
FOLHA DO

EMPREENDEDOR
desde 1936

Edição 39         Ano 3       Além Paraíba, 25 de Março de 2020

ALÉM VEST MODA participa da primeira capacitação do ano
O Além Vest Moda, núcleo lojista do progra-

ma Empreender, desenvolvido pela ACEAP 
– Associação Comercial e Empresarial de Além 
Paraíba – participou da primeira capacitação do 
ano, em 12 de março.

O design de interiores e consultor de moda, 
Francisco Rodrigues, de Juiz de Fora, que já este-
ve com o grupo em outras ocasiões, apresentou 
às empresárias e à sua equipe um workshop sobre 
atendimento e postura.

De acordo com Rosa Helena Melo Dutra, Presi-
dente da ACEAP e integrante do núcleo, a presen-
ça das colaboradoras foi fundamentou, visto que 
muitas vezes elas estão sozinhas no atendimento.

A empresária Miriam Mello, a Dinda, contou 
que Francisco abordou o dia a dia na prática. 
“Amei as dicas”, afirmou.

O Corona Vírus e as ações em Além Paraíba
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respira-

tórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto no final de 
2019, após casos registrados na China e provoca a doença chamada 
de COVID-19.

As principais medidas para conter a proliferação do vírus são ba-
seadas na prevenção.
O que você precisa saber e fazer para prevenir o contágio:

Sindicato dos lojistas do Comércio dispõe sobre o fechamento do co-
mércio devido à pandemia do Corona Vírus 

Por decisão de termo aditivo do Sindicato dos Lojistas do Comércio 
de Belo Horizonte, que a ACEAP – Associação Comercial e Empresarial 
de Além Paraíba, aderiu, ordenou o fechamento imediato do comércio. 
O Sindicato autoriza impedimento ao trabalho e concessão de férias, de 
20 de março 17 de abril, sem prejuízo do pagamento integral de salários.

A medida foi tomada para conter a propagação do vírus, tendo em 
vista casos já confirmados em nossa região. A ACEAP alerta que a medida 
extrema foi tomada para preservar a população, portanto, a circulação 
em vias públicas, sem necessidade, demonstraria irresponsabilidade e 
falta de comprometimento  com a comunidade.

A palavra da
PRESIDENTE

Neste mês de março, em 
que enfrentamos situações 
difíceis com o avanço do Covid 19, em nosso país, 
dedicamos a edição para falar um pouco das 
decisões tomadas em prol da prevenção.

Uma matéria especial destaca nossos artesãos, 
que acabaram tendo que cancelar uma exposição 
conjunta, também pela prevenção.

Nosso curso de Educação Física, 
que já formou três turmas, é tema dessa Folha do 
Empreendedor, além do ALI, programa de Agentes 
Locais de Desenvolvimento do SEBRAE, quem 
vem trabalhando com 8 empresas de nossa cidade.

Boa leitura e que possamos nos manter calmos 
e seguros, diante desta pandemia!

Abaixo o acordo, na íntegra, com todas as decisões.
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Educação Física e o Polo de Além Paraíba

O curso de educação física a 
distância da Universidade 

Unopar EAD tem a missão de te 
proporcionar um currículo mo-
derno, que está alinhado com as 
principais tendências desse setor.

Após se formar na gradua-
ção a distância, você será capaz 
de orientar pessoas que buscam 
melhorar de vida através do exer-
cício físico, se especializar em 
reabilitação corporal e motora, 
além de poder atuar juntamente 
à atletas no condicionamento fí-
sico profissional.

Em nosso polo, no SESI, con-
tamos com dois tutores, Felipe 
Mendes, que ministra as aulas 
para o primeiro semestre e o 
complemento em bacharelado, e 
Marcelle Martins, responsável pe-
los demais períodos.  Além disso. 
Nossos alunos participam das au-
las práticas, exigidas pelo curso.

Gostar de praticar atividades 
físicas, ter interesse por várias 
modalidades esportivas, e ter a 
necessidade de sempre estar em 
movimento são características 
importantes para quem deseja 
ser um educador físico. Saber tra-
balhar em grupo e ter inteligên-
cia emocional também são carac-
terísticas importantes.

É importante ressaltar que 
a licenciatura é uma formação 
voltada para a atuação na área 
acadêmica. Por essa razão, é im-
portante que você goste de ativi-
dades pedagógicas, que incluem 

o dia a dia do professor e da ges-
tão escolar. Em nosso pólo, já 
oferecemos a modalidade Bacha-
relado e a complementação, para 
quem já fez a licenciatura.

A atuação como professor 
ainda é a principal ocupação para 
quem se forma na faculdade de 
educação física à distância, mas 
você não estará restrito a esse 
segmento. A demanda por esse 
profissional cresce a cada dia, 
graças à busca crescente das pes-
soas por um estilo de vida ativo e 
saudável.

Conheça algumas das ativida-
des, que um graduado em Educa-
ção Física pode exercer:
8 Treinamento individual e 

para grupos de atletas profissio-

nais ou amadores, das mais varia-
das modalidades esportivas;
8 Planejamento e execução 

de projetos sociais de inclusão, 
que utilizam o esporte e ativida-
de física como ferramentas de 
transformação da sociedade;
8 Criação e coordenação de 

programas de atividades físicas 
laborais, em empresas públicas 
ou privadas;
8 Serviço de recreação em 

hotéis, academias, clubes, e ou-
tros estabelecimentos;

Três turmas de novos Edu-
cadores Físicos já se formaram, 
em nosso pólo, que está aberto 
a receber interessados em  co-
nhecer a infra-estrutura e  a me-
todologia.

Nosso ART ALÉM e o DIA DO ARTESÃO
Neste mês, adiamos um evento do ART ALÉM, nú-

cleo de artesanato do programa Empreender, de-
senvolvido pela ACEAP – Associação Comercial e Em-
presarial de Além Paraíba. Uma exposição conjunta, 
na Praça Central da cidade, Elias Fadel Sahione, com a 
participação de todo e qualquer artista local. 

O evento seria uma homenagem ao Dia do Arte-
são, comemorado em 19 de março, e deve ser remar-
cado, tão logo essa situação com o Corona Vírus seja 
contornada. Para essa edição, preparamos um especial 
sobre o artesão, para não deixar passar em branco essa 
importante data.

Qual o significado do termo “ARTESÃO”?
A palavra “artesão” significa “indivíduo que prati-

ca arte ou ofício que dependem de trabalhos manu-
ais”. O artesão é aquele que exerce sua arte através de 
um ofício manual . Por conta disso, suas  peças  produ-
zidas são  únicas e não podem ser produzidas em série 
pelas indústrias. 

Porque o dia do artesão é comemorado em 19 
de março ?

O dia do artesão é comemorado em 19 de março 
em homenagem a  São José , o padroeiro da categoria. 
A Bíblia usa a palavra “tekton”, que quer dizer “aquele 
que trabalha com as mãos”, para descrever a atividade 
do pai de Jesus Cristo.

De acordo com a tradição cristã, eles eram mar-
ceneiros e naquela época praticava-se o ofício de ma-
neira artesanal, por isso a escolha do seu nome para 
proteger os que exercem essa profissão.

Desde quando existe o artesanato?

A história do artesanato começa junto com a pró-
pria história do homem. O homem teve a necessidade 
de  produzir objetos para o seu dia-a-dia.  Os primeiros 
objetos feitos eram artesanais, datados do período ne-
olítico (6.000 a.C.), quando o homem aprendeu a polir 
a pedra, a fabricar a cerâmica, e descobriu a técnica de 
tecelagem das fibras animais e vegetais.

No século XI, surgiu um tipo de organização, onde 
existia o mestre-artesão e seus aprendizes. O mestre 

oferecia roupas e comida e, principalmente, conhe-
cimento e os aprendizes: mão-de-obra barata. Assim 
criaram-se também as Corporações de Ofício,  onde 
cada mestre-artesão representava sua cidade ou 
região e assim podia proteger seus interesses sócio-
-econômicos.

Mais tarde, com a  Revolução Industrial  houve 
uma desvalorização dos trabalhos manuais em detri-
mento da industrialização, uqe possibilitava produzir 
em grande escala.

O artesanato sobreviveu a isso e se aprimorou  
principalmente as técnicas 
de bordado, pintura, escul-
turas, cerâmicas e o Biscuit.

E no Brasil  como é esse 
negócio de artesanato?

O artesanato é de extre-
ma importância para nosso 
país e faz parte do folclore 
de cada região. No início da colonização, o destaque 
eram  as cerâmicas, pintura com tingimentos naturais , 
cestarias e arte plumária.

Os índios são os mais antigos artesãos. Eles utili-
zavam a arte da pintura, usando pigmentos naturais, 
a cestaria e a cerâmica, além da arte plumária como os 
cocares, tangas e outras peças de vestuário feitos com 
penas e plumas de aves.

As  comunidades de artesãos se concentram 
mais na região Nordeste, principalmente no sertão 
da Bahia, Ceará e de Pernambuco com arte de cerâ-
mica, madeira, palha, rendas, etc. No Sul e Sudeste, 
os artesanatos como bordados, pintura, crochê, tricô, 
pacthworks, bijuterias se destacam pelo fato de serem 
muito utilizados em Organizações como fonte de ren-
da, bazares, escolas, etc.

As feiras artesanais fazem muito sucesso entre os 
consumidores. Existem diversas feiras de Artesanato 
famosas em nosso país e no exterior, além disso exis-
tem as  feiras locais, em clubes, bazares, lojas de artes. 

Artesanato é profissão ?
Sim !!! Em  2015,  a profissão de artesão foi regula-

mentada pelo governo através da Lei 13.180 que inclui 
também formas de incentivo governamental à prática 
dessas atividades.

A lei sancionada em 22 de outubro de 2015,  defi-
ne a profissão com as seguintes palavras:

“A profissão de artesão presume o exercício de ati-
vidade predominantemente manual, que pode contar 
com o auxílio de ferramentas e outros equipamentos, 
desde que visem a assegurar qualidade, segurança e, 
quando couber, observância às normas oficiais aplicá-
veis ao produto”
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Conheça as marcas mundiais 
que estão lucrando com o COVID 19

Agentes Locais de Inovação estão
nascendo em Além Paraíba

Lista de beneficiados por conta do surto tem 
produtos de limpeza, serviços de streaming e até 
plataformas de conferências virtuais

O coronavírus (Covid-19) continua afetando in-
dústrias. Os segmentos de luxo, de viagens, as gran-
des redes varejistas e as cadeias internacionais estão 
sentindo a tensão. Com 95 mil casos confirmados e 
3,2 mortes em todo o mundo, a epidemia afetou a 
atividade econômica global. Apple, McDonald’s, 
Starbucks e Yum Brands tiveram que fechar lojas em 
alguns mercados; as empresas estão cancelando eventos 
do setor ou transformando-os em online; e os consu-
midores ficam em casa, longe de áreas públicas como 
cinemas, academias e shoppings. Até o próximo filme de 
James Bond, inconvenientemente chamado “No Time to 
Die”, teve que mudar sua estreia de abril para novembro. 
Mas nem todas as empresas estão sendo afetadas com 
o surto desastroso. Algumas marcas estão vendo seus 
produtos se esgotarem em meio à turbulência, confira:

Produtos de limpeza: Lysol e Clorox
Não é surpresa que os produtos de limpeza este-

jam dominando o mercado. Os corredores das lojas nos 
Estados Unidos estão vazios e os preços estão subindo. 
O Lysol, da Reckitt Benckiser, registrou um dos melhores 
desempenhos. Os desinfetantes em spray, liderados pelo 
Lysol, tiveram um incremento de vendas de 32% em 
relação ao ano anterior, segundo a Nielsen. “Estamos 
vendo um aumento da demanda por produtos Dettol e 
Lysol e estamos trabalhando para apoiar as autoridades 
e agências de saúde relevantes, inclusive por meio de do-
ações, informações e educação”, disse a empresa.

O Lysol é uma das únicas marcas de limpeza que 
mencionaram o coronavírus em sua comercialização. 
No Facebook, compartilhou maneiras de mantê-lo sob 
controle, por exemplo. Na redes sociais, está liderando as 
menções entre as marcas de limpeza, com mais de cem 
mil desde 1º de janeiro. Elas atingiram o pico em 27 de 
fevereiro quando foram mencionadas sete mil vezes, um 
aumento de 750% nas menções diárias, de acordo com a 
empresa de análise de dados Brandwatch.

A Clorox, por exemplo, é uma das poucas ações a se 
sair bem em meio a uma ampla queda do mercado nas 
últimas semanas, quase 10% desde o dia 3 de fevereiro. 
As vendas de toalhas desinfetantes Clorox aumentaram 
9,8% nas quatro semanas que terminaram em 22 de 
fevereiro, segundo dados da Nielsen da Bernstein Rese-
arch. Enquanto a Clorox está fornecendo informações em 
seus sites e mídias sociais sobre como usar seus produtos 
para desinfetar superfícies, a diretora de marketing da 
Clorox, Stacey Grier, disse: “O que não fazemos é temer 
o mercado”.

Outro destaque: Purell
Purell, da Gojo USA, é outro sobrevivente do surto. 

O desinfetante para as mãos está esgotado em todo o 
mercado norte-americano, mesmo em partes dos EUA, 
como Ohio, que ainda não declararam um caso verificado 
da doença. As vendas de desinfetantes para as mãos au-
mentaram 54% na semana encerrada em 22 de feverei-
ro, de acordo com a Nielsen. Nesta semana, Purell estava 
fora de estoque em grandes varejistas como Walmart, 
Walgreens, CVS e Rite-Aid em todo o país. Online, aque-
les que estavam determinados o suficiente, podiam com-
prar Purell de terceiros na Amazon. Um porta-voz do Gojo 
disse que a empresa começou a aumentar a produção.

No final de janeiro, a Food and Drug Administra-
tion emitiu uma carta de advertência dizendo ao Gojo 
para parar de fazer alegações não comprovadas de que 
Purell ajuda a eliminar o Ebola, o MRSA ou a gripe. Por-
tanto, a empresa está tomando cuidado para não afirmar 
que seu desinfetante para as mãos mata o coronavírus. 
No entanto, seu desinfetante de superfície é regulamen-
tado pela Agência de Proteção Ambiental e, portanto, 
a empresa pode declarar que o produto “pode matar o 
Covid-19 em superfícies duras e não porosas”.

Produtos de proteção: 3M
Embora os Centros dos EUA para Controle e Preven-

ção de Doenças tenham recomendado que a maioria das 
máscaras cirúrgicas não impeça as pessoas de receber o 
coronavírus, parece que isso não está afetando as vendas. 
O Nielsen informou que, durante as quatro semanas até 
22 de fevereiro, as vendas de máscaras médicas mais que 
quadruplicaram e as de manutenção doméstica mais do 
que triplicaram em relação ao ano anterior.

A 3M, fabricante de máscaras respiratórias, parece 
liderar a produção. As máscaras de respirador da 3M se 
uniram ao Clorox Disinfecting Wipes: os dois produtos 
apresentaram os maiores aumentos de demanda na 
Amazon na semana passada, de acordo com uma análise 

da Profitero. Os EUA também estão buscando 35 milhões 
de máscaras adicionais por mês da 3M e pretendem 
comprar mais de 500 milhões nos próximos 18 meses, 
segundo a Reuters.

 Serviços de entrega online 
e de alimentos: Instacart

À medida que as pessoas vão para seus computa-
dores para estocar tudo, desde desinfetante para mãos 
até papel higiênico, serviços de entrega de comida como 
o Uber Eats acreditam que também verão aumento da 
demanda. Segundo dados do NPD, houve um crescimen-
to de 20% nos gastos com entrega de alimentos na China 
em janeiro, em comparação com o mesmo período do 
ano passado.

“Certamente nosso negócio de transporte, na me-
dida em que as pessoas parem de sair de casa, sofrerá um 
impacto, enquanto nosso negócio Eats provavelmente 
se beneficiará”, disse o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, 
na quarta-feira, falando em uma conferência em San 
Francisco.

O aumento da demanda por serviços de entrega 
maiores, como Amazon, eBay e Walmart, também pode 
estar levando as pessoas a experimentarem serviços 
menores, como o Instacart. A Amazon, por exemplo, 
está enfrentando escassez de produtos. Já o Instacart 
também está comunicando escassez, mas está vendo 
uma demanda maior. Na quarta-feira, um porta-voz da 
Instacart disse à CNBC que a demanda por seus serviços 
havia aumentado 10 vezes nas 72 horas anteriores, en-
quanto sua taxa de crescimento aumentou 20 vezes na 
Califórnia, em Washington, no Oregon e em Nova York.

Alimento não perecível: 
Oatly e Campbell’s

Nesta semana, a Nielsen publicou um estudo 
mostrando o que as pessoas estavam armazenando em 
resposta ao surto de coronavírus. Nele, registrou que 
houve um aumento nas pessoas que compram alimentos 
não perecíveis, como feijão enlatado, snacks de frutas e 
biscoitos. Uma categoria surpreendente estava liderando 
o aumento: as vendas de leite de aveia aumentaram em 
mais de 300% na semana de 22 de fevereiro. O leite de 
aveia chegou a superar picos de desinfetantes para as 
mãos (54%) e desinfetantes em spray (19%). Boas no-
tícias para Oatly, que lidera a categoria. No Facebook, a 
marca até fez um post atrevido sobre o estoque de seu 
produto. Na plataforma, também abordava algumas fa-
lhas que estava ocorrendo.

Enquanto isso, o CEO da Campbell Soup Co., Mark 
Clouse, disse à CNBC na quarta-feira que está aumentan-
do a produção de sopa para se preparar para atender ao 
aumento da demanda por causa do coronavírus. Clouse 
informou que houve um aumento na demanda por 
varejistas online e de lojas no fim de semana passado. 
“Elevamos esse nível de produção para poder maximizar 
nosso estoque e estar preparado para o que acontecer 
aqui”, disse Clouse. As ações da Campbell Soup subiram 
10% na quarta-feira.

Serviços de streaming e 
entretenimento doméstico: Netflix

Enquanto as pessoas buscam se afastar do vírus, 
passam mais tempo em casa. O que eles estão fazendo 
em casa? Usando serviços de streaming, é claro, e há 
mais opções do que nunca com Disney +, Apple TV Plus e 
outros que serão lançados em breve como Peacock, HBO 
Max e Quibi.

A Netflix tem sido um destaque até agora. Seus 61 
milhões de assinantes nos EUA parecem estar assistindo 
e investindo no serviço. As ações da Netflix continuaram 
subindo, mesmo com o S&P 500 tendo registrado seus 
piores declínios desde 2008. Na semana passada, as 
ações da Netflix subiram 5%, à medida que o mercado 
geral caiu 5%. Esta semana, essa tendência só continua. 
Na quarta-feira, as ações da Netflix subiram 4,1%, para 
US $ 383,79, seu segundo pico mais alto desde a abertura 
do serviço de streaming ao público.

“Estamos aumentando nossos números de assina-
turas, alcançando o planejado para o primeiro trimestre, 

principalmente devido ao que acreditamos ser um 
efeito de ‘encapsulamento’, por conta dos temores 
em torno do coronavírus”, disse David Miller, analista 
da Imperial Capital, em nota aos clientes. Ele prevê 
que a Netflix trará 7,5 milhões de novos assinantes de 
streaming em todo o mundo no primeiro trimestre.

 Home fitness: Peloton
Frequentadores das academias estão longe 

delas, pois são locais de contágio. Muitos estão op-
tando por malhar em casa. O Peloton, que vende bicicle-
tas estacionárias para exercícios em casa, parece estar 
se beneficiando. Na quarta-feira, as ações da Peloton 
subiram 2%.

“Com os novos hotspots Covid-19 na Coréia do Sul, 
Itália e Irã, acreditamos que certos consumidores dos 
EUA se sentirão menos confortáveis ao longo do tempo 
indo à academia e mais propensos a pedir uma bicicleta 
Peloton para ficar em casa. Isso pode aumentar as ven-
das e assinaturas de unidades”, escreveu a analista da 
Needham Laura Martin em uma carta aos clientes.

Nos EUA, os aplicativos de saúde e fitness estão em 
alta. Em fevereiro, os downloads móveis aumentaram 
5% em relação a 2018 e registraram um salto de 40% 
em relação ao ano anterior em janeiro, de acordo com a 
empresa de análise App Annie, embora as resoluções de 
ano novo também possam ter um papel nesses números.

Videoconferência virtual: Zoom
Com uma tonelada de eventos sendo movidos para 

o mundo digital devido a temores de contaminação por 
coronavírus, as opções de videoconferência virtual como 
o Zoom estão se tornando mais populares. Na semana 
passada, Adobe, Google, Facebook, Starbucks e Shopify 
moveram seus próximos eventos para o mundo online.

O Zoom, que oferece serviços de reuniões por vídeo 
e voz e webinars, viu seu estoque subir 47% em um mês. 
Na quinta-feira, a empresa anunciou seus ganhos no 
quarto trimestre e viu sua receita subir 78%, para US $ 
188,3 milhões, em comparação com US$ 105,8 milhões 
do ano anterior. O serviço agora tem 81.900 clientes. Em 
um webinar após os resultados, o CEO Eric Yuan disse: 
“Foi um final forte para o ano fiscal”, mas espera que o 
impacto do vírus seja temporário.

 Varejistas: TJ Maxx
Os grandes varejistas estão lutando com funcio-

nários em quarentena e enviando seus produtos para o 
exterior, enquanto sites de aluguel de roupas como Rent 
the Runway tomam precauções sobre a disseminação de 
bactérias e alertam os clientes sobre como estão lim-
pando suas roupas. Mas os varejistas com preços baixos 
provavelmente serão mais resistentes ao surto. Eles são 
menos dependentes do fornecimento externo da China, 
onde muitos varejistas tradicionais estão enfrentando 
atrasos na cadeia de suprimentos. A maioria das em-
presas de descontos já possui mercadorias em estoque 
e está pronta para vender. As ações das empresas TJX, 
controladoras da TJ Maxx, subiram 7% na semana pas-
sada e, nos lucros do quarto trimestre, registraram uma 
receita de US $ 12 bilhões, com as vendas nas mesmas 
lojas subindo 6%.

Menção especial: Corona
 A cerveja Corona da Constellation Brands indire-

tamente se viu imersa na conversa sobre o coronavírus, 
simplesmente porque compartilha um nome. A cor-
relação que alguns consumidores estão fazendo entre 
a cerveja e o vírus pode se tornar um estudo de caso 
para aqueles que acreditam que toda publicidade é boa 
publicidade. O CEO da Constellation Brands, Bill Newlan-
ds, falou sobre uma pesquisa de relações públicas que 
recebeu que informou que “38% dos americanos que 
bebem cerveja não comprariam Corona sob nenhuma 
circunstância agora”. Newlands afirmou que as vendas 
realmente aumentaram, apontando para as vendas no 
varejo da IRI que mostraram que o Corona Extra teve um 
incremento de vendas de 5% no período de quatro se-
manas que terminou em 16 de fevereiro. A Brandwatch 
diz que o termo “corona”, seja referente à cerveja ou ao 
vírus, foi mencionado mais de seis milhões de vezes no 
ambiente online desde 1º de janeiro… e isso é muito 
reconhecimento de nome, bom ou ruim.

Sempre pensando em inovar e melhorar 
os processos de gestão, em nossa ci-

dade, em outubro de 2019, a ACEAP – As-
sociação Comercial e Empresarial de Além 
Paraíba – sediou uma palestra sobre ALI – 
Agentes Locais de Inovação. 

A palestra do SEBRAE visou identificar 
e mapear empresas, que fariam a composi-
ção do programa, com foco em inovação. 
Foram responsáveis pelo encontro o Con-
sultor, Derkian Damasseno, e o Técnico re-
gional do SEBRAE, Marco Antônio de Men-
donça. No início de 2020, 8 (oito) empresas 
começaram a participar dos encontros com 
Derkian.

Entre as bases do ALI estão: buscar em-
presas nos ambientes de inovação (incuba-
doras, aceleradoras, parques tecnológicos, 
dentre outros), interagir com outros atores 
do ecossistema de inovação; interagir com 
outros projetos e programas do SEBRAE.

A previsão de duração é de 08 (oito) 
meses. Serão 10 (dez) visitas por empresas 
com duração média de 04 (quatro) horas 
por visita, totalizando uma carga horária de 
40 horas por empresas e 400 (quatrocentos) 
horas num todo.

De acordo com o consultor do ALI, 
inovar é um desafio, seja para o grande ou 
pequeno empresário. Exige esforço, cria-
tividade, sair da zona do conforto. Exige 
uma dedicação que é difícil manter, espe-
cialmente no caso de microempresas, cen-
tralizadas na figura do empreendedor, em 
uma cidade pequena e em setores mais tra-
dicionais da economia. “Este é o caso das 
empresas envolvidas neste ciclo do ALI em 
Além Paraíba. Para elas e para mim, acredi-
to que o ALI tem sido uma experiência de 
aprendizado e de abertura de olhos para as 
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várias possibilidades que existem, sejam 
elas aproveitadas ou não. Muita gente acha 
que inovação é uma mudança de 180° no 
negócio, ou uma ruptura com o conhecido, 
mas inovar também  é  implementar uma 
pequena melhoria na forma como nos re-
lacionamos com o cliente; é fazer diferente 
um processo que fazemos hoje visando 
economizar em alguma despesa fixa; é 
pensar numa nova maneira de marketing. 
Enfim, as pequenas atitudes do dia a dia 
visando à melhoria do nosso negócio. Os 
empresários que sobrevivem neste merca-
do super competitivo de hoje com  certeza 
apresentam características  inovadoras em 
sua gestão. Através  do ALI a gente busca 
sistematizar estas características, ajudar os 
empresários  a pensar um pouco além e 
contribuir para o crescimento da empresa.”, 
conclui Derkian.

Os resultados já começaram a surgir 
e os participantes estão encantados com a 
metodologia do ALI.

“O projeto ALI veio a colaborar com 
nossa loja atentando para uma percepção 
de realidades e necessidades de implemen-

tação. Com isso, estou ampliando o mercado 
e somando mais com meus clientes e cola-
boradores. Agradeço em especial ao Derkian 
pelo empenho junto a nossa realidade! Assim 
pretendo vencer as dificuldades: com qualifi-
cação e visão estratégica!”

Juliana – Boutique Aquarela

“O ALI- Agentes locais de Inovação está 
sendo muito bom para a nossa empresa. Esse 
projeto veio para ampliar nossa visão admi-
nistrativa de forma positiva. Ele está nos aju-
dando a ampliar nossos olhares de maneira 
mais segura.”

Thais – EMAC

“Super importante, porque é uma verda-
deira inovação e troca de experiências. Uma 
análise através de planilhas e questionários 
sobre a própria empresa! Tudo o que vem de 
inovação para nós, vale à pena. Parabenizo à 
ACEAP e ao SEBRAE, porque através de um tra-
balho contínuo com custo baixo, por ser com 
um grupo de empresários, estamos inovando 
e aprimorando nossa gestão. 

 Rita França – Terra &Cia. VB
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