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SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn

Meditação. Os anjos querem que você saiba…
“Uma prática de meditação é a melhor maneira de 

ajudá-lo a entender o seu mundo. Ela lhe dá uma visão 
maior, uma compreensão mais profunda da vida, do 
Universo e de tudo o que É, e também oferece acesso 
a todos aqueles que sentem tanta falta do outro lado. 
Tudo o que você precisa ou que deseja para ajudá-lo 
em sua jornada está disponível aqui. Tire um tempo 

do seu dia e conecte-se com seu eu superior, com 
uma árvore, com os seus anjos e apenas esteja nessa 
energia do amor. “

Pensamento de hoje: “Passe algum tempo em 
silêncio, em comunhão com o seu Espírito e obterá 
uma compreensão maior da sua vida, do Universo e 
de tudo o que É”. E assim é! Você é muito amado e 
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

De acordo com 

estatísticas do IBGE, 

em torno de 60% das 

empresas fecham com 

menos de 5 anos, e 

as franquias não são 

exceção. 

Nos últimos anos, a eco-
nomia nacional sofreu 
várias alterações e as 

empresas de alimentos tiveram 
que se adaptar rapidamente 
às mudanças estipuladas pelo 
governo e pelos consumidores. 
Porém, é como diz o ditado: 
“Mar calmo nunca fez bom 
marinheiro” e é por isso que, 
quando surgem períodos de 
crise, muitos aprendizados 
valiosos ocorrem. Veja abaixo 
grandes lições que aprende-
ram quando começaram seus 
negócios e como as atraíram.

Uma das lições mais impor-
tantes para enfrentar tempos de 
crise é manter o seu capital pol-
pudo. Para isso, é essencial não 
fazer despesas desnecessárias, 
e comprar com objetividade o é 
necessário para a manutenção 
da franquia. Desta forma, mes-
mo que novidades de ordem 
mercantil ou governamental 
venham a afetar o seu negócio, 
você estará pronto para lidar 
com a situação de uma posição 
um pouco mais confortável do 
que quem não se preparou. 

Também é necessário levar 
em consideração que houve 
uma grande mudança no con-
sumidor e foram os negócios 
com um capital forte as ca-
pazes de se adaptar às novas 
condições dos clientes. Outro 
ponto a se considerar é que as 
regras do jogo estão mudando 
constantemente e agora as 
empresas devem estar na van-
guarda das novas tendências, 
por isso, contar com dinheiro 
no caixa mostra-se essencial 
para ter poder de se atualizar 
junto ao mercado.

Reforçar a presença digital 
de sua marca na mídia e imple-
mentar remodelações graduais 
de suas instalações para con-
ceitos mais atuais pode deixar 
sua empresa mais atraente 
e contemporânea, ganhando 
pontos com os consumidores. 
Além da questão econômica, o 
setor de restaurantes também 
foi palco de um forte cresci-
mento de estabelecimentos, 
gerando ainda mais rivalidade 

entre os concorrentes e maior 
competitividade pela atenção 
do cliente.

Para superar esses desafi os, 
é essencial oferecer um exce-
lente serviço ao cliente que vá 
além de atender às demandas 
básicas dele. Hoje é necessário 
gerar experiências memorá-
veis para os clientes. É uma 
tarefa fundamental treinar a 
equipe do seu estabelecimento 
para prestar o melhor serviço, 
porque desde o início percebe-
mos que, se um consumidor 
não se sente à vontade com o 
que você oferece, ele não tem 
problema nenhum em procu-
rar alguém que o atenda da 
maneira que ele deseja.

Por fim, talvez o maior 
desafio seja a manutenção 
de equipe. De acordo com a 
empresa de seleção de pessoal 
Performia, as taxas mais altas 
de rotatividade são observadas 
em restaurantes e call centers. 
Também em uma pesquisa 
realizada pela agência de re-
crutadores de pessoal da Hays, 
para mais de 415 diretores de 
recursos humanos, o nível de 
rotação nas empresas chega 
a 74%, principalmente em 
idades entre 20 e 29 anos.

Uma solução para solucionar 
este problema é focar no cres-
cimento de pessoas, ensinando 
e treinando-as para que elas 
se tornem profi ssionais ain-
da mais capacitados. Assim, 
é importante que a marca 
ofereça cursos e programas 
presenciais, bem como treina-
mento virtual para aprimorar 
cada vez mais as habilidades 
profi ssionais dos funcionários. 
Também pode ser uma boa 
ideia oferecer ofi cinas perio-
dicamente, onde os tópicos 
sejam relacionados à operação 
e ao atendimento ao cliente.

O empreendedorismo é um 
ramo de negócio cada vez 
mais presente na vida dos 
brasileiros, e para ter sucesso 
na empreitada é necessário 
trabalho duro para superar 
os desafi os do mercado. Da 
mesma forma, no caso dos 
franqueados, é essencial que 
eles se sintam apoiados por 
uma marca em que confi am e 
tenham certeza de que estão 
trabalhando para ajudá-los a 
superar obstáculos na estrada.

(*) -  É Gerente de Corporate Social Res-
ponsibility da Subway América Latina.

As lições que todo franqueado 
deveria aprender

Jesus Rodriguez (*)
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O Brasil vai criar, no início 
do próximo ano, um 
instituto de cultura, nos 

moldes dos institutos Goethe 
(Alemanha) e Cervantes (Es-
panha), para promover a rea-
lização de projetos com outros 
países que incentivam a cultura, 
disse o secretário de Cultura, 
Roberto Alvim, após encontro 
com o ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo.

Entre os países que podem 
realizar parcerias culturais com 
o Brasil, Alvim citou Hungria, 
Áustria, Polônia, Croácia, Grécia 
e Espanha. O secretário disse 
que o instituto brasileiro será 
ligado tanto à cultura quanto 
às relações exteriores, devendo 
levar “a arte local para fora, e 
também trazer a arte e a cultura 
de outros países para o Brasil”.

Alvim afi rmou que, compa-
rado com 2019, “o ano de 2020 
será incrível”. Ele observou que 
2019 foi prejudicado, em ter-
mos orçamentários, por “uma 
série de engessamentos que 
aconteceram”. Acrescentou 
que o ano de 2020 será marcado 
pelo lançamento de série de 
editais visando dar destaque 
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Brasil cria instituto para fazer 
parcerias culturais com o exterior
Entre os países que podem realizar parcerias culturais com o Brasil, Alvim citou Hungria, Áustria, 
Polônia, Croácia, Grécia e Espanha

O secretário de Cultura, Roberto Alvim.

às programações culturais. 
“A parceria com o Ministério 
das Relações Exteriores está 
dentro desse escopo”.

Observou que o governo está 
estudando o desbloqueio orça-
mentário visando proporcionar 
“verba maior para a criação de 
programas que levem arte e 
cultura com total acessibilidade à 
população brasileira”. “Refi ro-me 

a programas de formação, de pro-
dução e circulação de obras, que 
sejam oferecidos gratuitamente 
para a população. E que tenham 
capilaridade municipal”, disse. O 
governo está criando condições 
que permitam que todos os 
setores da população brasileira 
possam se benefi ciar dos produ-
tos culturais oferecidos.

“Nosso objetivo é criar con-

dições fora das panelinhas que 
aconteceram antes, ao longo 
dos últimos 20 anos. Existia 
um setor completamente do-
minado por uma determinada 
elite que não se abria para a 
maioria do povo brasileiro. 
Agora é o momento para que 
isto se abra fora de veiculações e 
vinculações ideológicas”, disse 
o secretário de Cultura (ABr).

O Banco da Família fi rmou 
parceria com a Fundación Pa-
raguaya, organização do país 
vizinho que desenvolveu meto-
dologia inovadora de combate à 
pobreza já implantada em mais 
de 20 países - entre eles o Mé-
xico, o Chile, os Estados Unidos 
e o Reino Unido. A partir de 
janeiro, 300 famílias seleciona-
das na região de atendimento 
da instituição vão participar de 
uma experiência piloto de uso do 
chamado Semáforo de Elimina-
ção da Pobreza. 

Apresentado no Fórum Eco-
nômico Mundial de Davos, o 
Semáforo permite às famílias 
fazer uma autoavaliação de di-
versos aspectos relacionados à 
sua qualidade de vida. A análise, 
que leva em conta 50 indicadores 
diferentes, é feita com auxílio de 
um aplicativo de celular ou pelo 
computador e fornece um mapa 
visual que destaca nas cores 
vermelho ou amarelo os pontos 
que merecem atenção. 

Concluído o diagnóstico ini-
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Parceria do Banco da Família ajuda no combate à pobreza
cial, a família tem apoio técnico 
para a defi nição de planos de 
combate aos problemas mais 
graves encontrados. Nas regiões 
de atendimento da instituição, 
tanto o diagnóstico quanto a 
defi nição de estratégias para 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas serão feitos com auxílio 
dos agentes de crédito do Banco 
da Família que foram treinados 
pela Fundación. 

“A nossa missão é promover 
qualidade de vida e transforma-
ção social. Hoje percebemos que 
isso não fi ca restrito à oferta de 
crédito. Nós queremos ajudar as 
pessoas a realizarem sonhos e 
essa ferramenta veio ao encontro 
do que já fazemos há 21 anos”, 
explica a presidente do Banco da 
Família, Isabel Baggio. Segundo 
ela, o grande diferencial do Se-
máforo é garantir às famílias o 
protagonismo no esforço de me-
lhoria da sua qualidade de vida. 

  
Fonte e mais informações: (www.

bancodafamilia.org.br). Mapa visual destaca os pontos que merecem atenção.

Os 30 funcionários de uma em-
presa da cidade de Gela, na região 
da Sicília, receberam um bônus de 
produtividade de 200 mil euros na 
sexta-feira (20). Cada trabalhador 
da Meic Services, que lida com 
engenharia de plantas industriais, 
embolsou cerca de 6,7 mil euros 
(cerca de R$ 30,2 mil). De acordo 
com os funcionários da empresa, o 
bônus é “o resultado de um ano de 
trabalho exigente, mas próspero”.

“Um funcionário feliz é um funcio-
nário motivado e produtivo. Espero 
que nosso exemplo possa ser uma 
inspiração para outros empresários 
bons e honestos”, disse Maurizio 
Melfa, diretor da Meic Services, que 
recebeu na semana passada o prêmio 
Adriano Olivetti, como exemplo de 
“produtividade e solidariedade so-
cial” (ANSA).
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Empresa italiana premia funcionários

Empresa italiana recompensa funcionários com R$ 30,2 mil. 


