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CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO Nº 05/0026/2015. Promoção válida durante o período de 23/02/2015 até às 16h do dia 
30/06/2015, para os associados da cooperativa Sicredi Terceiro Planalto. Consulte regulamento completo da promoção nas 
unidades de atendimento da cooperativa Sicredi Terceiro Planalto. Imagens meramente ilustrativas. SAC Sicredi - 0800 724 7220 / 

Além de solidez, 
tradição e 

rentabilidade,
você ainda pode 
ganhar prêmios.

unidade de atendimento.

SICREDI TERCEIRO PLANALTOÉ TUDO DE BOM.

POUPAR NOPromoção

Quanto mais depositar, 

mais chances de ganhar.

CAPITAL SOCIAL
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O ano de 2015 promete ser de grandes desafios. A diferença entre um 
período conturbado ou de grandes realizações depende de como as 
empresas estiverem planejadas para enfrentá-lo. E são duas as fer-
ramentas que podem fazer a diferença: o talento e o planejamento. 
A conjuntura atual mede uma empresa pelo poder intelectual de 
seus colaboradores, ficando a cargo das lideranças a árdua tare-
fa de mantê-los capacitados e aptos para o atingimento de nos-
sos desafios. E o sucesso, não somente em 2015, mas sempre, 
estará baseado na competência que teremos de desenvolver e 
reter talentos. É por meio de pessoas capacitadas que se alcan-
çará a execução de projetos com a plenitude almejada. 
A época em que uma empresa era medida pelos seus ativos fi-
cou no passado. E os desafios para os próximos meses estão 
postos: aumento de taxas de juros, impostos e demais dificulda-
des, diariamente apresentados pelo noticiário e ressaltados por 
especialistas, apontam um cenário de incertezas.
A sabedoria popular roga que o hori-
zonte pode ser analisado pela metá-
fora do “copo que está pela metade”. 
Tomá-lo por meio-cheio ou meio-vazio 
dependerá da nossa capacidade de 
estruturarmos nossos projetos e, indo 
mais além, de termos as pessoas cer-
tas nos lugares precisos para colocar-
mos em prática tudo o que planejamos.
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sicoob.com.br/atendimento

Os Canais de Atendimento Sicoob foram 
criados para facilitar sua vida. Com o Internet 
Banking, Mobile Banking e Caixa Eletrônico, 
você faz transações e consultas financeiras de 
onde estiver. É mais comodidade e economia 
de tempo, com toda segurança. 

Acesse os Canais de Atendimento do Sicoob 
e faça seu tempo render mais. 
Para encontrar uma cooperativa Sicoob mais perto de 
você, ligue 0800 642 0000.  Ouvidoria - 0800 725 0996. 
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 940 0458.

CANAIS DE 
ATENDIMENTO

 SICOOB.
Mais rapidez e comodidade 

para você resolver sua 
vida f inanceira.

Aqui 
tem 

Sicoob

Aqui 
tem 

Sicoob
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colunA empresAriAl

eventos em
destaque
1 - no fim do mês de fevereiro, representAntes 

dAs AssociAções que formAm A cAcicopAr 
(coordenAdoriA dAs AssociAções comerciAis 
e empresAriAis do centro-oeste do pArAná) 
reAliZArAm suA primeirA reunião do Ano, em 
fAxinAl do céu - pinhão 

2 - As conselheirAs do ceme estiverAm nA cÂmArA 
municpAl de guArApuAvA no diA 11 de mArço 
pArA prestigiAr A entregA do diplomA mulher 
cidAdã pArA priscilA schrAn de limA. priscilA 
foi indicAdA pelA Acig pArA receber A honrAriA 

3 -  tAmbém no diA 11 de mArço o sicredi reAliZou 
suA AssembleiA de nÚcleo, reunindo 
AssociAdos de guArApuAvA dAs unidAdes xv 
de novembro e portAl do lAgo

4 - o presidente dA AciAi (AssociAção comerciAl, 
empresAriAl e AgropecuáriA de irAti), mArcielo 
isidoro mAZZochin, o 2º vice-presidente 
dA Acig, cledemAr Antonio mAZZochin e o 
presidente dA Acig, eloi mAmcAsZ, durAnte A 
posse do novo conselho de AdministrAção dA 
fAciAp. o evento Aconteceu no diA 02 de mArço, 
em curitibA  (foto: bronson AlmeidA/fAciAp)

5 - o presidente dA Acig, eloi mAmcAsZ, e o 
presidente do conjove, eduArdo christ, 
durAnte o lAnçAmento dA coleção outono/
inverno dA expressivA e dA expressivA for 
men 

6 - modAs jolie reAliZou um coquetel de 
confrAterniZAção pArA comemorAr junto com 
suAs clientes o diA internAcionAl dA mulher

7 - conselheirAs do ceme prestigiArAm o 
jAntAr dos chefes, promovido pelo clube 
soroptimistA

Fotos tiradas pela Acig e/ou cedidas pelos próprios associados. 
Enviem também fotos do seu evento para imprensa@acig.com.br
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bem-vindos à Acig

estes são os mais novos elos de 
nossa Corrente assoCiativista. 

sejam TODOs 
bem-vinDOs
À aciG
1 - reAliZA empreiteirA e mAteriAl de construção

2 - mônAco Auto posto

3 - brt - treinAmento personAliZAdo

4- gresgA

5- pet shop reino AnimAl
Fotos: Acig

4 5

1

2 3
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compartilhe sua experiência envianDo a sua histÓria De empreenDeDorismo para imprensa@acig.com.Br 
e nÓs puBlicaremos gratuitamente na revista acig

Por Geanine Maria Bahls

você, empresário

minha histÓria De 
empreenDeDOrismO

Em 1987 nascia a Wizard em Cam-
pinas (SP) a maior rede de ensino de idiomas do 
mundo, com uma metodologia totalmente dife-
renciada que acompanha as características par-
ticulares de cada aluno, com várias opções de 
idiomas, aliados a filosofia da marca, foram os fa-
tores decisivos para escolher a Wizard a empresa 
ser representada e empreendida em Guarapuava, 
fato que perfaz em 2015, 19 anos de sucesso.

Apesar das dificuldades inerentes de 
todo início de atividade empresarial, meu cuidado 
sempre foi manter a Wizard atualizada e atender de 
maneira eficiente o seu público cada vez mais exi-
gente e grande responsável pelo sucesso.

Desde então, a Wizard inova no 
desenvolvimento metodológico e implantou re-
centemente a mais alta tecnologia nos materiais 
didáticos dos cursos de Inglês, Espanhol, Fran-
cês, Italiano, Alemão, Português para estrangei-
ros, Japonês e Chinês, essa tecnologia consiste na 
caneta WizPen, com ela o aluno consegue sanar 
suas dúvidas de pronúncia sem precisar recorrer 
ao professor apenas na sala, pois a caneta repro-
duz o áudio de palavras, expressões ou textos 
inteiros do material didático. É possível escutar 
o conteúdo da apostila Wizard em qualquer lu-
gar, uma vez que a ferramenta é portátil. Outra 
vantagem é que dispensa o uso de CD ou MP3 
player e de computador. Com a Wizpen, o aluno 
adquire fluência mais rapidamente e ainda se di-
verte, acelerando a eficiência no aprendizado do 
idioma escolhido. É pioneira no ensino de inglês 
em Braile. Ainda, é a primeira também a utilizar 
a certificação internacional TOEIC como modelo 
pedagógico. Sua metodologia de ensino possibili-
ta um aprendizado rápido e de forma muito fácil.

Com todos esses facilitadores de 
qualidade dos produtos da franquia, naturalmen-
te que as dificuldades do início das atividades e 
durante todos esses anos de serviços prestados a 
comunidade de Guarapuava e da região, vieram, 
contudo, a superação se tornou mais fácil. 

Com o passar do tempo a marca se 
fortaleceu e ganhou espaço além das fronteiras 
brasileiras, chegando a marca de mais de 1.200 
franquias no Brasil e outros quatro países, hoje, a 
Wizard faz parte da gigante Inglesa Pearson S/A 
e é a maior rede de escolas de idiomas do mundo. 

Fazer parte da história da marca 
Wizard contribuindo como franqueada me enche 
de orgulho e a sensação que o dever vem sendo 
cumprido com muita honestidade, ética e respei-
to aos concorrentes, me leva acreditar e a apos-
tar em investimentos futuros ainda maiores. 

São muitas as perspectivas para 
o futuro da Wizard em Guarapuava, dentre elas 
podemos destacar 3 novidades tecnológicas que 
encontram-se em fase de implantação: 

a) WizardTab: Seguindo a tendên-
cia da era digital atual, em que as novas gerações 
acompanham e adotam tecnologias de forma na-
tural, a Wizard assume mais uma vez o papel de 
pioneira disponibilizando seus materiais em apli-
cativos para tablets exclusivos das salas de aulas 
das suas escolas. Mais que um simples livro di-
gital o aplicativo WizardTab traz uma verdadeira 
experiência interativa a serviço do ensino; 

b) Wizard Plus: O aluno tem ainda a 
sua disposição um portal Web (http://plus.wizard.
com.br) no qual ele pode realizar diversas atividades 
complementares e personalizadas. O desenvolvi-
mento dessa plataforma de Aprendizado Adaptati-
vo é fruto da parceria entre a Wizard e a Knewton, 
empresa americana líder em tecnologia educacional; 

c) Wizard Play: A outra grande novi-
dade que compõe o objetivo de colocar os alunos no 
centro do sistema de aprendizagem é a disponibiliza-
ção do Wizard Play, um aplicativo para smartphones 
com exercícios e jogos divertidos interligados com 
o material didático do aluno, este já completamente 
implantado e disponível aos alunos.

Os desafios continuam e a von-
tade de fazer acontecer também. Ver o aluno 
sair do Brasil para estudar, trabalhar ou mes-
mo para viagens culturais no exterior e quando 
retorna compartilha conosco sobre a impor-
tância do aprendizado que obteve na Wizard e 
o quanto facilitou sua experiência lá fora, com 
certeza nos faz acreditar que valeu ter passado 
por tantas dificuldades até a consolidação da 
marca. Ainda, não há dúvidas que essas histó-
rias servem de combustível para cada vez mais 
estar confiante nos novos projetos e em novos 
investimentos. Vale destacar que, sozinha, não 
seria possível ter chegado até aqui. O trabalho 
de toda equipe da família Wizard foi e é o grande 
diferencial para o sucesso do empreendimento. 

Obrigada equipe! Obrigada 
Guarapuava e região pela confiança deposi-
tada na Wizard! 
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abril

Zeagro 27/04/95
21 anos 
Estúdio Cipriano 19/04/94
Visótica 04/04/94
24 anos 
By Ellis Regina 17/04/91
Dstak Modas 04/04/91
Eurolajes 01/04/91
25 anos 
Promoar Compressores e Bombas 18/04/90
26 anos 
CIEE - PR 14/04/89
27 anos 
Cedro 07/04/88
29 anos 
Chico Chaveiro 22/04/86
32 anos 
Auto Mecânica Lorenci Ltda. 18/04/83
33 anos 
Frederico E. W. Virmond - Médico 26/04/82
35 anos 
Insight 08/04/80
36 anos 
Baterias Planalto 02/04/79
37 anos 
Gouveia 28/04/78
68 anos 
Caixa Econômica Federal Ag. Guarapuava 09/04/47

FunDaÇão FunDaÇãoempresa empresaempresa FunDaÇão

1 ano  
Evidencia Corretora de Seguros 16/04/14
Marina Augusta da Rosa 02/04/14
2 anos 
Dell Anno Guarapuava 30/04/13
Dale Carnegie Course 16/04/13
Epoka 04/04/13
Nelson Mitio Ono Eirele 01/04/13
3 anos 
Studio Labayadere 04/04/12
Lysenko Locação 02/04/12
Objetiva Odontologia 01/04/12
4 anos 
Brustolin Máquinas e Equipamentos 27/04/11
La Casa Imóveis 11/04/11
Máquinas Elétricas 06/04/11
5 anos 
Qti - Qualidade em Tecnologia da Ind. 27/04/10
My Dren Energet 19/04/10
Tevah Moda Masculina 16/04/10
Ampliar Materiais De Construção 16/04/10
Odonto Master 15/04/10
Criare Móveis Planejados 09/04/10
Lojão Do Keima 08/04/10
Composee 01/04/10
6 anos 
La Portt 23/04/09
Arte Divina 14/04/09
Vem Comunicar 13/04/09
Luciene Martinazzo Cir. Dentista 11/04/09
Oxy Mkt. Comunicação Integrada 08/04/09
Revista + Saúde 07/04/09
2W Ferramentas Elétricas 03/04/09
Bodegão Tem Tudo 01/04/09
7 anos 
Confira Mat. De Construção - Lj 02 30/04/08
Pé De Meia 23/04/08
Imprendere 07/04/08
Portal Do Marceneiro 01/04/08
Joao L.agner Cordeiro - Imóveis 01/04/08
8 anos 
Asa Delta Transportes Rodoviários 20/04/07
Company Decorações 18/04/07

empresa aDesãO
novos associaDos

Realiza Empreiteira e Material de Const.          18/02/15
Dani Distribuidora de Frios 18/02/15
Cemitério Parque dos Eucaliptos 04/03/15
Miami Bikes 04/03/15
Rede de Imóveis de Guarapuava 04/03/15
Brt 04/03/15        
Nana Presentes Criativos 11/03/15        
Ndi - Núcleo de Diagnóstico por Img. 11/03/15
Guaraluz 11/03/15

CFW Agência de Internet 16/04/07
Da Sappateira Calçados 05/04/07
9 anos 
Toldos Farias 25/04/06
Projetar 11/04/06
Posto Petro XV 06/04/06
Topazyo Bijouterias 04/04/06
Raiher Auto Peças Ltda. 03/04/06
10 anos 
Luflores Eventos 28/04/05
Monna Malhas 25/04/05
11 anos 
Alfa Transportes 29/04/04
Wande Peças 26/04/04
Mil Malhas 01/04/04
12 anos 
Eletro Schulze 01/04/03
13 anos 
Jamel Jeans Villier Multi-Marcas 29/04/02
Revista Visual Guarapuava 15/04/02
Estep Informática 10/04/02
Super Mill Supermercado 08/04/02
Vitrine Design 08/04/02
14 anos 
Madeireira Flor Da Serra 26/04/01
Celta Acabamentos 25/04/01
Matheus Calçados e Confecções Ltda. 03/04/01
15 anos 
RPC TV Guarapuava 20/04/00
Fau - Unicentro 12/04/00
Szabo Peças e Serviços Ltda. 03/04/00
16 anos 
Premio Arketipo Agência de Propaganda 28/04/99
Aggimotos Moto Peças 27/04/99
Laboratório Góes 15/04/99
Casa Flor 15/04/99
17 anos 
Posto Vila Bela 20/04/98
Channel Vídeo 20/04/98
Mercado Pague Pouco 01/04/98
18 anos 
Instituto do Pé 15/04/97
20 anos 
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dia 13 De marçO a 
Acig recebeu associados 
para um café da 
manhã com a diretoria, 
conselheiros e gerentes. o 
inTeGraciG é oferecido 
todo mês às empresas 
aniversariantes e novos 
sócios. veja quem esteve 
presente e foi fotografado.

1 -  tatiane Anderle e lucas balena 
(escritório precisão)
2 - flávio A. sichelero (faax imóveis)
3 - morgana Kwaczynski e marcelo 
Kwaczynski (eletrônica servilar)
4- Karine pedroso e Albari pedroso 
(haloma madeiras)
5 - vilmar domingues (Acig) e gilmar 
lemos (retificadora guaramotores)
6 - gilmara lemos e gilmar lemos 
(retificadora guaramotores)
7 - raphael de p. ribas (santa maria 
indústria de papel e celulose)
8 - fernanda Americano e sandra chass 
(bonny)
9 - josceneia bernardi (fino tracto 
nutriservice)
10 - edilaine hey narzetti, eric martins e 
maria inês Kusznir (sicredi) 
11 - domingos sakata e maria Aparecida 
sakata (cantinho do sabor)
12 - gilson rosdaibda (máquinas 
elétricas) e marco Aurelio borges 
(employer) 
13 - eder luiz rocha e guilherme Kloster 
iguinacheski (cresol) 
14 - Alaércio beltrão (loja das persianas)
15 - marcio manfredini, rossana 
manfredini, caroline manfredini e Wagner 
menna (Academia rômani)
16 - derli de Almeida (dumas peugeot)
17 - Alessander caitano de lima e 
robson correia (dacoregio Automotivo)
18 -  marco Aurelio Klossinak gluskoski e 
joão Alexander festa (qsl Auto peças)
19 - André sberze (Asstla Adv. 
Associados) e eloi mamcasz (Acig)

Fotos: ACIG
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ses que antecederam o Jantar. “Fazemos uma 
avaliação positiva do evento, pois este ano nós 
nos superamos”, analisa. Sobre as homenage-
adas pelo Prêmio Divas 2015 a presidente do 
Ceme destaca o mérito que cada uma tem em 
seu ramo de atividade. “Todos foram unânimes 
em dizer que as homenageadas são merecedo-
ras. Isto não é apenas um troféu, é uma con-
quista”, afirma. 
 Na concepção do presidente da Acig, 
Eloi Mamcasz, em seus 15 anos o Prêmio Di-
vas serve como um estímulo para que a mu-
lher empreendedora mostre as habilidades 
e capacidades que tem no meio empresarial. 
“Fica muito evidente que é cada vez maior a 
presença da mulher dentro dos negócios e no 
mercado de trabalho. Em um primeiro momen-
to o Prêmio surgiu como uma forma de reco-
nhecimento, mas hoje o vejo também como um 
incentivo para que as mulheres não tenham 
medo de empreender”, declarou o presidente, 
destacando ainda o importante papel que o 
Conselho da Mulher tem desempenhado den-
tro da Associação. 
 Presidente do Ceme Estadual, a em-
presária Rosangela Sonda veio a Guarapuava 
especialmente para a entrega do Divas. Ela sa-
lientou a importância de iniciativas como esta 
para exaltar as conquistas femininas no meio 
empresarial. “Eu vejo que conquistamos um 
grande espaço através da competência da mu-
lher. Queremos mostrar mais, valorizar mais, 
e ter uma participação maior da mulher den-
tro das associações, das coordenadorias e do 
poder público. Isso é algo que quero focar na 
minha gestão: fazer a mulher participar onde 
antes apenas o homem participava”, disse. 

“
todos forAm 

unÂnimes em 

diZer que As 

homenAgeAdAs 

são merecedorAs. 

isto não é ApenAs 

um troféu, é umA 

conquistA

”elAine scArteZini 
meirelles

 No dia 13 de março o Pahy Centro de 
Eventos foi palco de uma celebração da garra 
e da determinação da mulher guarapuavana 
nos meios empresarial e social. O Prêmio Di-
vas, realizado pelo Conselho Empresarial da 
Mulher Executiva (Ceme), já homenageou mais 
de 150 mulheres e chegou à sua 15ª edição este 
ano. Como em um verdadeiro baile de debu-
tantes, o Jantar Divas 2015 reuniu glamour e 
emoção para contar a história destas empre-
endedoras que contribuem todos os dias para 
o crescimento do município.
 A entrega do Prêmio contou com um 
público que passou de 450 pessoas. Em alu-
são aos 15 anos do evento, 15 mulheres rece-
beram o troféu nas categorias de Agricultura 
e Agropecuária, Comércio Empreendedor, 
Comércio Tradicional, Comunicação, Edu-
cação, Esporte e Cultura, Indústria, Política, 
Prestação de Serviços Empreendedor, Pres-
tação de Serviços Tradicional, Saúde e Social. 
O Ceme ainda concedeu três troféus espe-
ciais para as idealizadoras do Divas. 
 Para a presidente do Conselho, Elaine 
Scartezini Meirelles, o sucesso do evento se 
deu principalmente por conta da união entre 
as Conselheiras durante os mais de três me-

cApA

Divas
há 15 Anos reconhecendo o tAlento
dA mulher guArApuAvAnA

Festa de Gala comemora os 15 anos
do Prêmio Divas
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cApA

Divas
há 15 Anos reconhecendo o tAlento
dA mulher guArApuAvAnA

Hilde Reinhofer (Grupo Reinhofer)

Arlani Coelho (Visual Propaganda)

Nerci Aparecida Guiné (Vereadora) 

Simara Góes (Laboratório Góes) 

Adriane Terezinha Hasse Delise Guarienti Almeida (Grupo Diário) Rosemari Bremm Oliveira (Mary Art) 

Nair Missel Rosa (Silvana Hair Style Esthetic) Marcia Pereira Dal Molin (Art Bolos)

Estella Antonelli Vitorassi (Repinho Reflorestamento)Cristiane Siqueira de Macedo
(Escola Santa Terezinha do Menino Jesus)

Clara Milla Fassbinder
(Fundação Cutural Suábio- Brasileira) 

Priscila Schran de Lima
(Movimento de Mulheres do Bairro Primavera) 

Elizabeth Tyski (Vitri Buffet) Nerly Kopanski (Kopanski Bikes e Fitness)

Diva na Categoria 
Agricultura e Agropecuária

Diva na Categoria 
Comunicação

Diva na Categoria
Política

Diva na Categoria
Saúde

Prêmio Especial como 
Mentora do Divas

Prêmio Especial como 
Mentora do Divas

Prêmio Especial como 
Mentora do Divas

Diva na Categoria
Social 

Diva na Categoria
Social

Diva na Categoria 
Prestação de Serviços 
Tradicional

Diva na Categoria 
Prestação de Serviços 
Empreendedor 

Diva na Categoria
Indústria

Diva na Categoria 
Educação, Esporte
e Cultura

Diva na Categoria 
Comércio Empreendedor

Diva na Categoria 
Comércio Tradicional
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cAmpAnhA

campanha eu amO minha mãe
compre nAs lojAs pArticipAntes e concorrA

saldanha marinho manoel ribas
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campanha eu amO minha mãe
compre nAs lojAs pArticipAntes e concorrA
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empreender

“
eu estAvA há 11 

Anos em umA 

empresA e como 

colAborAdor 

eu fAZiA tudo 

certo, mAs não 

enxergAvA 

espAço pArA 

crescer

”josé cArlos

sovrAni

qual Foi a maior DiFiculDaDe que você en-
Frentou no início Desta caminhaDa?
As principais dificuldades quando eu comecei 
foram nas partes financeira e estrutural. No 
meu caso, eu não tinha um treinamento para 
trabalhar com esta parte da gestão, não tinha 
capacitação especificamente no meu segmen-
to, então eu precisei me reinventar. Eu procurei 
informação na época. Procurei fazer ligações 
para amigos meus que trabalhavam em empre-
sas do ramo em outras cidades, fiz leituras so-
bre o assunto, troquei ideias com empresários 
locais. Eu entrei em um mercado que eu não 
conhecia, porque até então eu trabalhava em 
uma empresa onde apenas vendia, eu não tinha 
noção da parte financeira, não tinha noção de 
como fazer a parte burocrática da empresa.
Assim como eu cresci nos três primeiros anos, 
em menos de seis meses eu vi tudo despencar. 
É aquela história, você começa a encher o car-
rinho de areia e uma hora vai ter que carregá-lo. 

quanDo você comeÇou sua trajetÓria 
como empresário Do ramo De venDa De 
autopeÇas?
A minha história como empresário começou 
em 2003, quando eu quis algo a mais para mim 
e para minha família, pois precisávamos. Eu 
estava há 11 anos em uma empresa e como co-
laborador eu fazia tudo certo, mas não enxer-
gava espaço para crescer. A empresa em que 
trabalhava ficava na BR e perdia muitos clien-
tes do centro da cidade. Eu sugeri para o meu 
chefe abrir uma filial no centro, mas não era 
viável. Então eu pensei: vou abrir esta empresa, 
mas ainda não sabia como. Sai da empresa em 
que eu trabalhava e fiquei um mês planejando 
como iria fazer isso. Chamei um colega do an-
tigo trabalho para sermos sócios. Fomos sócios 
por três anos e depois separamos a sociedade. 
Hoje, quem trabalha ao meu lado na empresa é 
minha esposa, a Val. Ela é responsável por toda 
parte burocrática do nosso negócio. 

jOsé carlOs sOvrani
josé cArlos sovrAni, um empreendedor 
que enxergA As oportunidAdes
josé carlos sovrani enxergou a oportuniDaDe De oFerecer 
um serviÇo DiFerenciaDo no setor De autopeÇas e assim poDer 
crescer como proFissional. largou um emprego De mais De 
10 anos para aBrir a montana autopeÇas, especializaDa na 
comercializaÇão De proDutos Da marca chevrolet. atualmente 
ele DiviDe a aDministraÇão Da empresa com sua esposa e espera 
crescer ainDa mais como empreenDeDor

Acig  |  Abril 201522
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informe publicitárioempreender

“
Aqui nA Acig 

temos A 

oportunidAde 

Aprender 

observAndo A 

experiênciA dos 

outros

”josé cArlos

sovrAni
Chegou uma hora que eu não conseguia mais 
carregar. Chega uma hora que o carrinho vira e 
você precisa tentar refazer. 

como empresário, por que você acreDita 
ser interessante estar envolviDo Direta-
mente nas ativiDaDes promoviDas 
pela associaÇão comercial?
Nos últimos quatro anos consegui dobrar a 
capacidade da minha empresa, e eu  consegui 
isso estando dentro da Associação Comercial. 
Isso foi possível através da troca de ideias 
entre os empresários,  compartilhamento de 
experiências, e mesmo o exemplo de erros 
que outros empresários tiveram. Porque você 
aprende ou com os seus erros ou observando 
o erro dos outros. Aqui na Acig temos a opor-
tunidade aprender observando a experiência 
dos outros. A Associação Comercial é hoje pra 
mim um ponto de referência para a troca de 
informação, independente de eu ser diretor. 

o que você poDe nos Dizer soBre a experi-
ência Dentro Do núcleo setorial De mecâ-
nica e autopeÇas?
Eu não vejo os demais empresários do Núcleo 
como concorrentes, os vejo como empresas que 
trabalham com produtos e serviços do mesmo 
ramo, mas com diferenciais de atendimento. É 
aí que o Núcleo entra, nas parceiras. Hoje você 
precisa atender o teu cliente da melhor forma 
possível, e os clientes são bem informados, por 
isso, se você não tiver parcerias, se você não ti-
ver pessoas que te ajudem, você não sobrevive 
no mercado. Desde uma peça que o seu cliente 
precisa e você não tem no momento, ou o en-
caminhamento do cliente para uma empresa em 
que você sabe que ele será bem atendido. Den-
tro do Núcleo nós trabalhamos de uma forma 
conjunta, isso é o principal. Nós não temos con-
correntes entre quem está no Núcleo. É uma 
troca de informações, uma parceria. 

como empresário, quais as perspectivas 
que você tem para o seu empreenDimento a 
méDio e longo prazo?
Crescimento, principalmente para o meu qua-
dro de colaboradores, que é o principal. Para 
mim é importante vê-los bem. E também o im-
plemento do meu negócio, oferecer mais pro-
dutos e agregar serviços no meu segmento.  

qual é a sua Dica para os empreenDeDores 
que assim como você estão inicianDo um 
negÓcio sem ter experiência com a gestão 
De uma empresa?
Perseverança, porque o teu negócio não 
cresce da noite para o dia. Posso dizer que 
sou um exemplo disso: tive um começo di-
fícil, tive a parte bonita, tive uma queda, e 
depois precisei me reinventar dentro daqui-
lo que eu já sabia. Tive que aprender a es-
cutar e a ter paciência, pois o teu negócio 
vai crescer aos pouquinhos. Hoje, depois de 
mais de 10 anos estou colhendo os frutos e 
revertendo-os em investimentos. 

jOsé carlOs sOvrani
josé cArlos sovrAni, um empreendedor 
que enxergA As oportunidAdes
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empreendedor



24 ACIG  |  ABRIL 2015

cOmeçam as inscrições 
para O prêmiO mériTO 
empresarial 2015
premiAção este Ano terá novidAdes

Qual é o segredo do sucesso? Exis-
te uma fórmula, um caminho certo para atingir a 
excelência nos processos de gestão e conquistar 
o reconhecimento no meio empresarial? Estes 
são questionamentos que certamente a grande 
maioria dos empresários já se fez. 

O Prêmio Mérito Empresarial 
apresenta-se todos os anos como uma fer-
ramenta que permite aos empreendedores 
guarapuavanos obter um diagnóstico sobre 
suas empresas, elencando seus pontos fortes 
e descobrindo em quais áreas existe a neces-
sidade de reformulações. O Prêmio é orga-
nizado pelo Conselho do Jovem Empresário 
(Conjove), em parceria com a Acig, o Sebrae 
e a Agência Digital K13. “O Prêmio Mérito au-
xilia no desenvolvimento e crescimento das 
empresas guarapuavanas”, ressalta Eduardo 
Christ, presidente do Conjove.

As inscrições para o Prêmio Mé-
rito Empresarial podem ser feitas gratuita-
mente pelo site da Acig, a partir do dia 06 de 
abril. Após preencher o questionário de autoa-
valiação, o empresário recebe também de for-
ma gratuita um gráfico-radar, que lhe mostra 
como está a situação da gestão de seu negócio. 
O preenchimento do questionário de autoava-
liação é aberto a todas as empresas guarapu-
avanas, sejam ou não associadas à Acig, mas 
somente associados há mais de um ano podem 
concorrer à premiação. 

As empresas participantes do 
Prêmio Mérito Empresarial serão dividas em 
quatro categorias: micro, pequenas, médias e 
grandes empresas. As cinco empresas de cada 
categoria que obtiverem os melhores desem-
penhos durante o preenchimento do questio-
nário de autoavaliação serão visitadas por um 
consultor do Sebrae, que observará e dará seu 
parecer sobre diversos quesitos ligados à ges-

tão destes negócios. 
A novidade para este ano é o 

Prêmio de Inovação. Todos os empresários 
que preencherem o questionário de autoa-
valiação poderão responder a quatro per-
guntas no final e assim também concorrer 
nesta nova categoria. A avaliação das res-
postas será feita por uma comissão formada 
por consultores do Sebrae, representantes 
das Universidades locais e demais entida-
des. Empreendimentos de qualquer porte 
podem concorrer ao Prêmio.    

As empresas vencedoras do Prê-
mio Mérito Empresarial serão conhecidas no dia 
25 de julho, durante o Jantar do Empresário.            

conjove

empresário, faça sua 
inscrição pelo endereço: 
meritoempresarial.acig.com.br

Acig  |  Abril 2015
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vOcê GOsTaria
De Ter sucessO?

Mas o que é um sucesso? Dizem 
que é uma palavra que origina do latim “suce-
dere”, que é um verbo. Sucessus é o particípio 
passado desse verbo. Então, qualquer fato, por 
mais banal, aconteceu: pimba!! Latinamente 
(existe esse modo? Acho que sim, acabamos 
de reconhecer que sim! É um sucesso, aconte-
ceu!) falando é um sucesso. Talvez você esteja 
pensando: então eu sou um sucesso mesmo 
que fracasse às vezes?! 

Pois sim!  E talvez você se per-
gunte mais:

E o mendigo é um sucesso?
E uma majestade é um sucesso? 

Ops... isso talvez a gente não se pergunta, por-
que a gente já acredita que é.

Pois tudo é sucesso. E somos um 
sucesso igual o mendigo e o rei, igualzinho, 
nem mais nem menos.

Que coisa! Pode?
Pode sim e assim vamos criando 

o que a Programação Neurolingüística chama 
de “realidades”. Somos magos, criamos nossa 
história. Podemos ser uma lenda ou um sim-
ples fato. Somos nós que fazemos.

Vamos imaginar agora que você 
queira ter mais sucesso. Sucesso em vendas, 
em retorno financeiro de seus negócios. Olhar 
para sua “realidade” e dizer: “Valeu!”

Então, sugiro um mapa  e aqui a 
ordem dos fatores não altera o produto (sor-
ria, por favor!). Se praticar, obterá sucesso (de 
acordo com o conceito latim, de antemão, já 
podemos ter certeza!).

1. Tenha claro em sua mente o 
que é sucesso para você. Certamente é dife-
rente e graças a Deus que é, diferente do latim 
e diferente para cada um de nós. Tem gente 
que diria que sucesso é ter saúde, outros que 
sucesso é ter amor, outros ainda que sucesso 
é ter dinheiro. Descubra o que é significativo 
para você, especificamente para você.

2. Identifique quais os recursos 
necessários para ter o que quer. Recursos invisí-
veis, por favor. Talvez o dinheiro nesse momento 
esteja sendo um recurso invisível porque ainda 
não está em sua conta bancária, mas estou falan-
do de outros recursos, por exemplo: determina-
ção, serenidade, criatividade e bom humor.

3. Identifique quais os recursos 
invisíveis que você já tem.

4. Escreva e aja com 3 atitudes 
de modo a exercitar os recursos necessários e 
os recursos que já possui.

5. Faça algo que você teme. Co-
loque luz sobre os fantasmas. Eles não gostam 
de luz, desaparecem. É mágico!

6. Saboreie a sua vida, curta, 
celebre, comemore! Seja um ser humano feliz.

“
somos mAgos, 

criAmos nossA 

históriA. 

podemos ser 

umA lendA ou 

um simples fAto. 

somos nós que 

fAZemos

”olindA gudes

Artigo

OLINDA GUEDES é Bacharel em 
Psicologia, Trainer em Programação Neurolinguís-
tica pela SBPNL e pela NLP Comprehensive, Boul-
der – CO. Com formação em Análise Transacional, 
Hipnose, Rebirthing e Comunicação Não-Verbal. 
terapeuta de vanguarda, palestrante, professora 
de Constelações Familiares, Programação Neuro-
linguística e Renascimento, dentre outros. Autora 
do pensamento sistêmico aplicado à educação, 
gestão, liderança e desenvolvimento humano. De-
senhou e coordena o programa Pingo D’Água – Ca-
pacitação em Pedagogia, Liderança e Gestão e Em-
preendedorismo segundo os princípios sistêmicos.  
Autora dos livros “O que traz quem levamos para 
a escola?”  e “Além do Aparente – sobre constela-
ções Familiares”, Ed. Appris. Conduz, no Instituto 
Anauê-Teiño, a Escola de Saberes Úteis. Uma ini-
ciativa cuja objetivo é trocar saberes das diversas 
ciências com o propósito de uma vida mais feliz, 
próspera e saudável.
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Contando com uma equipe de motoristas 
treinados, além de veículos que seguem um 
rigoroso sistema de manutenção preventiva que 
visa proporcionar total segurança, conforto e 
confiança no transporte de pessoas.

• Ponta Grossa: (42) 3220-3646
• Curitiba: (41) 3312-3863
• Cascavel: (45) 3225-4111 (Ramal 108)
• Foz do Iguaçu: (45) 3522-1992
  www.princesadoscampos.com.br / fretamento

Que tal viajar
com toda a turma?

Fretamento 2015 ACIG.indd   1 3/12/15   6:19 PM
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ex-presiDenTes ajuDarãO 
a DiscuTir reFOrmas nO 
esTaTuTO Da assOciaçãO

Seguindo uma orientação da Fede-
ração das Associações Comerciais e Empresarias 
do Paraná - Faciap, a Acig está convidando os 
ex-presidentes da Associação para integrarem o 
Conselho Permanente dos Presidentes. Ainda em 
modelo de pró forma, o Conselho terá como uma 

de suas atribuições validar a reestruturação do 
Estatuto da Acig, antes que a proposta siga para 
Assembleia com os associados.

A Revista Acig procurou os últi-
mos cinco presidentes da Associação para sa-
ber suas opiniões sobre esta proposta.

conselho permAnente dos presidentes

Sérgio Zarpellon
Presidente da Acig de 1996 a 2000:
“A última grande alteração feita no estatuto foi 
no início dos anos de 1990. Na época, procu-
ramos Associações de todo Brasil para termos 
alguns exemplos. Estas propostas devem ser 
discutidas previamente com diretores e conse-
lheiros. Tenho uma preocupação com o incha-
ço da entidade. Precisamos discutir a efetivida-
de deste novo Conselho”. 

Ires Salete Previatti
Presidente da Acig de 2004 a 2006:
“Ninguém melhor do que quem já passou pela en-
tidade, já enfrentou os desafios, para rever o es-
tatuto. Acredito que os ex-presidentes têm uma 
bagagem muito forte para entender o que funciona 
e o que não funciona, e contribuir neste processo. 
Este é um assunto que já foi discutido em reuniões 
no passado, quando fui presidente. Espero que os 
ex-presidentes tenham esse papel importante e 
contribuam para defender o estatuto e a entidade”. 

José Divonsil da Silva
Presidente de 2010 a 2012:
“A modernização do estatuto sempre é necessária 
porque sempre há mudanças na legislação e preci-
samos nos ajustar. No meu caso, passei por reforma 
no estatuto e já tenho experiência, por isso acho a 
participação interessante. A participação dos ex
-presidentes é importante pela experiência. Penso 
que um dos itens que podem ser modificados é ins-
tituir a eleição por aclamação no caso de inscrição 
de chapa única para a Diretoria Executiva, assim 
como acontece com a Faciap. É interessante tam-
bém discutir a alteração no período do mandato”.            

Julio Cezar Pacheco Agner
Presidente da Acig de 2000 a 2004:
“Acho esta iniciativa positiva, porque os ex-pre-
sidentes viveram o dia a dia da Associação, co-
nhecem o funcionamento e a função da entidade 
e por isso têm muito a contribuir. À medida que 
se renova a Diretoria há uma demora para se ade-
quar. Esse norte que os ex-presidentes têm pode 
ajudar na parte operacional, é muito positivo.” 

Valdir Grigolo
Presidente da Acig de 2006 a 2010:

“A Associação tem um papel funda-
mental para o desenvolvimento da sociedade e precisa 
ter uma visão globalizada, mantendo o viés social e as 
instituições parceiras, para que não deixe de repre-
sentar a sociedade. Sou totalmente a favor que haja o 
Conselho e que os conselheiros sejam eventualmente 
chamados e valorizados por aquilo que construíram na 
Associação, senão não tem sentido.”
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 Como ter disciplina financeira e 
conseguir resistir às tentações do consumo? 
O desafio é grande, mas é possível ter uma 
vida financeira tranquila. Embora repetitiva, 
vale a dica de evitar as compras por impul-
so. Levantamento do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC), realizado no ano passado, 
apontou que mais da metade dos brasileiros 
(52%) comprou algum item impulsivamente. 
Por isso, é importante mudar esse compor-
tamento e evitar endividamentos que trarão 
dor de cabeça futuramente.  
 Um dos primeiros passos é a mudan-
ça de hábitos. Antes de adquirir algo, pergunte 
a si mesmo se realmente precisa disso ou se 
pode esperar um pouco mais. Decidindo pela 
compra, faça pesquisas e consulte o mesmo 
produto em lojas diferentes. Certamente você 
encontrará diferenças de preço de um lugar 
para outro. Opte por pagar as compras à vista 
e peça descontos, sempre.
 Se optar parcelar as compras utili-
zando cartão de crédito, pague as parcelas 
integralmente e sempre na data de venci-
mento, evitando juros altos e o efeito “bola 
de neve”. Procure gastar conscientemente 
e, em hipótese alguma, gaste mais do que 
você ganha. Uma boa dica, é colocar todas 
as despesas e receitas em uma planilha.  Vai 
ficar muito mais fácil saber o quanto entra e 
sai do seu orçamento. 
 Estabeleça metas para realizar seus 
sonhos. Se o seu objetivo for comprar um 

carro e você não quer entrar em financia-
mento, saiba que precisará mensalmente 
poupar dinheiro. Nosso site, Poupar para 
chegar lá (www.pouparprachegarla.com.br), 
foi criado exatamente com o intuito de au-
xiliar quem tem metas a colocar o plano em 
prática. A página permite fazer simulações 
para saber exatamente quanto a pessoa pre-
cisará poupar para adquirir um bem, ou fa-
zer uma viagem, e quanto tempo levará para 
isso, inclusive se conseguir cortar pequenos 
gastos do cotidiano, como o cafezinho de-
pois do almoço. Por exemplo, se você deseja 
comprar um carro à vista, no valor de R$ 
30 mil, e consegue poupar mensalmente R$ 
950, pode realizar seu sonho em julho de 
2017, sem endividamento. Deixando de pe-
dir quatro cafezinhos por mês, esse prazo é 
adiantado em 30 dias.
 É importante também ter dinheiro re-
servado para emergências. Neste caso, você 
pode deixar a quantia na poupança rendendo 
e utilizá-la a qualquer momento. Mas tenha em 
mente que esse dinheiro só deverá ser usado 
realmente em caso de emergência.  
 Outra dica importante é conhecer 
quais são as melhores opções para poupar. 
Converse com o seu gerente de relaciona-
mento e busque informações sobre o tema. O 
conhecimento a respeito dos produtos de in-
vestimento que melhor se enquadram no seu 
perfil vai ajudá-lo a ter uma vida financeira 
tranquila e sustentável. 

Artigo

planejamenTO
GaranTe uma viDa 
Financeira
Tranquila 

“
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 O crédito é um prova de idoneidade 
da pessoa física ou jurídica junto ao mercado, 
demonstrando que o consumidor não possui 
nenhuma dívida e costuma pagar suas contas 
com pontualidade. Isso permite ao comprador 
realizar qualquer tipo de transação comercial. 
 A inclusão de nomes no sistema do 
Serviço de Proteção ao Crédito ajuda as em-
presas a receberem pagamentos atrasados, 
pois restringe o crédito aos consumidores 
que porventura possuam débitos. Mais do que 
isso, a inclusão também serve de alerta para 
que outros empresários não contabilizem um 
grande número de inadimplências.    
 Assim como aconteceu em 2013 e 
2014, a Acig volta a realizar em 2015 as Cam-
panhas Limpa Gaveta e Nome Limpo. Ao con-
trário do que ocorreu anteriormente, este ano 
as Campanhas acontecerão em duas oportuni-

dades: entre abril e maio, pensando nas vendas 
para o dia das mães,  e entre outubro e novem-
bro, já planejando as atividades do Natal.
 A Campanha Limpa Gaveta, primei-
ra fase deste processo, vai do dia primeiro ao 
dia 30 deste mês, e cumpre exatamente este 
propósito: incentivar os empresários a regis-
trarem débitos que ainda não constam no sis-
tema, para auxiliar outros empresários a pro-
tegerem suas vendas. Em seguida, a partir de 
maio, a Campanha Nome Limpo, incentivará 
os consumidores a negociarem suas dívidas, 
podendo assim ter novamente o nome lim-
po no mercado. “A Campanha Limpa Gaveta 
é muito importante para que os empresários 
de fato limpem suas gavetas, protejam suas 
vendas e posteriormente consigam receber”, 
destaca Abrão Nassar, Diretor para Assuntos 
do SPC da Acig.
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