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A importância do 
comerciante

palavra do presidente

Sem dúvida alguma o comerciante é algo vital para 

qualquer cidade. E para Birigui, um município que 

não para de crescer, não poderia ser diferente. O 

que seria de nossa cidade sem um comércio forte? 

E isso devemos a cada um de nós, que fazemos 

parte desse progresso. Na prática, o comerciante 

tem uma força enorme e que faz essa engrenagem 

mover cada vez mais forte.

O mais fantástico disso tudo é a peculiaridade 

de cada um. Cada lojista conduz seus negócios 

de forma ímpar, porém, quando estamos unidos, 

conseguimos construir nossos objetivos comuns e 

fazer a diferença com grandes metas alcançadas.

Sobre essa união, vivemos um momento muito 

especial em relação à nossa Acib, aonde chegamos 

à marca de 1000 associados no ano passado. Com 

isso, fortalecemos ainda mais os nossos alicerces 

e aumentamos nossa capacidade de atender 

melhor as necessidades dos nossos lojistas e, 

consequentemente, alcançar novos rumos e 

aprimorar ainda mais o nosso atendimento ao 

consumidor. 

O ano passado foi de muitos resultados positivos, 

mas não para por aí! O ano de 2018 só está 

começando e teremos grandes campanhas e 

projetos para incrementar o nosso comércio. 

Que você comerciante se sinta importante, pois a 

união faz a força!

Décio Marchi Júnior
Presidente da Acib

Treinamento
em fevereiro

A próxima edição do treinamento “Atendimento 

ao cliente e técnicas de vendas”, promovido pela 

Acib, ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro. A 

capacitação é ofertada gratuitamente às empresas 

associadas à entidade.

O conteúdo programático compreende temas como 

marketing, postura empreendedora, trabalho em 

equipe, motivação e excelência em atendimento, 

entre outros assuntos, por meio de atividades práticas 

e dinâmicas. As aulas são ministradas pelo consultor 

empresarial da Acib, Fábio Ferreira.

As empresas interessadas em oferecer a capacitação 

aos seus colaboradores devem entrar em contato 

com a associação pelo telefone (18) 3649-4222. 



Para o próximo mês, as apostas ficam por conta  nas 

vendas para Páscoa, sobretudo, chocolate. Para atrair 

o consumidor, as empresas investem em inovações 

tecnológicas e produtos com preços mais em conta. E 

quem ganha com essas novidades são os consumidores.

Confira o calendário para o mês de março:

Para o terceiro mês do ano, a Acib preparou 

um calendário especial para melhor atender os 

consumidores de Birigui e região. As lojas do comércio 

de Birigui estarão fechadas no feriado da Paixão de 

Cristo, que nesse ano cairá no dia 30 de Março. Durante 

o mês, comércio da cidade estará aberto aos sábados 

até as 14 horas. Exceto no dia 30, o atendimento será 

normal nos dias da semana (de segunda a sexta) 

sempre das 8h ás 18h.

Confira a programação e calendário
para o mês de Março da Acib

MARÇO 2018
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3
COMÉRCIO 
ABERTO ATÉ 
14:00HRS

4 5 6 7 8 9 10
COMÉRCIO 
ABERTO ATÉ 
14:00HRS

11 12 13 14 15 16 17
COMÉRCIO 
ABERTO ATÉ 
14:00HRS

18 19 20 21 22 23 24
COMÉRCIO 
ABERTO ATÉ 
14:00HRS

25 26 27 28 29 30
SEXTA-FEIRA 
DA PAIXÃO 
(COMÉRCIO 
FECHADO)

31
COMÉRCIO 
ABERTO ATÉ 
14:00HRS



A ACIB irá promover no próximo dia 27 de fevereiro, no 

salão de Pérola Clube, um coquetel com associados e 

parceiros das campanhas no ano passado. O objetivo 

será comemorar o sucesso das campanhas realizadas 

em 2017, apresentar todas as ações e projetos de 

2018, além de continuar a fomentar o desenvolvimento 

das empresas associadas. 

Durante o evento será feito o sorteio de um vale- 

compras no valor de 20 mil para s lojas que participaram 

das campanhas promocionais em 2017.

“Estamos atentos às necessidades para sermos mais 

proativos e fazermos com que o nosso comércio 

cresça cada vez mais”, destaca o presidente da Acib, 

Décio Marchi Junior.

Relembre as campanhas que foram realizadas no ano 

passado e seus ganhadores:

Amor em dobro: A primeira campanha realizada no 

ano passado foi em comemoração ao Dia das Mães e 

Dia dos Namorados. Duas formas diferentes de amar! 

Sentimentos que merecem ser homenageados com 

o sorteio de dois iPhones 7. Os ganhadores foram 

Nercides Araujo e Luiz Carlos. 

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, presenteamos com uma Moto Fly, da Traxx, o 

montador óptico Ghabriel Belinello Barbosa, de Birigui.

 

ACIB IRÁ SORTEAR PRÊMIO PARA LOJISTAS 
PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS DE 2017



Sorte Encantada: A campanha foi um sucesso! O 

sorteio de um Jeep Renegade ocorreu no início 

do ano com uma grande expectativa por parte dos 

consumidores de toda a região. E a grande felizarda foi 

a consumidora da vizinha cidade de Gabriel Monteiro, 

Judith Inês Alves, moradora do centro. 

Também foram promovidas a campanha Black Friday, 

realizada em novembro, e as campanhas Outubro 

Rosa e Novembro Azul com o objetivo de promover 

a conscientização quanto às ações de prevenção 

à saúde e, em parceria com a Prefeitura de Birigui, 

tivemos o projeto Natal Iluminado que trouxe para as 

ruas de Birigui a magia do Natal, com belas decorações.

“Estamos atentos às 
necessidades para sermos 
mais proativos e fazermos 
com que o nosso comércio 

cresça cada vez mais” 

Décio Marchi Junior., 
Presidente da Acib



Os empresários estão otimistas em relação ao aumento 

do faturamento e também dos investimentos nos 

negócios em 2018. É o que identificou a pesquisa 

“Expectativa Empresarial” da Boa Vista SCPC, realizada 

no 4º trimestre de 2017, com cerca de 920 respondentes 

de todo o Brasil. Dos entrevistados, 81% esperam que o 

faturamento cresça em 2018 na comparação com o ano 

anterior. Por setor, os empresários do Comércio são os 

mais otimistas neste quesito, com 85%. Logo depois 

estão os da Indústria (81%) e de Serviço (80%). A tabela 

abaixo mostra os detalhes.

De modo geral, para 58% das empresas investigadas pela 

Boa Vista SCPC no 4ºTri17, há também uma expectativa 

de crescimento nos investimentos para o ano de 2018, 

como parâmetro aos valores investidos em 2017. Na 

comparação por porte, mais de 60% das pequenas, 

médias e grandes empresas pretendem investir mais 

que em 2017. Na análise por setor, 65% das empresas do 

setor de Comércio pretendem investir mais no próximo 

ano, assim como 57% das empresas do setor de Serviços 

e 52% das empresas no setor da Indústria.

Ainda de acordo com a pesquisa, 65% delas esperam 

que em 2018 o nível de endividamento diminua em 

comparação ao ano de 2017. Esta expectativa é maior 

entre as empresas de pequeno (68%) e médio (72%) 

portes, e também no setor do comércio (68%). De modo 

geral, para 2018, 47% das empresas esperam diminuição 

da inadimplência nos negócios. Entre as empresas 

de médio porte e também no setor de Comércio, 

coincidentemente esta expectativa é de 56%, e superior 

quando comparada aos demais portes e setores 

analisados.

Perfil das empresas

Dos empresários entrevistados, 54% são proprietários, 

sócios e presidentes. 6% superintendentes e diretores. 

20% gerentes. 3% coordenadores e supervisores. 13% 

analistas e assistentes e 4% contadores e controllers. 

12% são do setor da Indústria, 33% do Comércio e 55% 

de Serviços. 79% são de micro e pequeno portes; 11% de 

médio porte e 10% de grande porte.

Metodologia

A coleta das informações foi realizada por meio de 

metodologia quantitativa, via pesquisa eletrônica por 

internet. Período de realização da pesquisa: 16 de 

outubro a 23 de novembro. O universo da pesquisa é 

representado por empresas dos diferentes setores de 

Comércio (atacadista e varejista), Indústria e Serviços.

Empresários do comércio esperam faturamento e 
investimento superiores em 2018



BALCÃO DE OPORTUNIDADES AJUDA
COMERCIANTES NA BUSCA DE PROFISSIONAIS

Projeto possibilita encontrar oportunidades que 

atendam às necessidades tanto dos trabalhadores 

quanto dos empregadores 

O Balcão de Oportunidades Birigui é um programa 

desenvolvido em parceria entre a ACIB, Sinbi e 

Prefeitura de Birigui. O Balcão funciona como um 

intermediário no qual as empresas publicam vagas 

de emprego ou estágio e onde profissionais ou 

estudantes candidatam-se a estas vagas. Tudo isso 

de maneira online e gratuita através do site www.

balcaodeoportunidadesbirigui.com

De acordo com Samuel Stábile, Professor e 

Coordenador do Balcão de Oportunidades, a empresa 

consegue publicar vagas, avaliar os currículos das 

pessoas que se candidatarem, pesquisar currículos de 

outros profissionais e executar seleção de currículos 

utilizando uma série de critérios através de um sistema 

informatizado. 

 “Basta que a empresa faça um cadastro no sistema. 

Com seu login e senha, a empresa consegue fazer 

busca de profissionais no banco de currículos mesmo 

sem publicar vagas. Caso a empresa publique vagas, 

ela terá acesso direto aos currículos específicos dos 

candidatos para a referida vaga”, destaca.

O Balcão de Oportunidades conta hoje com um total 

de 5.107 currículos cadastrados, sendo que em 2017 

foram publicadas 139 vagas de emprego e estágio.

Para mais informações e suporte às empresas e 

candidatos pode-se ligar para 3649-2200, ou ir 

pessoalmente à Fateb (Rua Antônio Simões, nº 4 – 

Centro – das 9h às 12h e das 12h30 às 15h)

Mais informações pelo e-mail:

balcaodeoportunidades.sedecti@birigui.sp.gov.br 

dlscomunicacao.com.br

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

CEP 16200-065
Birigui - São Paulo

COMUNICAÇÃO COM ESTRATÉGIA,
COMUNICAÇÃO COM RESULTADOS.

COMUNICAÇÃO COM RESPONSABILIDADE.

/dlscomunicacao
@dlscomunicacao

18  99809.9125



Desta forma, precisamos mais do que nunca iniciar, dar 

continuidade e concluir nossos projetos, porém para que 

possamos os atingir com êxito, precisamos anteriormente 

planejá-los, cabendo executar todas as fases de um 

Planejamento que pode ser tanto profissional como pessoal, 

e principalmente criar os Planos de Ação para poder obter 

resultados com eficácia.

Seguem algumas dicas para iniciar um Planejamento de 

maneira simples e objetiva, para tanto podemos utilizar uma 

ferramenta que pode com certeza contribuir para que você 

possa prever e estabelecer os seus objetivos, trata-se da 

ferramenta 5W2H.

Aproveitamos para nos colocar à disposição através da ACIB 

para auxiliá-los nesta mudança de atitude, basta somente 

um agendamento e a vontade de mudança, lembrando 

sempre que esta mudança “Depende de Nós”.

Fonte:g1.globo.com/economia/noticia/mercado-eleva-previsao-de-crescimento-da-

economia-para-2017-e-2018.ghtml

Considerando as perspectivas de retomada da economia 

prevista para 2018 comparada a 2017, onde se prevê um 

crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) tendo como 

resultado em 2017 um crescimento de 0,96% e para 2018 

uma previsão de chegar ao patamar de 2,64%, porém 

segundo o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 

anunciou que o governo estima um crescimento de 3% para 

2018. 

Ante ao exposto, podemos afirmar que “Depende de 

Nós” tomar posse desta nova situação do País, arregaçar 

as mangas e buscar o crescimento de nossas Empresas e 

também consequentemente o nosso próprio crescimento.

E por que “Depende de Nós”? Porque temos a Cultura/

Costume de iniciar projetos, tais como reformular nosso 

comércio, investir em propaganda e marketing, da mesma 

forma no que tange à parte pessoal: Iniciar a Academia; 

Poupar para trocar de Carro/Moto; Iniciar um regime e uma 

mudança alimentar; etc.

Porém na maioria dos casos citados sejam nas questões 

Profissionais ou Pessoais desistimos antes de atingir os 

nossos objetivos e quase sempre elegemos culpados, 

que na maioria das vezes não somos nós, e por que isso 

ocorre? Nós temos Iniciativa (começamos as coisas), o que 

falta é a continuativa (dar continuidade àquilo que iniciamos) 

e principalmente: não temos acabativas (ou seja, não 

concluímos aquilo que iniciamos).

Obviamente que para alterar esta situação depende única e 

exclusivamente de nós mesmos, pois o Sucesso que tanto 

buscamos fica evidenciado quando conseguimos realizar 

nossos projetos inteiros, e com toda a certeza iremos obter 

as conquistas planejadas/desejadas. 

depende de nós
Por fábio ferreira, consultor empresarial



Se quer saber mais da recuperadora, ligue: (18) 

36494222 e iremos mostrar as vantagens desse 

serviço.

Conheça as vantagens da Recuperadora
de crÉdito

A ACIB pensando sempre em seus associados oferece 

mais um serviço para beneficiar o comércio de nossa 

cidade e os consumidores. Trata-se da Recuperadora 

de Crédito. Os principais benefícios são a recuperação 

de um crédito perdido e a inserção do consumidor 

novamente no mercado consumidor. Sendo assim, 

contamos com uma equipe especializada na realização 

de cobranças, intermediando o contato entre empresas 

e clientes, por meio de apuradas técnicas de negociação. 

Esse serviço é disponibilizado tanto para o lojista como 

também ao consumidor em geral. Além disso, a Acib 

disponibiliza o serviço de cobrança para todos os 

associados, incluído a cobrança prejudicial. Realizamos 

as negociações de forma amigável, garantindo a 

solução dos casos.



O Detran de São Paulo, junto com o Movimento Paulista 

de Trânsito, está com uma campanha, criada pela 

Propeg, para conscientizar motociclistas sobre os riscos 

da alta velocidade no trânsito. A ação é protagonizada 

pelo personagem “Jackson Faive”, interpretado por 

Marco Luque. Em Birigui a campanha será realizada pela 

Prefeitura, em parceria com a Acib e demais parceiros.

Embora seja leve e divertida, a campanha alerta para 

dados alarmantes sobre motociclistas, apontados pelo 

Infosiga SP, banco de dados do Movimento Paulista 

que contabiliza vários acidentes nos 645 municípios do 

Estado:

- 1/3 das mortes no trânsito paulista é de motociclistas

- 49% dessas mortes ocorrem nos fins de semana

- 54% dos acidentes com motociclistas são de madrugada

Para se ter uma ideia, a frota de motocicletas no Estado 

cresceu 20% nesses cinco anos, chegando a 5,6 milhões 

de veículos registrados. Em 20 anos, no entanto, essa 

alta atinge 379%. 

PREFEITURA EM PARCEIRA COM A ACIB PROMOVEM MOVIMENTO 
PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO  

Segundo Melissa Puertas Sampaio, Diretora do 

Departamento de Trânsito de Birigui, serão feitos 

em nossa cidade vários pedágios educativos, com a 

distribuição de materiais para a conscientização dos 

Motociclistas. Além disso, o departamento de Trânsito irá 

realizar carreatas e passeatas nas ruas da cidade.

Ainda segundo a Diretora, será realizada a entrega do 

material educativo durante os horários de saída das 

fábricas de Birigui.

“Nossa expectativa é envolver mais de 5.000 condutores, 

principalmente os motociclistas, levando os dados 

alarmantes das estatísticas envolvendo-os nos acidentes 

de trânsito e levando a Frase da campanha, para que 

todos se conscientizem que “Chegar Bem é Chegar com 

VIDA”, destaca.

“Serão feitos em 
nossa cidade vários 

pedágios educativos, 
com a distribuição 
de materiais para a 

conscientização dos 
Motociclistas. ” 

Melissa Puertas Sampaio., 
Diretora do Dep. de Trânsito de Birigui
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TIRAGEM

1.000 Exemplares

novas empresas 
parceiras

ALUGUE CAR  
ARMARINHOS SÃO CARLOS 
AUTO ELÉTRICA SANTA MARIA
BENEDICTA CALÇADOS 
MAGAZINE HELOISA  
HOBBY SHOES  
R MARTINS BARBOSA CONVENIÊNCIA 
REI DO BOLO  
ROTA DO PET  
SINITRATEL  
VESTURE BOUTIQUE
VIA CERTA - ARAÇATUBA 
VIA CERTA - BURITAMA 
VIA CERTA - GUARARAPES 
VITORY BRASIL  
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