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SEGUNDO SEMESTRE: 
TEMOS GRANDES DATAS PELA FRENTE

PALAVRA DO PRESIDENTE

No segundo semestre, além de feriados e pontos 

facultativos, as datas comemorativas como os Dia 

dos Pais, das Crianças e Natal representam boas 

oportunidades para todos nós, lojistas de Birigui. 

Graças aos consumidores rotativos que estarão 

presentes em nossa cidade para visitar familiares e 

amigos, o empresário do varejo com o planejamento 

adequado e ações especificas pode incrementar 

seu faturamento, aumentar as vendas e alavancar os 

resultados da sua loja.

Devemos ter a consciência de que o consumidor de 

hoje está cada vez mais exigente, seletivo, detalhista, 

preocupado com a qualidade, tem a necessidade de 

se sentir único e é muito bem informado. Além de 

avaliar todos os detalhes, ele não esquece a maneira 

como é tratado e preza pela empresa que lhe transmita 

confiança. Responder essa procura crescente exige 

que a equipe esteja alinhada e estimulada para as 

vendas. Portanto, recomendamos que o pagamento 

de incentivos para os vendedores seja colocado 

em pauta e discutido, pois, pode trazer resultados 

excelentes.

Nós da Acib estamos preparando grandes projetos e 

ações para fomentar o comércio nos próximos meses 

com as campanhas. Meu pai meu herói, Brinca Birigui e 

Natal Iluminado. Então, vamos arregaçar as mangas e 

trabalhar bastante para termos um segundo semestre 

de bons negócios e ótimas vendas para fechar o ano 

com novas perspectivas de futuro.

Boa leitura!

Danilo Vendrame
Presidente da Acib

Devemos ter a 
consciência que o 

consumidor de que 
hoje está cada vez 

mais exigente, seletivo, 
detalhista e preocupado 

com a qualidade.



O Dia dos Pais foi comemorado no ultimo dia 12 de 

agosto. O setor que puxou todo esse crescimento de 

vendas é o de eletrônicos e vestuário. 

Setembro é o mês que antecede o Dia das Crianças, 

umas das datas mais importantes do calendário 

comercial. Nessa data, pais, avós, tios, padrinhos e 

amigos presenteiam as crianças com brinquedos, roupas 

e eletrônicos. Confira a programação completa do mês 

de setembro:

Passado o Dia dos Pais, o comércio começa a fazer 

o balanço de mais uma data importante. Mesmo com 

a economia em recuperação, a expectativa é de um 

crescimento de até 5% nas vendas deste ano em 

comparação com 2017. O percentual acompanha o 

mesmo registrado no Dia das Mães. A previsão é 

do Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista da 

Região. 

Esse número refere-se ao comércio de rua. As lojas 

de rede, por exemplo, esperam fechar o balanço de 

vendas com um aumento nas vendas de até 7%. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO
PARA O MÊS DE SETEMBRO DA ACIB

SETEMBRO 2018
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A segunda edição da Festa da Agricultura de Birigui 

aconteceu nos dias 10 e 11 de agosto na praça Dr. Gama. 

O evento contou com pratos típicos da roça, atrações 

culturais e recreativas, feira de artesanato, doação e 

troca de livros e exposição e venda de flores. 

O evento é uma realização da Prefeitura de Birigui, 

por meio da Sedecti (Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Secultur 

(Secretaria de Cultura e Turismo), com apoio da Acib 

(Associação Comercial e Industrial de Birigui). 

PROMOÇÃO MEU PAI MEU HERÓI E FESTA DA 
AGRICULTURA MOVIMENTAM COMÉRCIO DE BIRIGUI



De acordo com os organizadores, um dos objetivos da 

2ª Festa da Agricultura é comemorar o Dia do Agricultor, 

celebrado no dia 28 de julho. Além disso, a intenção é 

promover o desenvolvimento rural junto aos produtores 

e agricultores familiares do município, além de fomentar 

a produção e consumo de alimentos sem agrotóxicos.

O empresário Elem Martins, morador do bairro São 

Conrado em Birigui, foi o grande ganhador da moto 

Honda, 150 start, de 150 cilindradas, da promoção “Meu 

Pai, meu Herói”. A campanha que foi realizada pela Acib 

para o Dia dos Pais, teve o sorteio na noite de 11 de 

agosto, na Praça Doutor Gama, durante a 2º edição da 

Festa do Agricultor de Birigui.

O cupom premiado foi depositado na Imperius Papelaria 

e Presentes, que fica na rua Saudades, 1402, na compra 

de papeis sulfite para o escritório de sua fábrica de 

calçados. 

“Estou muito feliz por ganhar essa moto, pois nunca 

tinha ganhado nada em sorteios como esse. Foi uma 

grande surpresa quando o pessoal da associação ligou 

para mim para dar a notícia”, destaca.

De acordo com Josiane Mendes, gestora da Acib, 

cerca de 300 empresas aderiram à promoção e foram 

distribuídos 400 mil cupons no total. Para o Natal, a Acib 

já começa preparar a campanha “Sorte Encantada”, 

que, sem dúvida, será a maior campanha já realizada na 

história da associação.
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A Acib promove no dia 22 de julho a palestra 

“Empreendedorismo como opção de carreira”.

O foco é criar táticas de negócios de forma organizada 

e oferecer direção, foco e agilidade à sua empresa. 

Com o Sebrae Mais Gestão Estratégica as pessoas 

irão aprender a analisar o ambiente empresarial, 

identificar pontos fortes, fracos, oportunidades e 

ameaças e elaborar um plano de ação estratégico 

para implementação imediata na sua empresa.

Com o acompanhamento personalizado de um 

consultor, será feita a construção do plano com o 

detalhamento de todas as ações necessárias para 

aumentar a competitividade do negócio. Também será 

definido um cronograma para a implementação de 

cada uma dessas ações.

 As melhores iniciativas passarão por uma pré-

avaliação para a seleção dos dez trabalhos que depois 

serão submetidos a uma banca avaliadora quando 

serão escolhidos os três melhores para receberem 

uma premiação.

Conheça o EMPRENDA:

O que é?

 O EMPREENDA é um curso dinâmico, intenso, 

inclusivo e repleto de ferramentas, que fará com que 

o participante consiga, através de uma metodologia 

inovadora, conhecer, experimentar e testar o fluxo do 

processo empreendedor em 40 horas de conteúdo.

O que será abordado?

O EMPREENDEDOR: 

Ser empreendedor, seus caminhos, ideias e visão;  

O EMPREENDEDOR E SUA IDEIA:

Transformando ideias em negócios;

O EMPREENDEDOR E O NEGÓCIO:

 Implementando o seu negócio;

O EMPREENDEDOR, O NEGÓCIO E O MERCADO: 

Diferenciando sua proposta de valor;

O EMPREENDEDOR E SEUS RESULTADOS: A 

construção de resultados que deve ser feita antes do 

início da fase presencial.

Serviço

22 de agosto – 8h às 18h- Empreenda

Local: Salão social da Acib

Endereço: 

Avenida Governador Pedro de Toledo, 

262, Centro - Birigui.

Contato: 3649-4222

PALESTRAS FARÃO SENSIBILIZAÇÃO PARA
O DESAFIO EMPREENDA 



A Acib promove no dia 29 de Setembro das 9h às 17h 

da manhã, no Parque do Povo, a 10ª edição do Pit Stop 

Automotivo. O objetivo é fazer com que os motoristas 

de Birigui se conscientize o quanto a manutenção é 

importante para prevenção de acidentes.

Os participantes poderão realizar um “Check-up” nos 

seus veículos, passando por um circuito que incluiu 

serviços de balanceamento, nivelação de fluidos, 

manutenção elétrica, suspensão e outros serviços. 

De acordo com Josiane Mendes, gestora da Acib, 

várias empresas do segmento automotivo irão 

participar do evento, oferecendo serviços de qualidade 

à população. 

Serviço

10º Pit Stop Automotivo Birigui

Data: Dia 29 de Setembro das 9h da manhã às 17h

Local: Parque do Povo 

Informações: 3649-4222

ACIB REALIZA 10º PIT STOP
AUTOMOTIVO NO PARQUE DO POVO



O cartão de crédito é, entre os meios de pagamentos, 

o mais utilizado pelo consumidor quando se pretende 

financiar uma compra, conforme mencionado por 39% 

dos entrevistados na Sondagem Perfil do Inadimplente 

realizada pela Boa Vista no segundo semestre do ano 

passado.

Um dos cuidados que o consumidor precisa de ter 

ao utilizar o crédito rotativo, aquele valor não pago 

da fatura mensalmente e que tem os maiores juros 

do mercado, é com o saldo que sobrará para o mês 

seguinte, que será somado às novas despesas. E, se o 

mínimo da fatura não for pago no vencimento, haverá 

a cobrança de juros e multa.

Organizar-se financeiramente é possível, mas é 

necessário ter muita disciplina e anotar gasto por 

gasto numa planilha mensal.  

“No site www.consumidorpositivo.com.br, da Boa Vista, 

é fácil encontrar dicas de como fazer um orçamento 

doméstico e, inclusive, há uma sugestão de planilha, 

que é uma forma simples de controlar e acompanhar 

as despesas da família e o que entra e sai de dinheiro 

todo mês”, destaca Pablo Nemirovsky, Superintendente 

de Serviços ao Consumidor da Boa Vista. Organizando 

o orçamento doméstico é possível saber quanto de 

dinheiro se tem mensalmente para pagar a dívida já 

existente com o cartão e planejar os demais gastos.

Utilize de forma consciente o cartão de crédito

1- Procure sempre que possível pagar o valor total da 

fatura 

Essa é a primeira dica para evitar sobrecarregar seu 

orçamento. Os juros do rotativo do cartão estão entre 

os mais altos das diferentes linhas de financiamento 

disponíveis aos consumidores.

2- Organize-se para pagar em dia a sua fatura

Deixar para pagar o valor total da fatura ou o limite 

mínimo após o vencimento não é uma boa solução, já 

que começam a incidir juros e multa. O atraso por mais 

de 30 dias irá aumentar ainda mais a sua dívida.

3- Está usando o crédito rotativo?

Há formas de se reorganizar financeiramente, entre 

elas, optar por linhas de crédito com juros menores, 

como empréstimo pessoal e até o parcelamento do 

saldo que é ofertado pela própria instituição financeira 

que detém o cartão. Opte rapidamente por uma destas 

alternativas, evitando assim que a dívida cresça muito.

7 dicas para usar bem o cartão de crédito
 

“Organizar-se 
financeiramente 
é possível, mas é 

necessário ter muita 
disciplina e anotar 

gasto por gasto numa 
planilha mensal”  



4- Evite gastos desnecessários  

Enquanto estiver comprometido com o pagamento 

de dívidas, vencidas ou não, evite realizar compras 

por impulso ou gastos supérfluos. Utilize o cartão de 

crédito de forma consciente.  

5- Saiba usufruir dos benefícios do cartão de crédito

O cartão de crédito é uma boa forma de pagamento 

para quem tem um excelente controle financeiro. 

Pagando com ele é possível aplicar o dinheiro que 

seria usado nas compras à vista tendo um lucro 

extra. Ele também possibilita o acúmulo de pontos 

que podem ser trocados por produtos, serviços e 

passagens aéreas.

6- Tenha conhecimento dos seus gastos com o cartão;

Acompanhar mensalmente os seus gastos com o 

cartão, quais produtos ou serviços foram adquiridos 

por meio dele, saber por quanto tempo terá esse 

compromisso, evitará surpresas no momento de pagar 

a fatura. 

7- Dívidas do cartão prescrevem?

Não prescrevem nem caducam. Se os valores não 

forem pagos o nome do devedor poderá ser informado 

para as empresas de proteção ao crédito, onde poderá 

permanecer por 5 anos, conforme determina o Código 

de Defesa do Consumidor. Depois desse tempo o 

nome fica limpo, contudo, a dívida continua existindo e 

poderá ser cobrada pelo credor ou ser vendida a uma 

empresa especializada em cobrança.

“Os juros do rotativo do 
cartão estão entre os 

mais altos das diferentes 
linhas de financiamento”



O comércio varejista na região de Birigui deve 

crescer 3% em agosto em comparação com o mesmo 

período de 2017. No mês que é comemorado o Dia 

dos Pais, o faturamento real do setor pode atingir 

R$ 839,2 milhões, segundo estimativa da Federação 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 

de São Paulo (FecomercioSP). Em agosto, devem 

apresentar as maiores taxas de crescimento nas 

vendas, em relação ao ano anterior, as atividades de 

concessionárias de veículos (13%) e eletrodomésticos, 

eletrônicos e lojas de departamento (10%). 

No Estado de São Paulo, a projeção é que o 

faturamento do varejo cresça 4% em agosto, no 

comparativo anual. A perspectiva é que as lojas de 

vestuário, tecidos e calçados, por exemplo, sejam 

as mais procuradas para a compra do presente. No 

entanto, o segmento deve apresenta ligeira queda de 

2% nas vendas no mês em relação a 2017, a única 

atividade com projeção de baixa em agosto.

Em contrapartida, os segmentos de eletrodomésticos, 

eletrônicos e lojas de departamentos (20%) e de 

lojas de móveis e decoração (11%) devem apontar 

as maiores taxas de crescimento na mesma base 

comparativa.

O Dia dos Pais tende a ser uma data com volume 

de vendas bem inferior a outras, como Dia das Mães 

e Natal. Além disso, agosto é um dos meses mais 

fracos para o varejo no segundo semestre. Outro 

fator a ser considerado é a sazonalidade, já que, 

tradicionalmente, as vendas do setor de vestuário 

caem em relação ao mês de julho.

Recomenda-se que o empresário do comércio 

varejista aproveite a data para ajustar os possíveis 

excessos de mercadorias em seus estoques por meio 

de promoções, facilitando as formas de pagamento.

Ações nas redes sociais, iniciativas de fidelização, 

entre outras políticas, também podem ser utilizadas 

para atrair o consumidor.

 

Os números são referentes à toda região em questão, 

composta pelas seguintes cidades: Alto Alegre • 

Andradina • Araçatuba • Auriflama • Avanhandava • 

Barbosa • Bento De Abreu • Bilac • Birigui • Braúna • 

Buritama • Castilho • Clementina • Coroados • Floreal 

• Gabriel Monteiro • Gastão Vidigal • General Salgado 

• Glicério • Guaraçaí • Guararapes • Guzolândia • 

Itapura • Lavínia • Luiziânia • Magda • Mirandópolis 

• Murutinga Do Sul • Nova Independência • Nova 

Luzitânia • Penápolis • Pereira Barreto • Piacatu • 

Rubiácea • Santópolis Do Aguapeí • Sud Mennucci 

• Turiúba • Valparaíso • Ilha Solteira • Santo Antônio 

Do Aracanguá • São João De Iracema • Suzanápolis • 

Lourdes • Zacarias • Brejo Alegre • Nova Castilho

VENDAS DO VAREJO NA REGIÃO DE BIRIGUI DEVEM 
CRESCER 3% EM AGOSTO, MÊS DO DIA DOS PAIS
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