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Programa
“ACIB na TTV”
V”
Todo associado pode
participar
Pesquisa do Empresário
do Ano e Preferência e
Popularidade 2013
começou em março

Acib realiza palestras
para incentivar
vendas pela internet

CONSULTAS SPC, SCPC, NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES
E CHEQUES SEM FUNDO, CONVÊNIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, ESCOLARES, ESTÉTICOSS E
CONSULTORIAS
Página 6

Sebrae e Acib
organizam 2º Rodada
de Negócios
Em 2012 o encontro contou
com a participação de
100 empresas de Barretos
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Esses são alguns dos benefícios à disposição na Acib.
Ainda não é associado da Acib? Não conhece nossos serviços?
Não perca mais tempo! Faça parte da Acib.
É muito bom pra sua empresa! Faça ou peça uma visita!

Acib rrealizará
ealizará Cur
sos de
Cursos
Ger
entes e Vendedor
es
endedores
Gerentes
Aprimore seus conhecimentos e entre para o mercado de trabalho
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PONTO DE VISTA

Jaqueline Maria Alves Ramos
New Solutions

Editorial

Falta
colaborador
Apesar dos intensos trabalhos que já foram e
vem sendo desenvolvidos pela Acib no sentido de
capacitar a mão de obra necessária para o comércio, como recepcionistas, vendedores, caixas,
atendentes e até gerentes, ainda assistimos diariamente a falta de colaboradores.
Nosso mercado de trabalho está cada dia mais
aquecido com o surgimento de novas vagas em praticamente todos os setores de uma empresa.
Quando buscamos um colaborador aparecem
várias pessoas interessadas, mas infelizmente sem
treinamento e especialização. Hoje as empresas
buscam comprometimento, não cabe mais colaboradores estagnados.
Todos nós já sabemos que funcionários assim
jamais vão crescer dentro da empresa. Vão estagnar na colocação em que estão e executarão
apenas as tarefas que lhes forem determinadas, ou
seja, jamais terão qualquer criatividade ou aplicarão os conhecimentos que têm para ajudar a
empresa a crescer, em setores que vão desde o
atendimento inicial até o pós- atendimento aos
clientes.
Em qualquer setor de atividade, seja do comércio, indústria ou serviços, existem vagas disponíveis para bons profissionais. Não importa que seja
um cargo de menor expressão dentro da empresa,
pois todos os cargos são importantes, desde o colaborador da limpeza até o gerente.
Entretanto, são poucos os que vestem a camisa
da empresa, que se dedicam em estar sempre buscando seu crescimento, o crescimento de seus colegas e consequentemente o crescimento da empresa. Os que se destacam são disputados e valorizados no mercado de trabalho.
A Acib já tem programado para este ano vários
cursos de capacitação de funcionários. Entretanto, é necessário mais que a captação, mais que o
interesse apenas para o emprego. É necessário o
interesse pela empresa. É necessário que o colaborador se conscientize que o crescimento da
empresa representa também o seu crescimento
profissional e pessoal.
O mercado está aberto a todos os trabalhadores.
Antigamente as empresas tinham “empregados”. Esse termo caiu em total desuso desde que
os empresários perceberam que necessitavam de
colaboradores compromissados com a empresa.
E para esses colaboradores, o mercado de trabalho estará sempre de portas abertas.

André Luís Peroni Ângelo
Presidente

Jaqueline Maria Alves
Ramos é proprietária da New
Solutions, Nascida em
Barretos, é filha de Benedito
da Cruz Alves e Lucia Helena
Ramos Rocha Alves, casada
com o também proprietário
Marco Alexandre Ramos é
mãe de Camille e Rafaella. A
empresária, é formada em
Técnico em Contabilidade,
trabalhou no Grupo Joia como
vendedora e crediarista por 6
anos, logo ingressando como
vendedora autônoma de
Semijóias da marca Bruna
Semijóias. Atualmente dedicase totalmente à New Solutions.
A New Solutions foi criada
oficialmente no dia 30/05/
2011, mas o casal, já
trabalhava nesta área de
o
antenas e segurança há mais de 10 anos em uma sociedade familiar. No no ano de 2011,
Jaqueline e Marco realizaram o sonho de caminhar só, tornando-se mais uns
empreendedores na cidade de Barretos.
Em quase 2 anos a New Solutions vem oferecendo para Barretos e região, serviços
especializados na área de antenas em geral, câmeras (CFTV), portões automáticos,
interfonia, alarmes, cercas elétricas e também informática.
“Temos trabalhado com custo benefício muito bom, nos destacando principalmente na
área de segurança, tendo como diferencial e prioridade um atendimento de excelência, e
assim a satisfação de nossos clientes”, acrescenta a empresária.
Sob seu ponto ede vista sobre a cidade, el diz que “Barretos é uma cidade tranquila e
boa de viver e tem melhorado muito nos últimos anos, crescendo e criando empregos. O
comércio em geral tem crescido e atraído novas empresas, grandes e de médio porte. O
Shopping tem dado muito certo. Na minha opinião falta melhorar muito a saúde, educação
e os políticos se empenharem mais em fazer para quem precisa !”, comenta.
Acredito muito na cidade. Barretos é um campo pronto para ser colhido. Acredito na
nova administração de Barretos e faço votos que eles trabalhem muito pelo crescimento
de nossa cidade”, finaliza a empresária.
A New Solutions fica na Rua 18 nº 918, atende pelo fone (0xx17) 3325-8515.
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Notícias

85% dos brasileiros fazem compras
por impulso, revela pesquisa do SPC
O ato de fazer compras por impulso é um ‘mal’ que acomete 85% dos brasileiros,
segundo pesquisa divulgada pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito).
De acordo com o estudo que ouviu 646 consumidores, ansiedade e insatisfação
com a própria aparência são os principais motivos que levam os brasileiros a
fazerem compras sem planejamento. De quatro em cada dez entrevistados (43%)
admitem fazer compras por impulso em momentos de ansiedade, tristeza ou angústia.
Em nota, o SPC avalia que esse tipo de consumo descontrolado serve como
uma espécie de recompensa emocional para esse consumidores.
Entre os que fazem compras movidas por impulsos emocionais, a ansiedade
por um evento que se aproxima (festas, jantares e viagens, por exemplo) é o
motivo mais decisivo entre consumidores de classes A e B.
Por outro lado, a baixa autoestima (insatisfação com a própria aparência) é a
razão mais citada entre consumidores das classes C e D.
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são uma ótima oportunidade de venda.
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SAIBA O QUE É CERTIFICADO
DIGITAL?
É um arquivo eletrônico que identifica quem é seu titular, pessoa física ou
jurídica, ou seja, é um Documento Eletrônico de Identidade. Quando são
realizadas transações, de forma presencial, muitas vezes é solicitada uma
identificação, por meio de um registro que comprove a identidade. Na internet,
como as transações são feitas de forma eletrônica o Certificado Digital surge
como forma de garantir a identidade das partes envolvidas.
Transações eletrônicas e outros serviços via Internet, estão se tornando cada
vez mais comuns. Entretanto, preocupações com a privacidade e segurança
podem impedir o usufruto das facilidades providas pelos serviços na Internet.
Ao utilizar a Certificação Digital, pode-s ter certeza de estar fazendo uso da
mais moderna tecnologia de segurança para proteger as informações pessoais e
de sua empresa.
Hoje, a Certificação Digital e considerada uma ferramenta de segurança
extremamente eficaz, garantindo a integridade das informações que trafegam na
Internet e identificação de origem e destino.
A Certificação Digital, utilizada nas transações eletrônicas garante:
- Privacidade nas transações;
- Autenticidade;
- Assinatura Digital;
- Não repúdio.
É a garantia que as informações trocadas nas transações eletrônicas não
foram alteradas no caminho que percorreram.

Junta Comercial vai emitir CNPJ com
número de registro de empresa
Desde o último dia 11, quem quiser abrir ou alterar um negócio não precisa
mais esperar o Número de Inscrição no Registro de Empresas (Nire) para
pedir o CNPJ, que é número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, na
Receita Federal. A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) vai fazer
os dois processos ao mesmo tempo.
A expectativa é que a ação reduza de 17 para 7 dias o tempo médio de
atendimento resultante da soma dos processos isolados.
A medida é resultado de um convênio com a Receita Federal assinado pelo
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O registro integrado estará
disponível na sede e em todos os 24 escritórios regionais e 73 postos de
G1
serviços da Jucesp espalhados pelo Estado.

Rua 32, 1252 - Barretos - SP
Fone: 17 - 3322-2755
www.alfabarretos.com.br
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Barretos Tem

Renda e crédito melhor
ar
am o
melhorar
aram
varejo no país em janeiro, diz
G1
IBGE

O avanço de 0,6% no volume de vendas do comércio varejista no país em
janeiro, em comparação a dezembro de 2012, é resultado do aumento de renda
dos brasileiros, que vêm contando ainda com maior oferta de crédito e com
estabilidade no emprego, em pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
As compras de alimentos e bebidas em supermercados, que aumentaram 1,4%
em relação a dezembro e 3,4% na comparação com janeiro de 2012, tiveram o
maior peso no aumento das vendas (30%), seguidas das compras de outros artigos
de uso pessoal e doméstico, categoria que engloba artigos de lojas de
departamento, brinquedos, material de óticas, produtos esportivos, jóias e bijuterias.
Com um avanço de 4,7% em relação a dezembro, e de 13,9% frente a janeiro de
2012, o segmento representou 22,3% na alta do volume de vendas.
O expressivo aumento nas vendas de equipamentos e material para escritório e
de informática, de 18,5% em relação a dezembro, para o pesquisador é uma
recuperação do setor, que vinha de dois meses de taxas negativas de crescimento.
De dez atividades pesquisadas, sete tiveram resultados positivos em janeiro.
Três mostraram recuo nas vendas frente a dezembro. O segmento de tecidos,
vestuário, calçados (-0,4%), constitui uma atividade sobre a qual não se tem muito
domínio para explicar o comportamento, mas ele acredita que possa ter sido
influenciada de forma negativa pelo alto custo das novas coleções e pela
concorrência de produtos importados.
Móveis e eletrodomésticos, com recuo de 2,6%, vêm sofrendo a influência dos
preços, com a volta do IPI. O setor também saiu de uma base de comparação
forte em dezembro, quando marcou alta de 2,7%.
Os automóveis (-1,2%) também saíram de uma base de comparação alta (3,3%
em dezembro).

Fatur
amento das MPEs de SP
turamento
cresceu 0,9% em janeiro, diz Sebrae
As micro e pequenas empresas (MPEs) do Estado de São Paulo faturaram R$ 40,6 bilhões em janeiro, alta de 0,9% sobre o mesmo mês de 2012
e o melhor resultado para o mês desde 2001, aponta pesquisa do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP).
Na análise por setores, o comércio registrou o melhor resultado, com
alta de 4,2%, beneficiado pelo bom desempenho do mercado interno e
puxando a alta do mês, diz o Sebrae. O segmento de serviços teve queda
de 1,6% no faturamento. A indústria registrou queda de 4,1%, o pior resultado da indústria para um mês de janeiro desde 2009.

Entre as regiões, a cidade de São Paulo registrou o melhor desempenho, com uma alta de 5,7% no faturamento das MPEs.
A região metropolitana e o interior tiveram desempenho igual: aumento
de 0,9% na receita real. No ABC, o faturamento caiu 2%.
No confronto entre janeiro deste ano e dezembro de 2012, o resultado,
contudo, foi de recuo de 18,1%. A queda era prevista, diz o Sebrae, por
conta do menor faturamento do comércio e férias coletivas em empresas,
por exemplo.
G1
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ACIB

Acib of
er
ece ser
viços e benefícios par
a
ofer
erece
serviços
para
associados
gor
a:
associados.. Conheça a
ag
ora:
CONSULTAS SPC, SCPC, NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES E CHEQUES SEM FUNDOS,
CONVÊNIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ESCOLARES, ESTÉTICOS E
Esses serviços e benefícios estão à disposição naCONSULTORIAS
Acib. Para
CONSULTORIAS
utilizá-los basta associar-se. O valor da mensalidade é bonificado
em consultas de SCPC.

ASSOCIADOS DA ACIB TÊM À DISPOSIÇÃO:

Advogados, contadores, tributaristas e agentes financeiros.

CONVÊNIOS
MÉDICOS: Unimed e Santa Casa Saúde;
ODONTOLÓGICOS: Oper Riso, Santa Casa Saúde, Clínica
Vita e Prodoc;
NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES
ESTÉTICOS: Cirfe;
Os devedores negativados são apontados em Barretos e em
ESCOLARES: Colégio e Faculdade Barretos e Iseb.
todo o Brasil.
LÍNGUAS E INFORMÁTICA: Fisk, Microway e CCBEU.
Pode negativar devedores de: Nota promissória, cheques sem
fundos, contrato e qualquer outro documento, desde que tenha
E AINDA:
identificação do devedor.
Serviços de Cobrança, Convênios Financeiros para Capital de
Giro e Investimentos, Assessoria Jurídica, Contábil, Tributária e
CONSULTAS 24 HORAS
As consultas podem ser feitas por telefone, internet ou através Financeira, Salas e Auditórios para reuniões, Etiquetas para Mala
Direta, Cursos, Palestras, Promoções, Site, Jornal, Revista e
do 0800-777-4024 ou 0800-707-8024.
As consultas são de SPC, cheques, protestos, ações judiciais, Programa “Acib na Tv” na TVB.
www.acibarretos.com.br
balanços, veículos, etc.
PROCURE A ACIB: (17) 3321-3200

“Participe da ACIB: é muito bom para sua empresa”

Sebrae e Acib organizam
2º Rodada de Negócios
Em 2012 o encontro
contou com a
participação de
100 empresas de
Barretos

Curso para
Formação de
Vendedores e
Atendentes
em abril

Empresário
do Ano 2013
Pesquisa começa no dia
20 de março
A Pesquisa Popular para indicação
do EMPRESÁRIO DO ANO 2013, e
as EMPRESAS DESTAQUES em
Preferência e Popularidade em seus
segmentos começou em março e termina no dia 20 de junho. A homenagem
acontece no dia 20 de Julho, no Espaço
Berrantão.

A Acib inicia em abril o Curso para
Acontecerá no próximo mês de abril a 2º Rodada de Negócios de Barretos, Formação de Vendedores e Atendentes.
numa ação promovida pelo Sebrae-SP em parceria com a ACIB.
O curso terá duração de 60 dias, de
Com a participação de aproximadamente 100 empresários, em um rodízio segunda à sexta-feira das 18h00 às
entre dez mesas, com dez empresários cada uma, todas as empresas terão a 19h00. Procure a Acib e inscreva-se.
oportunidade de apresentar seus produtos e serviços, trocar cartões e aumentar
sua rede de relacionamento.
O objetivo do evento é proporcionar negócios entre os empresários e possibilitar que cada um entenda e conheça o que todos fazem, produzem e ofertam em
suas empresas.
Para mais informações procure a Acib.

Curso para Formação de Gerentes

Programa “ACIB na TV”: o
espaço do empresário barretense

O Programa “ACIB na TV” é a voz e a imagem do empresário barretense, tem
como objetivo apresentar à população o que Barretos têm, e os polos comerciais
Aprimore seus conhecimentos e
da cidade Também é um espaço para que o empresário apresente seus produtos
entre para o mercado de trabalho!
e novidades à população.
Você empresário possui alguma inovação e produto, que deseje apresentar aos
A Acib inicia em abril, o Curso para Formação de Gerentes. O Curso tem
consumidores,
procure a Acib. Você pode dar sugestões e ideias de novas
duração de 60 dias, de segunda à sexta-feira das 7h00 às 8h00. Procure a Acib e
entrevistas.
inscreva-se.

Vendas pela Internet
A Acib irá realizar incentivos às empresas para que comercializam seus produtos também pela internet, para que essas possam aumentar ainda mais a receita,
visando a redução de custos de seus produtos.
Serão realizadas palestras visando orientar as empresas de Barretos a vender e anunciar seus produtos, até mesmo exporta-los, para que o barretense possa
comprar pela Internet, porém produtos genuinamente barretenses.

Barretos, março de 2013
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Dicas e Empreendedores

Palestra na ACIB abordou
exportações e comércio
eletrônico para empresas

Aconteceu no último dia 12, o cliclo de palestras “Sua Empresa Vendendo
pela Internet”, em uma parceria entre Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
SEBRAE e Acib.
O objetivo do evento foi de levar aos empresários de Barretos e Região o
conhecimento necessário para ampliar seus lucros, fidelizando e conquistando
novos clientes, atuando inclusive no mercado internacional sem ter que sair da
cidade de Barretos. Também foram motrados os benefícios e os cuidados que
se deve ter ao explorar o mercado de e-commerce que cresce a cada dia,
possibilitando diversificar as ferramentas de vendas e divulgar os seus produtos.
A primeira palestra ministrada pela gestora empresarial e de marketing, Sheyla
Belíssimo, falou sobre como os empresários e comerciantes podem fidelizar e
até mesmo prospectar novos clientes, utilizando o Marketing Direto dos Correios,
cujas soluções atendem às expectativas de incrementar nas vendas e de busca
de novos mercados.
Destaque também para a palestra da especialista Marize de Almeida
Kozlowski, Assistente de Comércio Exterior dos Correios, que atua no suporte
comercial, planejamento e consultoria de vendas dos serviços do Exporta e
Importa Fácil. Marize falou sobre o comércio exterior, e como as empresas
podem exportar os produtos, as principais exigências alfandegárias, destacandose as facilidades do Exporta Fácil, projeto de fomento e incentivo às exportações
do Governo Federal.
Encerrando o evento, Rafael Matos, do Sebrae, falou sobre os serviços do
órgão. Para mais informações sobre os assuntos, você pode procurar a Acib.

Limpe Facíl

Ronan de Oliveira Toledo é proprietário da empresa Limpe Fácil, que surgiu
visando atender aos clientes com excelência. Após uma análise de mercado, o
empresário identificou uma carência em Barretos na união qualidade x atendimento
no ramo. Com isso foi criado nome LIMPE FÁCIL, tornando-se objetivo e de
fácil entendimento na área de atuação da empresa, inaugurada no dia 19 de
novembro de 2012.
A empresa Limpe Fácil oferece para seus clientes uma linha completa e de alta
qualidade no segmento de higiene e limpeza: Detergentes, limpadores, odorizadores,
sabonetes, amaciantes, Mult Uso, Flotador, Pós obra, Geléia de Pinho, etc.
O grande diferencial de empresa é uma linha exclusiva de produtos em Barretos.
São produtos usados em grandes empresas no território nacional, além de um
atendimento personalizado e concluindo com rapidez na entrega.
Sobre suas perspectivas sobre a cidade e seu ramo de atuação, o empresário
comenta que: “A expectativa nossa é muita promissora, tendo em vista a forma
gerencial e inovadora de nossa empresa. Nós temos promoções semanais e
quinzenais com preços baixíssimos e também sorteio de brindes para nossos
parceiros, tais como: televisão, lavadora, fogão etc. O que é muito compensador
para nossos parceiros”,
comenta.
“Aos amigos Barretenses e
também de nossa região deixo
um convite para vir conhecer a
Limpe Fácil e fazer parte de
nossa história”, finaliza o
empresário.
A Limpe Facíl fica na Avenida
31, nº 327 (Esq. Rua 10), atende
pelo 3323-4600.

Adquira sua
“Honda”
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Acib

A Acib é uma entidade atuante e
participativa em Barretos, e está
sempre de portas abertas para
receber seus associados ou não
associados. Além de procurar
oferecer aos empresários tudo que
existe de mais moderno no comércio,
independente de seu ramo de
atuação.
Associar-se a Acib, a meu ver é
um excelente negócio, e de extrema
importância para todos os
empresários de Barretos. Através dela
você pode conseguir todo o suporte
e assessoria necessários.
Fica aqui o convite para os
empresários associarem-se a Acib,
pois aqui é a “Casa do Empresário
Barretense”.
José Luiz da Silva
1º Tesoureiro

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM FEVEREIRO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - KORPO & KOR
2 - MP SPORTS
3 - ARLETE MAGAZINE
4 -ARLETE BOUTIQUE
5 - BROOKSTORE
6 - MP FASHION
7 - KÁTIA GOUVEIA
8 - BIABELAMORE
9 - DURVAL MOTOS
10 - CASA BARONI
11 - 100% VÍDEO
12 - A IMPERIAL
13 - PNEU CENTER
14 - BAZAR JULINHA
15 - LÍDER COMERCIAL
16 - CAMA DE GATO
17 - BBM
18 - SILVIA PRESENTE
19 - BOM PREÇO
20 - VILLA SPORTS

Acredito que o Comércio de Barretos,
não seria o que é se não fosse o apoio da
ACIB. Porém esse apoio ainda se
concentra muito no centro e no calçadão
em si, e por mais que eles se esforcem em
expandir esse apoio para os comércios do
Bairro, ainda é muito fraco. Muitas vezes
não participo das promoções por este
motivo, e acabo por realizar minhas
próprias promoções, e isso irá acontecer
enquanto a Associação não encontre um
modo de focar ainda mais os Bairros em
suas campanhas.
Em relação ao atendimento prestado
pela Acib, não tenho do que reclamar,
sempre fui muito bem recebido por todos, e muito bem servido por seus serviços.
Gostaria apenas de destaca que a Acib deveria analisar seus convênios,
antes de firmá-los com as empresas, pois em quase todas as situações os valores
oferecidos neles acabam sendo maior para os associados, do que para aqueles
que não são. No meu ponto de vista, as empresas acabam por utilizar a Acib
apenas para aumentar seu número de clientes.
José Mauro Gonçalves
1000 Dicas

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM FEVEREIRO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

MAIS DE UMA EMPRESA
1 - GRUPO JOIA
2 - LAVRADORES
3 - ÓTICAS SANTA LUCÍA
4 - CISNE
5 - DROGADADA
CASA DE CONSTRUÇÃO
1 - CONSTRURIBEIRO
2 - RIOMAR
3 - LOJÃO MAT. P/ CONST.
4 - CONSTRUAMÉRICA
5 - A CONSTRUTORA
CONCESSIONÁRIAS
1 - VOLKS DAHER
2 - FORD CABRERA
3 - CANNES PEUGEOT
4 - FIAT META VEÍCULOS
5 - BAVEP

IMOBILIÁRIAS
1 - QUEÓPS
2 - ROCCS
3 - RENATO PEGUIM
4 - FLAGUI
5 - ALICE BARCELOS

1 - PETROGAS
2 - A JV FERRAGENS
3 - LIMPE FACÍL
4 - MA FASHION
5 - VITTA FITNESS
6 - PANTANAL PESCA & PRESENTES
7 - ESTILO FASHION
8 - LACERDA & SILVA
9 - PADARIA GALETO DOURADO
10 - CASA DE PÃES E MERC. STA.
EDWIRGES
11 - NET BARRETOS

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - DEPÓSITO DE GÁS SÃO CARLOS
2 - AÇÃO RADIKAL
3 - BALLA CELL
4 - RODRIGO AUTOMÓVEIS

INCLUSÕES NO SCPC

EXCLUSÕES NO SCPC

Fevereiro / 2013 ....... 857

Fevereiro / 2013 ....... 645

JORNAL DA ACIB
Barretos, março de 2013

Barretos Tem

CORREDOR
COMERCIAL:
RUA 22 ENTRE AS
AVENIDAS 11 E 15

Sanitek

Casa do Criador

Drogaria Rey

VP Cartuchos

Nova Opção
Etiquetas

BIMOTO
SM Doces

Clínica Bampa

Salão

Barbearia

Buffet Pra
Festa

JCL

La Maison

Feirão do Calçado de Franca

