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VENDEU E NÃO RECEBEU?

CONHEÇA OS PROJETOS PARA 2017

CONSULTORIA EMPRESARIAL

A ACIB traz mais um benefício
exclusivo: a Recuperadora de Crédito.

Fique por dentro das promoções,
ações e serviços da ACIB.

Dicas e Orientações para maior
eficácia da gestão de sua empresa.

Vendeu e não
recebeu? A
ACIB tem a
solução

Palavra do
Presidente:
um ano de
muito trabalho

D

A

izem por aí que o ano só começa
mesmo após o Carnaval. No entanto,
aqui na ACIB já estamos trabalhando
com afinco desde o começo do ano,
estruturando ações cujo objetivo é
proporcionar o desenvolvimento de
nossos associados, bem como de nossa
cidade.

ACIB traz aos associados mais
um benefício exclusivo: a Recuperadora
de Crédito. O objetivo é proporcionar
muito mais facilidade e praticidade para
solucionar os casos de inadimplência.
Por isso, a ACIB conta com uma
equipe especializada na realização das
cobranças.

Realizamos no começo do mês uma
reunião com nossos associados e, na
oportunidade, apresentamos todas as
ações que serão desenvolvidas em
2017. Promoções, campanhas, ações de
voluntariado e muito mais. O comércio de
Birigui é caracterizado pelo dinamismo,
o que se reforça mais ainda por meio
das ações realizadas em conjunto.

Mas como a cobrança é realizada?
A empresa fornece à ACIB a carteira de
inadimplência. Com isso, nossa equipe
realiza a cobrança de forma amigável,
por meio de apuradas técnicas de
negociação. O consumidor interessado
em regularizar sua situação vem até a
Associação e pode optar por pagamento
à vista ou em parcelamentos da dívida.

Destaque especial para nosso novo
benefício: a Recuperadora de Crédito.
Tendo em vista que os índices de
inadimplência aumentam a cada dia,
ajudaremos você, associado, a realizar
as cobranças de forma ágil, eficaz e sem
constrangimentos.

Vantagens:
• Redução da inadimplência;
• Fidelização do consumidor;
• Parcelamento e facilidade nos acordos;
• Cobrança sem constrangimentos.

Nas próximas páginas você confere
todas as iniciativas da ACIB. Estamos
à disposição: afinal, a associação é
a extensão das empresas as quais
representa.

Décio Marchi Júnior,
Presidente da Acib

Mais informações:
(18) 3649 4222.

Ganhador da
“Sorte
Encantada”
recebe prêmio

O

comércio de Birigui realizou
mais uma edição da promoção Sorte
Encantada, em comemoração às festas
de Natal e Ano Novo. Sorteamos um
Fiat Mobi 0 Km.
O ganhador foi Lindomar Joaquim
Guimarães, de 42 anos. Ele trabalha em
uma usina de cana-de-açúcar em Brejo
Alegre, comprou na Óptica e Relojoaria
Pérola e preencheu dois cupons. “Não
esperava ganhar! O prêmio veio em
um bom momento e estou muito feliz”,
afirma o ganhador.
No dia 14 de janeiro realizamos uma
carreata com nosso sortudo pelas ruas
de Birigui.

Fábio Franzói, proprietário da Óptica
e Relojoaria Pérola, afirma que sente
orgulho em participar das ações da
ACIB. “Acho muito importante que
todas as empresas participem destas
ações, pois poderemos cada vez mais
fortalecer o comércio local e atrair
consumidores de Birigui e região. Tive a
oportunidade de estar com o ganhador
e percebi que é um grande merecedor”,
diz Franzói.
O presidente da ACIB. Décio Marchi
Junior, se sente feliz em poder realizar a
entrega do prêmio a um consumidor do
comércio de Birigui. “É muito gratificante
ver o consumidor ser contemplado
com um prêmio tão bom. A ACIB realiza
estas campanhas há mais de 20 anos.
É uma das únicas associações da região
a promover sorteios de bons prêmios
aos consumidores. Nossas ações são
voltadas para que a cidade cresça e
evolua cada vez mais”, diz.

ACIB apresenta ações para 2017
aos associados e parceiros

A

ACIB realizou na noite de 2 de
fevereiro, no salão Fiesta, um coquetel
de confraternização com associados e
parceiros. O objetivo foi comemorar o
sucesso das ações realizadas em 2016,
além de apresentar todas as ações e
projetos de 2017, que têm o objetivo de
continuar a fomentar o desenvolvimento
das empresas associadas.
Durante o evento, foi apresentado um
vídeo com retrospectiva dos projetos
do ano passado. Os participantes
também puderam conferir uma prévia
de tudo o que está sendo planejado
para este ano. O presidente da ACIB.
Décio Marchi Junior, agradeceu a todos
pela presença e reforçou o papel da
Associação Comercial. “Nosso objetivo
é conduzir nossos associados ao
desenvolvimento, por meio de ações
sólidas e bem estruturadas. Juntos,
podemos ser muito mais fortes.”
A noite foi encerrada com o sorteio da
promoção “Sorte encantada” aos lojistas
participantes da promoção. Foi sorteado
um Fiat Mobi 0 Km. A empresa vencedora
foi a Rede Multidrogas, representada
pelos colaboradores.
A Rede Multidrogas de Birigui é uma
empresa que está no mercado desde
1990 e tem como prioridade a excelência
no atendimento aos clientes, recebendo
uma média de 2.500 pessoas por dia.

“Temos o prazer de fazer parte, como
associados à ACIB. A Associação tem
ajudado a fortalecer ainda mais no
desenvolvimento de nossa empresa,
através das campanhas e promoções
que impulsionam as vendas, palestras
para treinamento dos colaboradores,
entre outros tipos de assistência
prestada por essa instituição. E tudo
isso, certamente, beneficia nossa rede
de drogarias e também todo o comércio
de Birigui. Também, parabenizamos
toda a equipe da ACIB. que sempre nos
atendeu com muita ética, eficiência e
competência”, afirma Wagner Furtado,
Supervisor
administrativo/financeiro,
que representou a Rede Multidrogas
no evento. “Ficamos muito felizes por
este ano participarmos do evento
realizado pela ACIB. que foi um
verdadeiro sucesso, além é claro, de
ainda termos sido premiados com um
carro. Temos convicção de que, quanto
mais associados a ACIB tiver, mais
fortalecido será o comércio de Birigui”,
complementa Furtado.

Conheça os projetos para 2017

A

mor em dobro:
Campanha realizada em comemoração
ao Dia das Mães e Dia dos Namorados.
Duas formas diferentes de amar!
Sentimentos
que
merecem
ser
homenageados. Comprando em nossas
lojas, os clientes preenchem os cupons
e concorrem a dois iPhones 7.
Meu pai, meu herói:
Nossos pais são heróis que estão ao
nosso lado em todos os momentos
e, por isso, merecem ser premiados.
Em comemoração ao Dia dos Pais, os
presentearemos com uma Moto Tss zero
quilômetro. Basta comprar no comércio
de Birigui e preencher os cupons! Mais
uma ação em prol de nossos clientes.
Quem faz aniversário é a ACIB, mas
quem ganha o presente são nossos
clientes! Em clima de comemoração
aos nossos oitenta anos, teremos o
sorteio de 80 vale-compras. Aproveite e
compre em nosso comércio.
As campanhas Outubro Rosa e
Novembro Azul continuam. O objetivo
é promover a conscientização quanto às
ações de prevenção à saúde, além de
estimular a prática da solidariedade. Tudo
o que for arrecadado será destinado aos
Voluntários do Combate ao Câncer de
Birigui, associação que atende famílias
de pacientes com câncer.

Black Friday:
Grande campanha mundial realizada
em novembro. Nossas lojas oferecerão
descontos pra lá de especiais para os
clientes! Um mutirão de vendas.
Em parceria com a Prefeitura de Birigui,
teremos a parceria no Natal Iluminado:
projeto que tem o objetivo de trazer para
as ruas de Birigui a magia do Natal, com
belas decorações!
E para fechar o ano teremos a promoção
Sorte Encantada, com uma grande
novidade: o sorteio de um Jeep
Renegade! Nossos clientes merecem!
E também vamos presentear nossos
associados! As empresas que aderirem
a todas as nossas campanhas do ano
concorrem a R$20.000,00 em valescompras, destinados ao investimento
em seus estabelecimentos comerciais.
Contamos com sua parceria para que
2017 seja um ano de muita força!
ACIB, juntos somos mais fortes!

Você conhece o Balcão de
Oportunidades Birigui?

O

Balcão de Oportunidades Birigui
é um programa desenvolvido em
parceria entre a ACIB. Sinbi (Sindicato
das Indústrias do Calçado e Vestuário
de Birigui) e Prefeitura de Birigui,
por meio da Sedecti (Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação). Visa oferecer
atendimento
para
quem
busca
oportunidades de negócios, empregos
e capacitação profissional.
Tanto empregadores que desejam
selecionar trabalhadores para suas
equipes, quanto interessados em
vagas de emprego podem se

cadastrar por meio do site www.
balcaodeoportunidadesbirigui.com.
As seleções de candidatos são de
responsabilidade das empresas que
disponibilizaram as vagas.
O Balcão de Oportunidades não é
uma agência de emprego, e sim um
facilitador na interação entre candidatos
e empregadores. Podem se cadastrar
todos aqueles que tenham interesse
em uma oportunidade de trabalho ou
de negócio.
A Balcão de Oportunidades fica na Rua
Nilo Peçanha, 301, Centro.
Telefone: (18) 3641 6270.

Técnicas de Negociação é tema de
palestra com César Frazão

A

conteceu na noite de 15 de
fevereiro, palestra com o tema “Técnicas
de Negociação”.
“Nesta palestra, abordamos estratégias,
ideias e técnicas de uma boa
negociação. Como pensam e agem os
compradores sobre os vendedores?
Quais as principais ideias e segredos
dos grandes compradores? Como lidar
com vendedores ardilosos? Enfim, foi
uma aula intensiva de negociação, com
diversas técnicas e estratégias para
fazer uma boa negociação e aumentar
as vendas de maneira ética e produtiva”,
explica Frazão. Durante o evento, os
participantes colocaram em prática as
técnicas apresentadas por Frazão, que
é formado em Administração de RH,

especialista em vendas para mercados
competitivos pela Bell South Atlanta
(EUA) e em formação de instrutores de
treinamentos pela USP.
Maísa Silveira (foto), da Concorrência
Colchões, afirmou que foi uma
experiência muito positiva, cujos
ensinamentos auxiliarão no dia a dia
profissional. “Gostei muito da palestra e
pude absorver muitos conhecimentos.
São técnicas simples, porém capazes
de promover grandes transformações
no cotidiano empresarial”, afirma.

Outubro Rosa e Novembro Azul
arrecadam mais de R$7mil

A

s campanhas Outubro Rosa
e Novembro Azul, realizadas em
2016, foram grandes mutirões de
solidariedade. Por meio de muita união
e excelente adesão de nossas empresas
associadas, arrecadamos R$ 7.201,50.
A quantia foi destinada aos VCC
(Voluntários do Combate ao Câncer de
Birigui), entidade que atende mais de
300 famílias de pacientes com câncer.
A coordenadora da entidade, Sidnei
Maria Rodrigues, da loja Sempre Bella,
afirma que a arrecadação vem em um
excelente momento. “Esta parceria com
o comércio de Birigui é maravilhosa e,
a cada ano, as doações aumentam,

graças à boa adesão dos comerciantes e
população em geral. A verba nos auxiliará
a desempenhar nossos serviços junto
às famílias, com encaminhamentos a
Barretos, compra de remédios, leite e
cestas básicas. A todos, nossa gratidão”,
diz.
A ACIB agradece a todas as empresas
que aderiam às campanhas. Juntos,
fortalecemos nossa corrente do bem.

Consultoria empresarial: dicas
para maior eficácia na gestão

A

ACIB – Associação Comercial e
Industrial de Birigui tem por objetivo
desenvolver ações que proporcionem
o desenvolvimento de seus Associados,
para tanto, a partir de janeiro de 2017,
oferece mais um serviço que corrobora
com esta proposta de desenvolvimento.
Será oferecido aos Associados o serviço
de Consultoria Empresarial, com o
Consultor de Empresas, Fábio Ferreira
da FFS Treinamento & Desenvolvimento,
profissional
com
formação
em
Administração de Empresa e PósGraduado em Gestão
Empresarial,
que, além da constituição de Grupos de
Trabalho dos segmentos do Comércio
Varejista, Bares e Restaurantes, Área
de Serviços, estará também efetuando
atendimentos presenciais e “in loco”,
para contribuir com uma melhor Gestão
de seu Negócio.
O principal objetivo deste trabalho
de acompanhamento e consultoria
é proporcionar aos Associados da
ACIB melhores condições de gerirem
seus negócios, para tanto estaremos
mensalmente fornecendo dicas e
orientações empresariais, neste espaço
no
qual
intitulamos
“Consultoria
Empresarial”, onde aproveitamos para
convidá-los a conhecer o trabalho e
fazer parte dos Grupos.
“Hoje cada vez mais precisamos
desenvolver habilidades que nos
proporcionem maior eficácia na gestão

de nossas empresas, especialmente
em um momento de crise e incertezas
que vivemos, para tanto precisamos
estar dispostos e abertos a novas
oportunidades que se apresentem
e principalmente precisamos nos
qualificar e nos profissionalizar para este
momento e os que virão”, afirma Fábio
Ferreira.
Temas que serão abordados nos
grupos de trabalho: Atendimento ao
Cliente; Fluxo de Caixa; Capital de
Giro; Formação de Preços; Visual e
Merchandising; Marketing de Serviços;
Estratégias de Fidelização e Prospecção
de novos clientes; entre outros temas
relevantes para o desenvolvimento de
nossos Associados.

Artigo especial: Saiba mais
sobre a MP 764/2016
Por Elyandra Ribeiro
OAB/SP 339.651

O

Governo Federal encerrou 2016
com a adoção de ações variadas, tendo
por finalidade aquecer a economia. Dentre
tais ações houve a edição da Medida
Provisória 764/2016, e em seu texto
autorizando a diferenciação de preços de
bens e serviços em função do prazo ou do
instrumento de pagamento utilizado, além
de declarar nula a cláusula contratual que
proíba tal diferenciação, o que se nota em
diversos contratos de cartão de crédito.
Sabemos que em muitos momentos
esta já era uma prática adotada pelo
fornecedor, mas o tema merece atenção
pois, tal diferenciação estava vedada pelo
ordenamento jurídico, seja pelo Código
de Defesa do Consumidor, ou pela Lei
12.529/2011 que dispõe sobre o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência,
tendo alteração apenas com a edição
da MP 764/2016, que ocorreu em 27
de dezembro de 2016. Traz, portanto,
segurança jurídica para tal prática e
protege o fornecedor da aplicação de
penalidades.
Após a edição desta MP os órgãos de
proteção e defesa ao consumidor dedicam
olhares para que não haja a prática de
sobrepreço, ou seja, quando o valor real
é elevado, ao invés de se aplicar de fato
um desconto para compras realizadas
por vias mais interessantes ao fornecedor.
A prática do sobrepreço para estes não
esta envolvida na proposta da medida
provisória e permaneceria sendo prática
prejudicial ao consumidor.
O texto da MP 764/2016 foi justificado pela
promoção de maior eficiência econômica,
bem como aferição adequada dos valores
de produtos e serviços, benefício aos

diferentes tipos de consumidor, equilíbrio
de forças entre os agentes econômicos,
estímulo de mercado e da competitividade,
além de reduzir os custos da empresa.
Tal justificativa é válida e auxilia na prática
comercial, dando opções e conquistando
consumidores que sempre buscam por
benefícios. Entretanto a segurança jurídica
de tal prática só durará pelo prazo legal
dado à medida provisória, que deve seguir
rito de aprovação para que permaneça
no ordenamento, o que veremos em
apertada síntese.
É previsto pelo artigo 62 da Constituição
Federal, “em casos de relevância e
urgência, o Presidente da República
poderá adotar medidas provisórias com
força de lei, devendo submetê-las de
imediato ao Congresso Nacional”. Terá
validade de 60 dias prorrogáveis por
mais 60, totalizando portanto 120 dias
de vigência, sendo que neste período
deverá ser avaliado para que se torne
Decreto Legislativo ou então seja rejeitada,
voltando a plena eficácia das normas
anteriores. Vale considerar que até o dia
08/02/2017 a avaliação desta medida
aguardava instalação da comissão que a
avaliará.
Fica como ressalva que, sendo rejeitada
integralmente a MP 764/2016, o que volta
a prevalecer são as normas que vedam
a diferenciação de preços por formas de
pagamento, que tratam tal prática como
infração da ordem econômica.
Estamos, portanto, na expectativa por tal
apreciação, pois entendemos válidas as
medidas que aquecem a economia e
estimulam o consumo.

Feriado de
Carnaval

O

Carnaval será comemorado entre
os dias 25 e 28 de fevereiro. Em razão
da data, nosso comércio estará fechado
no dia 28.
Você pode encontrar oportunidades
para aumentar as vendas de sua loja
durante o carnaval!
Com base nos interesses do
seu
público-alvo, é possível desenvolver
estratégias
de marketing que
posicionem a marca e que estejam
voltadas para as comemorações.
Portanto, abuse da criatividade para
conceber uma estratégia inteligente.
Aproveite a festa para chamar a
atenção dos consumidores à sua
empresa: organizar vitrines criativas e
criar promoções temáticas são bons
caminhos.
Boas vendas!
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