA COLINAS

MIKSI CALÇADOS

BLACK STORE

NEOMAR AUTO ELÉTRICA

BOM APETITE RESTAURANTE

NICE BOLOS

BRASCAR

NIPPO SOTRE

BRUNÃO EXPRESS

NOVA AVIAÇÃO

BUTECO DO CHERIM

OFICINA DO CELULAR II

CHIC PE CALÇADOS

OPÇÃO PRESENTES

CHYRRO CALÇADOS

OSMAR FRANCISQUINI FILHO

CLÍNICA VETERINÁRIA VIENNA

PADARIA E CONF. PREDILETA

COMERCIAL MONTENEGRO

PADARIA MANANCIAL

CONTROCELL

PADARIA N. SRA. DE FÁTIMA

DEDIAS DOCES

PANIFICADORA DORA

DEH LAVA CAR

PANIFICADORA PÃO DA VIDA

DELÍCIA PÃES

REDE ANDRADE

DEPÓSITO SÃO PAULO

RESTAURANTE BEROHOKA

DISK ASSADOS

RESTAURANTE DONA CIDA

DOCE PECADO RESTAURANTE

RESTAURANTE FAMÍLIA FELIZ

DOT’Z

Sabor das Arábias Esfirraria

DOUTRINA

SICREDI ALTA NOROESTE-SP

DULI REFEIÇÕES

SILVA & GARCIA AQUECEDORES

EDUARDO AUTO PEÇAS

SOBREIRA MONITORAMENTO

ESCRITÓRIO POPULAR

SORVETERIA FRUTYDELLYS

ESPAÇO ELOISA ALVES

SORVETERIA FRUTYDELLYS II

ESPAÇO SILVIA ROSSI

SOY CHICANO

ESTER MARIA VENDRAME

STEPHANIE CONFECÇÕES

EXCLUSIVA STORE

SUMMER SUCOS & CIA

FAVORITA PIZZARIA

SUPERMERCADO MIUDÃO

FLAGRANTE SHOP

SUPERMERCADO PAULISTA

FLAMAR DOCES

THE-CRETO SHIRTS

GABY CALÇADOS

TIÃO GÁS E ÁGUA

GD PRODUTOS DE LIMPEZA

VA BENE

GE UNIFORMES

VANDIM FILM

GENESIS EDITORA

VIA CERTA MARÍLIA

JUCA FUNILARIA PINTURA

VIDA LABORATÓRIO
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