
O vice-presidente da Federação das Associações Comerciais da 
Paraíba, Alexandre Moura, Bernardo Gaeiras, diretor do Centro 
de Economia Criativa de Lisboa Portugal, participou de reunião 
com o prefeito Romero Rodrigues na ultima sexta-feira. Em 
pauta, análises de mercado para possível parceria, com apoio do 
SEBRAE, sobre economia criativa. Projeto coordenado por 
Regina Amorim no Sebrae PB. O diretor conselheiro da ACCG, 
Divaildo Junior, também participou do encontro.

Segundo Leonardo Guimarães, 
é necessário o varejo e o 
comércio se reestruturarem, 
compreendendo o que o mundo 
digital proporciona. “O público 
alvo também está nas redes 
s o c i a i s ,  i n v e s t i r  n e l a s  é 
essencial. É preciso dialogar 
com o público virtual”, afirmou. 

 

Varejo físico ou virtual, qual a tendência?

A Associação Comercial de Campina Grande (ACCG) 
promoveu na noite de terça-feira, 26, uma palestra voltada para 
o empresariado local e pessoas interessadas em informações 
sobre tendências e estratégias de negócios mais recentes no 
mercado global. 
 
Desta vez, dando continuidade ao ciclo de palestras realizadas 
pela ACCG, o convidado foi o Master Coach, Leonardo 
Guimarães, que é Especialista em Gestão Empresarial e em 
Marketing de Vendas atuando no mercado corporativo há 10 
anos. A palestra proferida pelo coach teve como tema “As 
Novas Tendências do Varejo e o Papel da Loja Física”.

Pensando nesse sentido, o presidente Marcos Procópio busca a 
partir de eventos como este, proporcionar às empresas a 
aproximação do modelo tradicional de vendas com os as novas 
buscas feitas através do mercado digital. “A ideia principal é 
fazer uma transição de conhecimento e também de métodos que 
permitam mais comodidade ao consumidor”, pontuou.

Ao longo deste ano, a ACCG irá promover palestras, cursos e 
eventos, contando com parcerias de instituições conceituadas e 
de renome nacional, para trazer informações, tecnologias e 
novas tendências para o mercado local.

Nossos próximos eventos

Empresas e profissionais estão no LinkedIn porque buscam 
conteúdo de qualidade. Quer saber como utilizá-lo para publicar 
textos, atingir seu público, gerar vendas e expandir o seu negócio? 
Lançado nova turma para uma imersão no Linkedin ! Dias 10 e 11 
de Abril em Campina Grande com o @brunodelacerda de BH.
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A mudança de estratégia do grupo empresarial em questão ratifica 
as declarações feitas pelo presidente da Associação Comercial, 
Marcos Procópio, chamando a atenção do empresariado para as 
transformações que estão ocorrendo de forma célere no mundo dos 
negócios.

 recente decisão do Grupo Rio do Peixe em desativar seu Amodelo de negócio em Campina Grande, como uma 
estratégia de reestruturação empresarial, acende o sinal 

amarelo em razão das fortes e rápidas mudanças de 
comportamento de consumo e de concorrência empresarial, tendo 
a Internet como o principal indutor das transformações.

A ACCG se solidariza com o Grupo Rio do Peixe pela sua 
trajetória e reconhece a sua relevante contribuição para o 
desenvolvimento econômico e social da Paraíba, ao longo de mais 
de 30 anos. 

Lamenta, entretanto, a ocorrência porque a saída da empresa do 
mercado local provoca queda na arrecadação de impostos, além de 
prejudicar centenas de pais de famílias que ficam desempregados.
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