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IV Liquidalém movimenta a economia local
O

Além Vest Moda, núcleo lojista do programa
Empreender, desenvolvido pela Associação Comercial
e Empresarial de Além Paraíba ACE AP, realizou nos dias 03, 04
e 05 de agosto, no ginásio poliesportivo da Ilha do Lazareto,
o IV Liquidalém.
A feira de liquidação, empreendida desde 2014, pelo núcleo, começou como um meio
de inibir as feiras itinerantes,
que se instalavam com frequência no município, com mercadorias de origem duvidosa,
levando o dinheiro que deve
circular em nossa cidade, mantendo nossas empresas e postos de trabalho. As integrantes
do Além Vest Moda passaram
a fazer uma grande queima de
estoque todos os anos, no período da FEXPO e vêm obtendo
grande sucesso.
n A quarta edição do Liquidalém movimentou a cidade
As empresárias estão satisfeitas com a ação, mesmo em que o país atravessa, nos últi- da Conexão íntima, todo segre- dos produtos levados e na capameio à grave crise econômica mos anos. De acordo com Alice, do da feira está na credibilidade cidade de superação do grupo.
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Miriam, da loja Na Dinda Tem,
afirmou que, embora as vendas
para ela esse ano tenham sido
um pouco menores que nos anos
anteriores, a Liquidalém sempre
vale à pena porque queima estoque e faz dinheiro. As novas
integrantes do grupo, Juliana e
Uiara, respectivamente Aquarela e Pier, disseram não ter como
fazer comparações, por ser us
primeira feira, mas que suas expectativas foram amplamente
atingidas e até superadas.
O IV Liquidalém contou, esse
ano, com o patrocínio da Sociedade Beneficente 18 de julho e
com a participação da loja de cosméticos LaMeyze. A Drogalém
esteve presente no salão modelo, que ofereceu procedimentos
também a preços menores, com
cabeleireiras locais e do núcleo
Além Hair. O Art’ Além mais uma
vez expôs seus produtos, nos
três dias da feira. O serviço de
alimentação, esse ano, ficou por
conta do Restaurante Lotti’s.
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Odontologia: Uma nova FASE
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UNOPAR oferece Segunda Licenciatura 8 ARTIGO
e Complementação Pedagógica
Fraquias de sucesso

I

nstalado em Além Paraíba desde
2010, no SESI, o polo da UNOPAR, gerenciado pela ACE, acolhe
hoje mais de 600 alunos. Com
cursos a preços acessíveis, a UNOPAR é
uma alternativa para se formar em uma
instituição de qualidade online, com aulas presenciais uma vez por semana.
Além das graduações e pós graduações, o polo de Além Paraíba oferece também os cursos de segunda licenciatura e o
de complementação pedagógica.
O curso de graduação de 2ª Licenciatura é ministrado na modalidade de
Educação a Distância (EaD), 100% online. Indicado para pessoas que possuem
uma graduação em Licenciatura e desejam uma segunda habilitação para ministrar aulas em uma das seguintes áreas do conhecimento: Educação Física,
História, Letras-Português, Matemática, Pedagogia, Química. O curso tem
prazo de duração de 18 meses.
Já o curso de Graduação em Forma-

ção Pedagógica (complementação), que
também é ministrado na modalidade de
Educação a Distância (EaD), 100% online
é indicado para pessoas que possuem
um curso superior de Bacharelado e desejam habilitação em Licenciatura, ou
seja, adquirir habilitação para ministrar
aulas em áreas do conhecimento correlatas ou afins ao curso de bacharelado.
Os cursos de Formação Pedagógica são
organizados em matrizes de 1000 horas
e 1400 horas. Os cursos com matrizes de
1000 horas são indicados para estudantes Bacharéis que desejam habilitar-se
em licenciatura na mesma área de conhecimento de sua formação. Já os Cursos com matrizes de 1400 horas são indicados para estudantes Bacharéis que
pretendem habilitar-se em licenciatura
em área de conhecimento diversa do seu
curso de formação. Dentre os cursos de
Formação Pedagógica ofertados temos
as seguintes áreas de conhecimento:
Artes Visuais, Educação Física, Ciências

Biológicas, História, Sociologia, Geografia, Letras-Português, Letras-Inglês,
Letras-Espanhol, Química, Matemática
e Física.
Em ambos os casos, o candidato
poderá realizar sua matrícula direto na
unidade, mediante a entrega da cópia
autenticada do diploma do curso superior de bacharelado/licenciatura ou
certificado de conclusão de curso, cópia
do RG, CPF, comprovante de residência
e certidão de casamento, se for o caso.
Não é necessária a realização de processo seletivo agendado ou vestibular
para o ingresso. A análise curricular,
deferimento e efetivação da matricula
será feita pela secretaria acadêmica,
desde que atendidos os prérequisitos
do curso pretendido.
Quem desejar ter informações mais
específicas ou fazer a sua inscrição,
pode procurar o polo da UNOPAR de
Além Paraíba, no SESI, ou pelo telefone
32 3462-4309.

Hospital São Salvador - HSS promove a
campanha LUZ SOLIDÁRIA
PROVEDOR E ADMINISTRADORA DO HOSPITAL SÃO SALVADOR COMENTAM AS
DIFICULDADES DA INSTITUIÇÃO E A IMPORTÂNCIA DAS DOAÇÕES

Com visíveis melhorias na
infra estrutura e equipamentos,
o Hospital São Salvador - HSS
- ainda passa por dificuldades
para gerir as despesas. Como
alternativa para os déficits orçamentários, a atual administração promove a campanha LUZ
SOLIDÁRIA, que embora já exista, não vem sendo divulgada,
nos últimos anos. O objetivo da
campanha é aumentar as doações, que hoje não ultrapassam
R$ 3000,00 mensais.
Os valores doados, através
das contas da ENERGISA são
revertidos no pagamento da
conta de energia do HSS, gerando uma economia em valores, que podem ser investidos
em qualquer setor da administração da instituição. De acordo com o provedor do HSS, Dr.
Rafael Gracioli, a instituição
trabalha em déficit, sobretudo
pelos repasses públicos, que
são bem aquém das necessidades da manutenção de cor-

5 O provedor do HSS, Dr. Rafael
Gracioli

5 Dr. Rafael e a administradora do Hospital São Salvador, Flávia Abreu

po médico e afins. Segundo
ele, as reformas na estrutura
física do hospital, muitas realizadas com recursos exclusivos, como o Pró-Hosp, foram
necessárias até para que aumentassem os atendimentos
de particular e convênios, que
são hoje os principais recursos
recebidos pelo HSS, e até para
dar meios para os profissionais de saúde trabalharem.
A atual administradora do
HSS, Flávia Abreu, está trabalhando intensivamente na
divulgação dessa campanha.
Segundo ela, com a doação de
apenas R$ 2,00 de cada usuário
da ENERGISA da cidade seria
possível chegar a R$ 32.000,00
em doações, que seriam de
muita valia para a instituição
de Saúde. Dr. Rafael comentou
também que, das cidades da
região, apenas Sapucaia tem
convênio de repasse financeiro com o HSS, embora muitas
outras usufruam dos serviços

de atendimento, que hoje são
referência na circunvizinhança.
Ele afirmou também que as
doações feitas para outras instituições, em cidades vizinhas,
são válidas, mas é necessário
que a população entenda que
o Hospital São Salvador é seu
patrimônio e que é aqui que
será feito seu atendimento, sobretudo em casos de urgência.
Além disso, os valores repassados para o HSS, pelo SUS, são
bem menores do que os da a
maioria dos hospitais da região
e, embora a Secretária de Saúde de Além Paraíba, Bethania
Reis Gracioli, tenha conseguido
aumentar o repasse municipal,
ainda são escassos os recursos
disponíveis.
No ano de 2016, o HSS realizou 30.474 atendimentos
externos e, apenas no primeiro semestre de 2017, já foram
realizados 17.181 atendimentos. Já os atendimentos internos, em 2016 foram 2.209

internações e, só no primeiro
semestre desse ano, 1127. De
acordo com Flávia, colocadas
em escala os atendimentos e
o índice de reclamações acerca desses, pode se constatar
uma evolução imensa na eficácia do HSS. Dr. Rafael destaca que até os melhores hospitais do país podem cometer
falhas de atendimento e que,
claro, essas devem ser sanadas, mas que nosso hospital é
hoje referência de qualidade.
Para realizar a doação,
via conta da ENERGISA, basta
preencher um formulário no
próprio HSS, ou com as representantes da instituição, que
estarão nos correspondentes
bancários e fazendo visitas nas
residências, devidamente identificadas. Sempre se lembrando
que o Hospital São Salvador é
nosso e que diversas benfeitorias já foram feitas, nos últimos anos, visando ao melhor
atendimento da população.

Gestão de franquias: uma rede
bem avaliada tem mais chance de crescer
por ALTINO CRISTOFOLETTI JÚNIOR, fundador da Casa do Construtor e
vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF)

O franchising não passou incólume à crise econômica brasileira. Ainda assim, pode-se dizer que o setor tem sido resistente, como provam dados recentes. De janeiro a março de 2016, segundo a Associação Brasileira
de Franchising (ABF), o faturamento do mercado teve alta nominal de
7,6% frente a igual período de 2015, totalizando R$ 33,7 bilhões. O número de lojas também avançou, somando 141.254 unidades, com expansão
de 2.911 novas operações.
Para continuar crescendo, contudo, as redes precisam afinar a gestão.
Deve-se acompanhar de perto cada unidade, traçar metas de produtividade, diminuir custos e garantir competitividade. A franqueadora que
tiver informações consistentes sobre o negócio estará à frente, como uma
franquia de sucesso. Para ter vantagem competitiva, porém, é preciso ter
indicadores de performance: índices de produtividade das unidades e da
rede, de qualidade, de capacidade e de estratégia.
Acompanhar esses indicadores permite checar o cumprimento de
metas, avaliar o nível de produtividade de cada unidade e mensurar a
percepção da qualidade dos serviços e produtos oferecidos. É possível,
ainda, melhorar processos e fluxos de trabalho com base nas informações
coletadas. O acompanhamento dos dados deve envolver três importantes
pontos da operação: expansão, resultado da rede e das lojas, e sustentabilidade do franqueado. O último ponto merece atenção. Embora a essência
do franchising seja a busca por crescimento e capilaridade, é preferível ter
cem lojas eficientes e rentáveis do que mil que lutam para ficar próximas
da meta. São os indicadores de performance que sinalizarão se o céu está
para um voo de brigadeiro ou se é preciso colocar o pé no freio.
É essencial, ainda, que o franqueador acompanhe de perto o Ebitda
(resultado da receita, menos despesas, sem descontar os impostos) tanto
da franqueadora quanto dos franqueados. Esse índice permite conferir se
realmente sobra capital para investimento. Sem os números reais, corre-se o risco de perder eficiência em tecnologia e processos, além de ter
franqueados insatisfeitos. Vale observar, contudo, que o franqueador não
pode (e não deve) assumir a operação do franqueado. É sua obrigação
capacitar a rede, oferecer ferramentas que ajudem a medir os resultados e
acompanhar diariamente os demonstrativos. A responsabilidade pelos resultados cabe às duas partes, cada uma com suas demandas e obrigações.
BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO
Criar indicadores sem interpretá-los não basta. Para isso, há uma série de ferramentas que auxiliam na coleta de informações sobre o cliente,
sobre fluxo de caixa, sobre comportamento de vendas por unidade franqueada em tempo real, entre outras. Soluções customizadas, como a da
TOTVS, atendem às necessidades de cada segmento de negócio.
A tecnologia é crucial para avaliar resultados na gestão de franquias.
Itens relativos às despesas, por exemplo, não podem ser analisados de forma geral. É preciso colocar uma lupa em cada grupo de gastos, fazer uma
análise detalhada e priorizar os que têm maior relevância. A automação
comercial permite segmentar a própria rede por grupos de franqueados
que apresentem o mesmo perfil de operação, o que possibilita análises
de unidades franqueadas semelhantes versus os resultados que elas têm.
Assim, fica claro onde é possível melhorar.
As soluções tecnológicas possibilitam uma garimpagem melhor de candidatos a franquias (leads) por meio de softwares especializados. De acordo
com o perfil ideal desenhado pela rede, os leads podem vir das mais variadas fontes, como feiras do setor, redes sociais, portais e até pelo Google.
Nesse sentido, a aplicação da ferramenta de geomarketing garante
maior segurança e eficiência no processo de expansão. Além de apontar
os pontos que mais se alinham com o perfil da rede e do negócio, a ferramenta ajuda a delimitar aspectos populacionais que podem levar vendas
efetivas e a mensurar qual é o tamanho da oportunidade nos locais escolhidos para abertura das novas unidades. Também proporciona a análise
correta e a elaboração de campanhas com foco no potencial público da
região para aumentar a conversão e permitir, ainda, a segmentação com
a cobertura dos clientes de forma correta. Além disso, permite à rede conhecer mais de perto as atividades da concorrência.
Hoje, as ferramentas de Customer Relationship Management (CRM)
também ganharam novas funções. Se antes serviam para que a redes se
comunicassem com a clientela, agora são essenciais para a franquia acompanhar de perto clientes e não clientes, além de auxiliar na gestão das
mídias sociais. As informações se multiplicam; além do perfil, da frequência de compra e do valor do tíquete médio, passam pela afinidade com
a marca, demanda de compra de produtos e serviços em determinados
momentos do dia e pelo que o cliente reporta sobre as redes nas diversas mídias, entre outros pontos. Daí a necessidade de adotar softwares de
Business Intelligence (BI) para facilitar o cruzamento das informações.
Por fim, é importante acompanhar de perto o índice de satisfação dos
franqueados, pois se trata de um excelente termômetro para promover
mudanças, realinhamento e expansão da rede.
Embora gerenciar uma rede de franquias não seja para amadores,
tampouco deve ser uma tarefa exclusiva do franqueador. A gestão compartilhada começa a ser adotada por um número significativo de marcas. É o caminho, dado que é o franqueado que lida diretamente com o
público-alvo e a troca de conhecimentos e de experiências garante um
diferencial competitivo grande. É, com certeza, uma das ferramentas para
se ter nas mãos uma franquia de sucesso.
FONTE: www.totvs.com
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Além Paraíba terá diagnóstico para planejar o futuro

Integrantes da diretoria e participantes do grupo, com
o consultor
n

n

Reunião do Movimento Pró Município, realizada na ACEAP - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba

D

urante os dias 31
de julho e 01 de
agosto, o consultor da FEDERAMINAS,
Clóvis Consoli, colheu informações, com lideranças e profissionais de diversas áreas, através do
preenchimento de um
questionário.
O cruzamento dessas
informações dará base
para a formulação de
um diagnóstico de nosso
município. Esse processo faz parte da formação
do Conselho Municipal
de Desenvolvimento, do
programa Pró Municípios, com o qual fomos
contemplados, devido à
forte atuação da ACE AP
- Associação Comercial
e Empresarial de Além
Paraíba, no Estado, e de
suas câmaras temáticas.
A ACE AP vem trabalhando com um grupo
de pessoas, que formarão esse futuro conselho, em reuniões e cursos específicos para a

capacitação de lideranças. O objetivo é pensar
Além Paraíba para daqui
a 20 anos.
Esse mesmo grupo
já participou do BOOTCAMP, CANVAS, do
curso de capacitação de
lideranças e de algumas
reuniões, com propósito de conhecer o Pró
Município e a ideia co
conselho.

n

Os integrantes do grupo, durante o questionário

