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CIDADE ESTÁ PRONTA PARA O MELHOR
NATAL DE TODOS
PRESIDENTE

ANO NOVO

SORTEIO

PARABÉNS, BIRIGUI,
PELOS 107 ANOS DE
HISTÓRIA

ASSEMBLEIA DEFINIU
CALENDÁRIO DO
COMÉRCIO DE
BIRIGUI

ACIB SORTEIA EM
JANEIRO UMA
S10 NA CAMPANHA
SORTE ENCANTADA

PALAVRA DO PRESIDENTE

BIRIGUI: 107 ANOS DE
HISTÓRIA

DICAS: AUMENTE SUAS
VENDAS NO NATAL

No dia 07 de dezembro, a Cidade Pérola esteve em

Estamos próximos de um dos períodos mais esperados

festa, completando 107 anos de fundação.

pelo comércio varejista: o Natal. Nessa época,
tradicionalmente, o faturamento deste segmento pode

Moderna e acolhedora, Birigui se mantém forte e em

atingir níveis altíssimos e os números apontam para

expressivo crescimento, mostrando sua força regional.

um crescimento ainda maior do que o ocorrido nos

Nossa cidade abriga em cada um de nós sonhos,

últimos dois anos.

projetos, realizações e o futuro de muitas famílias que
aqui acreditaram em algo melhor. O nosso comércio,

Com base nisso, as dicas a seguir ajudarão você

ao longo de todas essas décadas, vem crescendo e

a planejar suas estratégias, buscando estreitar o

evoluindo junto com o nosso povo. Temos um centro

relacionamento dos clientes com a sua empresa e,

comercial robusto, no qual geramos empregos, renda e

claro, aumentar suas vendas.

oportunidades para milhares de pessoas. Nossas lojas
abrigam desafios e oportunidades que nos enchem de

1. Repense seu planejamento

orgulho.

Reveja como está a imagem da sua marca nos canais
digitais e aumente ainda mais a sua presença neles.

Em nome de toda a diretoria e equipe de funcionários

Promova seus produtos através das mídias sociais,

da Acib, quero enaltecer nossa cidade pérola por mais

SMS e e-mail marketing.

essa data. Que continuemos acolhendo, crescendo e
prosperando dentre as mais importantes cidades do

2. Incorpore o espírito natalino

nosso estado.

Considere a possibilidade de lançar um microsite ou
aplicativo dedicado ao tema, o que vai impulsionar

Neste último mês do ano, quero também desejar a todos

ainda mais o engajamento dos clientes. Inclua imagens

associados, comerciantes e comerciários um santo Natal

nos e-mails enviados e defina o layout como se fosse

e um 2019 repleto de amor, paz e progresso.

a sua loja física decorada com motivos natalinos,
sinalizando ao cliente ou prospect que já está hora de
pensar nas compras de Natal.
3. Comemore o Ano Novo
Continue impulsionando as vendas com promoções
pós-feriado ou com e-mails personalizados, enviando
sugestões de produtos complementares ao que já
foi adquirido. Informe também sobre prazos para a
devolução e troca de presentes. E por fim, lembre-se:
o Natal é uma grande oportunidade para as empresas
aumentarem os seus lucros anuais e, principalmente,
criarem relações duradouras com os clientes.

Danilo Vendrame
Presidente da Acib

Fonte: Sebrae

CAMPANHA: MUTIRÃO LIMPE SEU NOME

ACIB REALIZA EM DEZEMBRO MUTIRÃO LIMPE SEU NOME
de Birigui) promoveu o Limpe Seu Nome, projeto que
ajudou os consumidores que estão nessa situação.
O principal objetivo do mutirão foi reinserir o
consumidor que estava inadimplente no comércio.
Segundo a responsável pela Recuperadora de Crédito
da Acib, Viviane de Cassia Sgob, todos os associados
da Acib e demais empresas interessadas puderam
aderir a este mutirão de negociação de dívidas.
“As vantagens de participar do mutirão foram as formas
facilitadas de negociação, com redução e até isenção
Os consumidores que possuíram dívidas no comércio

de juros e multas, parcelamentos e, principalmente, a

de Birigui e desejavam limpar o nome a tempo para

reinserção no cadastro de consumidores adimplentes

as compras de fim de ano, tiveram a oportunidade de

novamente. Além, é claro, de conseguirem negociar

resolver as pendências de forma ágil, econômica e

vários débitos em apenas um local”, destaca.

amigável com os comerciantes. Nos dias 07 e 08 de
dezembro, a Acib (Associação Comercial e Industrial
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CAPACITAÇÃO: ACIB REALIZA FORMATURA DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE VENDAS PARA VAGAS TEMPORÁRIAS

A Acib e a Prefeitura de Birigui entregaram no dia 27

Segundo Carlos Farias, Assessor Executivo da Prefeitura,

de novembro, os certificados para os participantes do

que também esteve presente na formatura, a grande

curso “Vendas para vagas temporárias”.

vantagem para o lojista parceiro é ter uma mão de obra
qualificada, já que em uma das etapas do curso, os

O curso foi oferecido gratuitamente. As cinquenta

alunos atuaram em várias lojas da cidade, conhecendo

pessoas que participaram da formação, receberam

o dia a dia das vendas para estarem preparados, se

seus certificados no salão de festas da Associação.

forem contratados.

A entrega foi feita pelo prefeito Cristiano Salmeirão e
pela gestora da Acib, Josi Mendes, que representou o
presidente da Acib, Danilo Vendrame.
A capacitação foi ministrada pelo professor Joel Lopes,
que conta com anos de experiência em vendas,
atendimento e recrutamento de candidatos. Segundo
ele, a proposta foi formar profissionais para as vagas
temporárias de fim de ano, já que o comércio necessita
de profissionais para o período natalino.

Para o prefeito, Cristiano Salmeirão, a parceria com a

“A ideia do curso surgiu principalmente nesse período

associação está sendo um sucesso.

de aquecimento nas vendas do final do ano. Além das
vantagens do curso que teve aulas teóricas e aulas

“A Prefeitura de Birigui está de portas abertas para

práticas, o que é uma novidade, a Acib juntamente com

parcerias em projetos, ações, cursos e demais

a Prefeitura Municipal, por meio do Núcleo de Gestão

atividades que visam o bem comum, que visam atender

Estratégica, manterá um Banco de Dados atualizado e

aos cidadãos. Parabéns aos que fizeram este importante

disponível para os empresários que desejarem contratar

curso. Um comércio forte é reflexo de um município forte,

os formandos tanto agora como posteriormente. Essa é

que luta por melhorias”, destaca.

uma ajuda valiosa para o pequeno e médio empresário”,
finaliza.

“Um comércio

forte é reflexo
de um município
forte, que luta
por melhorias”
Cristiano Salmeirão, Prefeito de Birigui

De acordo com Josiane Mendes, Gestora da Acib, a
ideia surgiu de uma necessidade do empresário que é a
contratação de profissionais qualificados.

acib e prefeitura realizaram a inauguração do Natal
Iluminado com chegada do papai noel na cidade

No dia 07 de dezembro (aniversário da cidade)

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo de Birigui,

aconteceu a inauguração do projeto Natal Iluminado

as luzes foram instaladas na Praça Dr. Gama, na Praça

2018 em Birigui. A ideia mais uma vez foi decorar

James Mellor (Praça da Prefeitura) e na Praça João

as principais avenidas, praças, rotatórias e ruas

XXIII (rua Barão, em frente ao cemitério).

da cidade, trazendo luz e magia para a época mais
especial do ano.

Para Danilo Vendrame, Presidente da Acib, o Natal
Iluminado é extremamente importante para a cidade.

Durante o mês de dezembro, a casinha do Papai Noel
ficará aberta para visitação, onde haverá uma grande

“Dentro dessa parceria, que já dura 11 anos,

programação cultural que conta com diversos artistas

conseguimos marcar no calendário da cidade esse

e apresentações de corais, orquestras, bandas e

grandioso evento, que se tornou referência já que

demais atividades.

recebe, em média, 30 mil pessoas durante o Natal
Iluminado”, finaliza.

Um dos objetivos do projeto é fortalecer o comércio
e o turismo de negócios, fortalecendo a cidade como
um todo.

campanha: sorte encantada
Sorteio da S10 advantage será no dia 13 de janeiro
Neste ano, além da programação do nosso comércio

Para essa campanha serão distribuídos, por 300

com lojas abertas em horário especial e o projeto

empresas parceiras, aproximadamente 600 mil

Natal Iluminado, pensado para toda família, a Acib

cupons para seus consumidores.

vai sortear uma S10 Advantage pela promoção ‘Sorte
Encantada’.

A ideia da associação
com essa grandiosa
campanha é fortalecer
ainda mais o comércio.
Danilo Vendrame, presidente da Acib
A promoção teve início no dia 13 de outubro e
será encerrada no dia 13 de janeiro de 2019 com
o sorteio na Praça Doutor Gama, às 20:30h no
centro de Birigui. Para participar basta comprar nas
lojas participantes, pedir o seu cupom, preencher
corretamente e depositar nas urnas. Todas as lojas

A ideia da associação com essa grandiosa campanha

participantes estarão sinalizadas com o material da

é fortalecer ainda mais o comércio em uma das datas

campanha para facilitar a identificação para os seus

mais importante do ano, que é o Natal.

consumidores.

AGENTES DA ZONA AZUL RECEBEM
CERTIFICADOS DE CAPACITAÇÃO
Agentes da Zona Azul de Birigui receberam, no final

Já o presidente da Acib, Danilo Vendrame, afirma

do mês de novembro, seus certificados da 1ª Oficina

que a associação e a Prefeitura de Birigui estão

de Capacitação de Agentes de Vendas e Fiscais em

unidas para promover ações que potencializem cada

um curso oferecido gratuitamente pela Associação

vez mais o movimento e fluxo de consumidores do

Comercial e Industrial de Birigui, Prefeitura de Birigui

comércio na região central.

e Adefibi (Associação de Deficientes Físicos de
Birigui).

“Queremos valorizar os profissionais agentes pela
função estratégica de atendimento de pessoas
e a efetivação de importantes parcerias que
impulsionem ainda mais o desenvolvimento do
município”, finaliza.

“A associação e a Prefeitura

de Birigui estão unidas
para promover ações que
potencializem cada vez mais
o movimento e fluxo de
consumidores do comércio ”
A qualificação ocorreu em dois finais de semana

Danilo Vendrame, presidente da Acib

de novembro. Os agentes receberam capacitação
sobre técnicas e conhecimentos complementares
que serão utilizados no exercício de suas rotinas
de trabalho junto aos usuários do estacionamento

De acordo com o presidente da Adefibi, Jair Meira,

rotativo.

a arrecadação da Zona Azul é revertida 100% para a
população, mesmo para quem não é deficiente físico.

O Assessor Executivo do Gabinete, Carlos Farias,

A Adefibi realiza cerca de 600 atendimentos para

relata que o treinamento foi oferecido em duas

pessoas que necessitam de fisioterapia por mês.

etapas. “Escolhemos o sábado porque eles deixam
o trabalho e puderam participar do curso no período

A fisioterapia ocorre na clínica da associação, que fica

da tarde”, destaca.

localizada na Avenida José Agostinho Rossi, 291, Vila
Guanabara. Já a sede da Zona Azul fica na área central,
próximo ao Paço Municipal.

Vendas na Black Friday superam
expectativas e crescem 4,7%
Desempenho do comércio na data superou também o das demais
datas comemorativas do ano. 26 de novembro de 2018.
Dados da Boa Vista SCPC, com abrangência nacional,

crédito.

mostram que, em 2018, as vendas do comércio na
Black Friday cresceram 4,7% em relação a 2017,

Vale destacar que, entre os itens mais vendidos na

superando a projeção da empresa de alta de 4,5%.

data, estão os eletrônicos e eletrodomésticos, itens
de valor mais elevado cujas vendas dependem das

Os dados consideram as consultas do período de

condições do crédito.

20 (terça-feira) a 24 (sábado) de novembro de 2018,
comparadas às consultas realizadas entre 19 a 23

Além disto, ano após ano os consumidores têm

de novembro de 2017. Somente na sexta-feira, 23, a

aproveitado as promoções da Black Friday para já

estimativa é que as vendas tenham crescido 5,9% em

anteciparem as compras de Natal, o que também vem

relação a 2017.

favorecendo o movimento do comércio na data.

Segundo os economistas da Boa Vista SCPC, o

Ainda assim, de acordo com a Boa Vista SCPC,

movimento reflete melhoras no mercado de trabalho

mesmo diante da antecipação das vendas de Natal

e, especialmente, no mercado de crédito. Afinal,

para a Black Friday, a melhora do cenário econômico

diante da inadimplência baixa, os bancos vêm se

já aponta para um aumento significativo do movimento

mostrando cada vez mais dispostos a aumentar a

do comércio na principal data do ano para o setor.

oferta de empréstimos. Por parte dos consumidores,
as taxas de juros menores e a melhora da confiança
vêm elevando, ainda que timidamente, a demanda por

FOI DEFINIDO EM ASSEMBLEIA CALENDÁRIO DO
COMÉRCIO DE BIRIGUI PARA 2019
Foi realizada no dia 20 de novembro, no salão social

“Esse sistema de

da Acib, assembleia para definição do horário do
comércio de Birigui para o ano de 2019. De acordo

assembleia que é
realizado há vários
anos, dá a oportunidade
de todos os lojistas
presentes discutirem
suas ideias de abertura
para o próximo ano.”

com a gestora da associação, Josiane Mendes,
para votar, o associado devia estar filiado há pelo
menos 3 meses e estar adimplente com as suas
mensalidades.

Danilo Vendrame, presidente da Acib

“O importante nessa assembleia é captar as ideias
e os pensamentos da maioria dos lojistas, pois
se tratou de uma votação bem democrática para
atender da melhor forma possível nosso comércio”,
finaliza.
“Foi extremamente importante a participação dos
lojistas e dos empresários associados, pois foi nessa
assembleia que foram definidos o calendário oficial
do comércio biriguiense para 2019. Colocamos em
votação todas as possibilidades de abertura do
comércio em datas comuns e datas comemorativas
e com o auxílio dos representante do Secob e do
Sincomercio tiramos dúvidas sobre a legalidade dos
horários propostos.
Esse sistema de assembleia que é realizado há
vários anos, dá a oportunidade a todos os lojistas
presentes de discutirem suas ideias de abertura para

Nessa

o próximo ano e também os acertos e as falhas do

horários de atendimento para o ano, inclusive datas

ano anterior”, destaca o presidente da Acib, Danilo

importantes para o comércio como Dia das Mães,

Vendrame.

Dia dos Pais, Black Friday, Natal, entre outras, além

assembleia

foram

definidos

todos

de horários especiais.
Já para o Presidente do Sincomercio, Mauricio
Pazian, foi de suma importância que os lojistas

Confira o calendário completo

participassem desse encontro.

no site da Acib: w w w. a c i b i r i g u i .co m . b r

os

novas empresas
parceiras
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ESCOLA DE MODA SONIA ESTILISTA
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LOJAS AMERICANAS
MARQUES DOCUMENTAÇÕES
SALÃO DE BELEZA CHEIA DE CHARME
SORVETES FRUTOS DO CAMPO

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
Elzio 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
REDAÇÃO
PROJETO GRÁFICO
FOTOGRAFIA
Dls/ Comunicação
dlscomunicacao.com.br
IMPRESSÃO
Artemidia - Birigui/SP
TIRAGEM
1.000

Av. Governador Pedro de Toledo, 262
Centro - Birigui/SP

18 3649 4222
www.acibirigui.com.br

.com/acib.birigui

