RELATÓRIO
DE GESTÃO
AP
OPERAÇÕES
O Departamento de Operações da
AP é um dos pilares mais importantes do Clube. É o responsável por
concretizar aquilo que foi estrategicamente elaborado para oferecer
o melhor serviço aos nossos sócios
e sócias. E por estar envolvido com
outros departamentos do clube, é
fundamental para o andamento de
nossos serviços. Por isso, é importante destacar que foram realizadas
ações relevantes para que o Clube
obtivesse maior eficácia operacional. Confira:

RELATÓRIO DE
GESTÃO AP
OPERAÇÕES
mAior eFiciÊnciA nos processos
• Reestruturação do Departamento de Alimentos e Bebidas;
• Unificação dos departamentos de Operações e Produção.
• Treinamento de colaboradores para eventos específicos, incluindo o atendimento nos restaurantes;
• Pesquisa de campo em restaurantes do Pará.
serviços:
• Criação do Departamento de Comissária, que inclui as áreas de Nutrição, Doseamento e Almoxarifado;
• Elaboração e atualização dos cardápio dos Restaurantes, evitando perdas expressivas para o Clube;
• Novos cardápios para os eventos internos;
• Tacacárrinho para a venda de tacacá.
• Serviços em eventos externos em conjunto com os Caixas e TI para melhor adequação aos sócios (processo);
• Revisão das Fichas Técnicas que não estavam alinhadas com os Restaurantes, o que afetava diretamente os
resultados na controladoria;
• Estruturação e revitalização da sala de AeB
• Estruturação e treinamento do Espaço Celíaco (inauguração em agosto de 2022);
• Reabertura do Buﬀet Dominical com novo formato, alinhado aos Caixas e TI;
• Reabertura do Buﬀet de Happy Hour Central;
QuAlidAde no Atendimento:
• Treinamento dos colaboradores em eventos específicos
• Reuniões semanais dos departamentos de AeB para alinhamento e melhoria da comunicação interna;
• Treinamento dos colaboradores do sindicato;
destAQues nA gAstronomiA:
• Participação de todos os chefs na realização e execução dos cardápios de eventos internos e cardápios de
degustação. Esta iniciativa é importante para treinamento e aperfeiçoamentos dos chefs;
• Área de Nutrição alinhada com o Departamento de Eventos e Restaurantes para fortalecimento do nosso quadro nutricional, com consequente melhora de nossa qualidade alimentar e estrutura em segurança;
• Revitalização do Refeitório (em andamento).

GESTÃO AP - MARKETING
Período: Junho/2021 a Maio/2022

Comunicação, criação e estratégias
O Departamento de Marketing da AP é uma dos mais importantes e estratégicos quando o
assunto é divulgar para os sócios as ações e atividades desenvolvidas pelos diversos departamentos do Clube. É também responsável por criar produtos e ações promocionais para seu
público-alvo, principalmente por meio de interações no site e nas mídias sociais do Clube, que se
destacam pelo grande alcance.
Confira os números no período:

Instagram
Seguidores:

37,7 mil

Alcance:

Visitas:

contas alcançadas no período.

(quantidade de vezes que o
perfil foi visitado).

104.001 108.446
@bailedasﬂoresap

(perfil utilizado promocionalmente
para divulgar o evento Baile das Flores AP.) -

1.317 seguidores

GESTÃO AP - MARKETING

O Departamento de Marketing realizou ações promocionais importantes no Clube e nas redes sociais, tais
como: Outubro Rosa (voltada para a prevenção do câncer de mama) e Novembro Azul (prevenção do câncer
de próstata).

Período: Junho/2021 a Maio/2022

Facebook
Nº de seguidores:

24,6 mil

Alcance:

1.470.859
pessoas alcançadas no período.

Outra ação de destaque foi a ampliação dos serviços
da assistente virtual Ana Paula, que passou a atender
os sócios por meio do WhatsApp.

Visitas:

11.998

(número de vezes que a sua
página foi visitada).

Também foram realizadas importantes ações para nossos sócios nas redes sociais:
• Sócio AP Tem Mais Vantagens: descontos exclusivos para associados do Clube em shows e eventos externos.
• Cobertura de eventos: os grandes eventos do clube foram divulgados em tempo real nos stories do Instagram.

SITE AP

Por meio do site da AP, os sócios ficam sabendo de tudo que acontece no Clube e
ainda podem realizar inscrições em eventos diversos, entre outros recursos disponíveis. Confira os números alcançados:

Média de acessos:

• Por mês: 8 mil usuários ativos no site
• Por semana: 2.700 visitas

• Por dia: 327 visitas

Páginas mais visitadas / mês:

• Home: média de 7.600 visitas

• Boleto: média de 1.217 visitas

• Eventos: média de 1.165 visitas

dispositivos que geram melhores
resultados:
•
•
•

Celular: 63,3%

Computador: 36,2%
Tablet: 0,5%

E vale ressaltar a solidez do programa PartiuAP!, com
destaque para as parcerias exclusivas de grandes empresas no território nacional com este que é o maior
Clube de Vantagens do Brasil, levando aos nossos sócios benefícios únicos e diversas opções de serviços.

Gestão AP - RH

Período: Junho/2021 a Maio/2022

Treinamento e
qualificação dos
colaboradores

A

Assembléia Paraense sempre se destacou por oferecer os melhores
serviços, mas isso só é possível porque temos um quadro de colaboradores habilitados e comprometidos a atender com excelência os
nossos associados. É por isso que cada vez mais o Clube se compromete em
investir na qualificação de cada um deles, afinal, sabemos que um profissional que desenvolve seu potencial é um profissional mais feliz.

TREINAMENTOS REALIZADOS
Maio a dezembro/ 2021- 25 treinamentos (13 normativos; 08
técnicos e 04 comportamentais).
• Número de colaboradores treinados:
• Total de horas: 5.088 horas.

1.274

Janeiro a abril/2022 - 12 treinamentos (06 palestras; 02 treinamentos técnicos e 04 comportamentais).
• Número de colaboradores treinados:
• Total de horas: 1.031 horas.

760

Total de treinamentos nos dois períodos: 37
• Número de colaboradores treinados:
• Total de horas: 6.119 horas.

2.034

É dessa forma que fortalecemos a nossa marca, pois o investindo no
talento e nas habilidades de nossos colaboradores semeia o crescimento de todos nós.

Gestão AP - Eventos Internos e Externos
Período: Junho de 2021 a Maio de 2022

D

epois da pausa em 2020, aos poucos os nossos sócios voltaram a participar dos eventos da AP de forma presencial,
sempre com atenção aos cuidados sanitários e de segurança
no contexto da pandemia. E, a partir de junho de 2021, ver os sócios retornarem ao clube para se divertir com a família e os amigos,
foi uma grande satisfação para nós.
E nosso Departamento de Eventos caprichou nessa retomada ao
oferecer entretenimentos novos, como a Quarta Social Club, realizada na Sede Social, que logo caiu no gosto de todos, além de trazer
de volta as exposições Arte AP para o nosso Memorial (Complexo
de Eventos). E também animou ainda mais os finais de semana da
criançada com a realização dos Domingos Recreativos.
Ao todo, foram realizados 37 eventos internos, sendo 20 deles até
dezembro de 2021. Confira as atrações de cada mês:

Gestão AP - Eventos Internos e Externos
Período: Junho de 2021 a Maio de 2022

Eventos Internos
Junho a dezembro de 2021

20

eventos

• Junho - Sextas Juninas
• Julho - Dia Mundial do Rock
• Agosto - Homenagem ao Pai do Ano; Jantar do Pai do Ano; Missa em Homenagem
aos Pais e Seresta AP

• Setembro - Vernissage da exposição “A Estética de Alma” e Círio AP
• Outubro - Artephotoclube AP no Circular e Seresta AP
• Novembro - Ensaios do Coral AP; Jazz e Arte e Seresta AP;
• Dezembro - Artephotoclube AP no Circular; Jazz e Arte; Seresta AP; Réveillon AP;

Inauguração das Luzes de Natal e Natal das Crianças do Preventório Santa Terezinha

Janeiro a maio de 2022

17

eventos

• Fevereiro - Carna AP e Baile do Hawaii
• Março - Sabadão AP e Saint Patrick’s Day
• Abril - Quarta Social Club; Artephotoclube AP no Circular; Celebração da Páscoa;
Sorteio de Apresentação e Aquisição das Mesas (BDF); 1ª Reunião com Pais (BDF) e
Exposição Arte AP

• Maio - Missa em Homenagem às Mães; Jantar Mãe do Ano; Quarta Social Club;
Burgers e Brejas; Chá das Debutantes (BDF); Sunset (BDF); Jantar Dançante e Baile
das Flores

Total de participantes: cerca de 9.925

Baile do Hawaii 2022
Data: 11/02/2022
Número de pessoas: 3.025

Gestão AP - Eventos Internos e Externos
Período: Junho de 2021 a Maio de 2022

Eventos Internos
Cabeça de Prata
Nossos prateados também voltaram a se
reunir nos seguintes eventos:
• Palestras;
• Interação Musical;
• Tarde Alegre;
• Festa Junina;
• Karaokê;
• Sessões de Cinema;
• Serestas;
• Comemorações de Páscoa,
• Dia Das Mães e Dia Dos Pais,
• Aniversariantes do Trimestre;
• Jogos Diversos;
• Confraternização Natalina, entre outros.
Total de participantes:

2.592

Estação Alegria

O sorriso das crianças voltou ao clube e elas puderam participar ativamente da agenda de atividades
da Estação Alegria. Confira os principais:
2021
• Outubro - Dias das Crianças e Halloween Infantil
2022
• Fevereiro - Baile Infantil
• Março - Festa dos Aniversariantes do Trimestre
• Abril - Festa da Páscoa e Domingos Recreativos
• Maio- Domingos Recreativos
Total de participantes:

4.764

Chá das Cinco
O tradicional e sempre prestigiado Chá das Cinco da AP
retomou sua agenda com um leque variado de atrações.
Foram realizados 09 eventos:
• Junho/21 - Chá Junino
• Agosto /21 - Chá Summer Vibe
• Setembro /21 - Chá Fashion Day
• Outubro /21 - Chá Ciriano
• Novembro /21 - Chá Celebration
• Dezembro /21 - Chá Natalino
• Março /22 - Chá Revival do Carnaval
• Abril/ 22 - Chá Dance To Dance
• Maio /22 - Chá Especial Das Mães.

Gestão AP - Eventos Internos e Externos
Período: Junho de 2021 a Maio de 2022

Eventos Externos
A agenda de eventos externos da AP foi bastante intensa, envolvendo os mais variados segmentos, como shows, casamentos, formaturas, aniversários, premiações, confraternizações, bailes, jantares,
colações, entre outras diversas solenidades.
Para se ter uma ideia, passaram pelo palco da AP grandes nomes
da música brasileira, como Gal Costa, Geraldo Azevedo, Thiaguinho,
Chico César, Alcione e muitos outros.
Nesses shows e em eventos diversos, nossos sócios foram contemplados com vantagens exclusivas na aquisição dos ingressos (10% de
desconto), por meio do programa “Sócio AP Tem Mais Vantagens”.
No total, foram realizados 179 eventos, alcançando um público de
64.910 pessoas.

Gestão AP - Segurança
Período: Junho/2021 a Maio/2022

P

ara nós, investir na segurança do nosso clube e no bem-estar e proteção de
nossos sócios, é um valor imprescindível. Por isso, buscamos reforçar a área de
segurança, tendo como aliada a tecnologia para monitoramento detalhado dos
departamentos do clube.

Desta forma, investimentos mais de 27 mil reais em equipamentos,
como câmeras, computadores, cerca elétrica, sinalização etc. Confira
as informações em detalhes:
• Monitoramento: instalação de 21 câmeras

Investimento de

R$ 5.960,0
• Informática: aquisição de computadores para monitoramento
Investimento:

R$ 8.995,97

• Estrutura de segurança: instalação de interfone e cerca elétrica
Investimento:
no edifício-garagem

R$ 8.550,00

• Sinalização: troca dos cones, substituição de placas etc.

Investimento:

R$ 3.604,50
• Total investido: R$ 27.110,47

Gestão AP - Esporte
Período: Junho/2021 a Maio/2022

É tradição
e Conquistas

S

omos um clube que respira esporte, das mais
diversas modalidades, por isso, as conquistas
fazem parte do nosso DNA. Não raro, nossos
atletas representam o clube, e até mesmo o Pará,
em campeonatos e torneios regionais e nacionais.
Em 2021, ainda sob os cuidados necessários
relativos à pandemia, a AP retomou as competições
do futebol, dos esportes com raquete e de outras
modalidades, como corrida, basquete, vôlei, natação,
skate, judô, karatê, entre outras.

A bola rolou...
O Departamento de Futebol realizou 11 competições (09
campeonatos e 02 torneios) e mais 02 torneios de Futevôlei.
Confira os detalhes:
• Número de participantes: 1.613 associados
(Futebol e Futevôlei)
• Número de equipes: 57
• Número de Jogos: 435
• Número de gols: 2.224
• Número de bolas utilizadas: 210
• Número de jogos transmitidos ao vivo pelo YouTube: 86
• Prêmios:
além de troféus e medalhas, houve
investimento na tradicional premiação
do futebol aos seus campeões: uma
viagem para Fortaleza com tudo pago.

Gestão AP - Esporte
Período: Junho/2021 a Maio/2022

A raquete não parou...
A temporada dos esportes com raquete foi intensa, com
participação entusiasmada de nossos associados.

Confira os
números:

- Tênis:
• 2021: 02 rankings - 220 inscritos
• 2022: 01 ranking - 157 inscritos

- Squash:
2021/22: 01 torneio/campeonato
- 29 participantes

- Beach Tennis:
• 2021: 03 rankings - 996 inscritos + Super Oito 64 inscritos
• 2022: 01 ranking - 386 inscritos

Obs: Os finalistas de todas as categorias receberam troféus. Além disso, houve
investimento em camisas, bolas, atrações musicais, alimentos e bebidas.

Escolinhas de Tênis

Todas as escolinhas de tênis da AP receberam alunos, somando um total de
225 participantes. E 10 atletas federados disputaram competições externas
representando a AP.

Gestão AP - Esporte
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Outros esportes
Praticar esporte é mesmo uma das grandes paixões dos
nossos sócios. Eles participaram ativamente de diversas
modalidades esportivas oferecidas pelo Clube. Veja os
números:

Ranking de Corrida

Número de corridas: 01
Número de participantes: 224
Quilômetros percorridos: 08 km

•
•
•

Basquete:
•

Número de torneios/
campeonatos realizados: 01
Número de participantes: 132

•

Vôlei:
•
•

Número de torneios/
campeonatos realizados: 01
Número de participantes: 16

Escolinhas
•
Número de alunos em todas as escolinhas: 172
•
Número de modalidades ofertadas em escolinhas: 08

Outros torneios de esportes realizados em 2021:
•
Skate: 49 inscritos
•
Judô: 20 inscritos
•
Karatê: 18 inscritos
•
Tênis de Mesa: 12 inscritos
•
Natação: 46 inscritos
•
Sinuca: 26 inscritos

Torneio realizado em 2021/2022:
•
Peteca: 32 inscritos
Os vencedores receberam troféus e
medalhas

Atletas que representaram a AP em competições regionais e nacionais:
•
06 atletas da natação máster (2021)
•
05 atletas do skate (2021/2022)
•
01 atleta do tênis de mesa (2022)

Número de alunos na academia
até 31/12/2021: 418

Gestão AP - Obras e Patrimônio
Período: Junho/2021 a Maio/2022

Valorizão do patrimônio do clube com
manutenção, reforma e novas obras

V

alorizamos o bem-estar de nossos sócios, por isso, buscamos cada vez mais
aperfeiçoar os espaços do clube, oferecendo ambientes aconchegantes, seguros, organizados e com acessibilidade a todos. É com
esse objetivo que permanecemos atentos à
manutenção de cada detalhe de nossa engrenagem, bem como para os locais que necessitem de reformas ou de uma nova construção.
Desta forma, não poupamos esforços para investir no patrimônio do Clube, efetivando as
melhorias necessárias em cada local, como as
listadas a seguir:

Gestão AP - Obras e Patrimônio
Período: Junho/2021 a Maio/2022

• Manutenção nas áreas esportivas (campos
de futebol, ginásio poliesportivo, quadras de
areia, squash, tênis, beach tennis etc.).
• Serviços de pintura em geral (salões de eventos, salão de beleza, edifício-garagem, prédio
de esportes, muro da João Paulo II, secretaria
etc.)
• Manutenções preventivas (bebedouros, elevadores, sistema de refrigeração dos salões de
eventos, ETA, jardinagem, exaustores e dutos
de ventilação, reservatórios de água etc.)
• Manutenções diversas (substituição do toldo
da secretaria, cozinhas, pisos do deck, ombrelones das piscinas, cadeira hidráulica da piscina,
instalação de forro e de linha de vida, telhados,
piscinas, parquinho etc.).
• Serviços emergencias (reconstrução da calçada da portaria da Av. Almirante Barroso,
pintura das telhas translúcidas das quadras de
tênis, substituição de pedra jacobina dos restaurantes Restô do Deck e Toc Toc, limpeza e
jateamento de esgoto, substituição de bomba
de filtração das piscinas do Deck etc.).
• Construção de banheiro adaptado para
atender pessoas com deficiência (PcD) na área
de manutenção.

Gestão AP - Obras e Patrimônio
Período: Junho/2021 a Maio/2022

A seguir, detalhamos cada serviço executado pelo
Departamento de Obras no período de 2021/2022:

• Novo lounge do Squash, com área interna útil de 66,12 m².
• Combate a Incêndio: execução da rede de hidrantes em
torno do clube e construção da cisterna de 55 m³, que será
usada como reservatório para a rede de combate a incêndio.
• Fechamento com brise metálico da Quadra de Tênis nº 08
(construção dos brises metálicos em frente à Av. João Paulo
II e ao fundo do Clube).
• Novos bancos de reserva para os campos de futebol Oficial, Máster e Sintético. Assentos de plástico com encosto,
cobertura metálica e nicho para guardar o material durantes
os jogos.
• Torre de Transmissão e Placar: reforma dos pisos metálicos
e instalação de toldos para cobertura, em policarbonato, e
estrutura para o novo placar de LED.
• Novos banheiros do Campo Oficial: construção de banheiros masculino e feminino em uma área de mais de 12 m².
• Novos banheiros do Restaurante Central: reforma e ampliação da área dos banheiros masculino e feminino e mais a
construção de banheiro PcD, em uma área de mais de 36 m².
• Nova sala de artes marciais, com 105 m² para uso dos sócios. Novas salas da gerência A&B, de Marketing e da Gerência Comercial, com aproximadamente 127 m².

Atividade patrimonial no mesmo
período:
• Inventário dos bens móveis e imóveis,
controlados por meio de registros físicos
(plaquetas numeradas) e contábeis (sistema informatizado).

