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COMECE AGORA
A REALIZAR SEUS
GRANDES SONHOS.
AUTOMÓVEIS - CAMINHÕES, TRATORES E 

UTILITÁRIOS - SERVIÇOS - IMÓVEIS

 As menores taxas do mercado.
: pr s.
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Estamos iniciando um novo ano, um novo período. As lembranças do ano 
anterior ainda são recentes, e os votos de um bom 2016 ainda ecoam. 
Como iniciar 2016 com confiança, otimismo e motivação se 2015 foi um 
ano repleto de desafios e algumas decepções? Conversando com as 
pessoas, percebemos que boa parte delas analisam o ano passado como 
uma tragédia, um ano para ser excluído da história. Mas seguramente, 
este não é o melhor caminho. 
Nossa proposta é que ao invés de maldizermos 2015, coloquemos uma 
pergunta propositiva: Que ensinamentos 2015 deixou? Agora sim. Com 
esta pergunta podemos vislumbrar um ano novo diferente, melhor, repleto 
de oportunidades. Afinal, não foram poucas as lições e os ensinamentos 
deixados pelo ano passado. Acredite: com certeza esta reflexão tem tudo 
para ser transformadora!
Importante também é perceber que a incorporação de novas posturas 
perante as lições do período passado deve abranger os diversos 
ambientes de nossa interação: corporativo, doméstico, estudantil/
acadêmico e tantos outros.
Acreditemos, ousemos, tenhamos atitude e com certeza, apesar de tantos 
desafios, 2016 será um ótimo ano!
E para concluir, queremos lembrar o aniversário da nossa ACIG que 
em janeiro completou 61 anos. Uma caminhada valorosa e de muitas 
conquistas. Um apoio seguro ao 
desenvolvimento de Guarapuava e região. 
Um instrumento de formação, participação 
e transformação.
Parabéns ACIG! O aniversário é seu, e 
a alegria toma conta de todos aqueles 
que acreditam que o associativismo 
abre portas para um caminho de muitas 
conquistas e realizações.
Um grande abraço e um 2016 de muito 
sucesso! 
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Coluna
EmprESarial

EvEntoS Em dEStaQUE

1

2

6 7

4 5

3

1 – NO diA 05 dE dEzEMBrO dE 2015 A ExPrEssivA FOr MEN 
cOMEMOrOu AO LAdO dE cLiENtEs E AMiGOs sEus NOvE ANOs. 
O EvENtO cONtOu cOM PizzAs dA PizzA rOck E cOM O chOPP 
dA dONAu BiEr

2 – A MOdAs jOLiE cOMEMOrOu O diA dE rEis sOrtEANdO uM 
PrêMiO A sEus cLiENtEs

3 - O PrEsidENtE ELOi MAMcAsz, AcOMPANhAdO dE suA EsPOsA 
WANdErLEiA, AO LAdO dO dirEtOr dA ArAuPEL, tArsO 
GiAcOMEtti, E dO 2º vicE-PrEsidENtE dA AciG, cLEdEMAr 
MAzzOchiN, durANtE A iNAuGurAçãO dA ArAuPEL EM 
GuArAPuAvA

4 - NA trOcA dE cOMANdO dO 16º BPM, NO Mês dEzEMBrO, A AciG 
hOMENAGEOu sEis POLiciAis POr suAs AtuAçõEs durANtE uM 
AssALtO quE OcOrrEu NA cidAdE

5 - A LOjA AMO jEANs rEcEBEu cLiENtEs PArA suA iNAuGurAçãO 
NO Mês dE dEzEMBrO

6 - A dirEtOriA dA AciG EstEvE PrEsENtE NO LANçAMENtO dA 
cidAdE dOs LAGOs, NO diA 18 dE dEzEMBrO

7 - O GrEsGA rEiNAuGurOu suA PisciNA NO diA 13 dE jANEirO. O 
EvENtO cONtOu cOM A PrEsENçA dO cOMANdANtE dO 26º GAc, 
tENENtE- cOrONEL rOGÉriO PErEirA GONçALvEs

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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Coluna
novoS SócioS

bEm-vindoS À acig
estes são os mais novos elos de nossa 
corrente associativista

1 –  AMO jEANs

2 –  cLíNicA OdONtOLóGicA dr. rOdriGO WOidELO

3 –  cLíNicA AtitudE

4 –  MErcAdO jOrdãO 

5 –  AtLANtA sistEMA dE sEGurANçA

Fotos ACIG

1

2

4 5

3
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Minha história com a dança começa na barriga 
de minha mãe. Ela sempre conta que eu dançava quando 
tocava a música “Dancing Queen”, do ABBA. Aos 3 anos, dei 
meus primeiros passos de ballet com o professor Renan 
Castellon, um maître que me inspirou e ainda me inspira 
em meu caminho artístico.Em 2003, fui realizar um trabalho 
voluntário com as crianças do Lar Escola. Lá me ensinaram 
o valor de começar algo e doar-se de corpo e mente aos 
que precisam, pois podemos construir um mundo melhor. 
Descobri o que eu amava: através da dança promover a 
alfabetização para a vida.

A dança e a arte sempre fizeram parte do meu 
dia a dia, mas o empreendedorismo veio em 2012, quando 
junto com meu esposo Samuel aplicamos nossas economias 
em nosso sonho: disseminar a cultura da dança em toda a 
região. Foi quando abrimos o Studio de Dança La Bayadère 
e iniciei minha jornada na descoberta de empreender! Pensei 
em viver de amor e arte, mas ser empreendedora é muito 
mais que isso. Foi preciso muitos cursos, conversas com 
outras mulheres empreendedoras e troca de experiências 
para perceber que precisava tomar as rédeas do meu negócio. 
Aprendi a ser chefe e descentralizar, deixar os outros fazerem. 

Realizamos um espetáculo por ano na escola 
e ele é todo pensando e criado aqui dentro. Planejamos 
no início do ano e realizamos várias atividades que criam 
interface com os alunos e professores. A organização é um 
dos fatores diferenciais do meu negócio, gosto de ver tudo 
no seu lugar.  Os alunos são avaliados constantemente, mas 
culminamos no final do ano com um olhar técnico de um 

professor de fora, para avaliar o trabalho e a metodologia que 
adotamos. Chamamos isso de Consultoria Técnica. Quero 
preparar os alunos da Escola para alcançar outros palcos, 
outros espetáculos.

Acompanho diariamente a evolução dos meus 
alunos, continuo em sala de aula e adoro criar e perceber 
que através da arte envolvemos as pessoas com uma 
visão diferente de mundo. Pensando no futuro, consigo 
visualizar as melhorias que quero implantar no meu negócio. 
A credibilidade e a seriedade no meu trabalho, valores que 
transmito aos meus colaboradores, parceiros, clientes e todos 
que fazem parte de minha empresa, são partes fundamentais 
para que o objetivo do reconhecimento de ser a melhor escola 
de Dança do Sul do País seja parte do futuro da minha escola.

Em 2014, com pesquisas e estudos 
percebemos que fazemos parte da economia criativa do 
país, uma economia que movimenta grandes somas, além de 
fazer a diferença na vida das pessoas. Com nosso espetáculo 
Tributo a Chaplin ficamos entre os três selecionados na área 
de dança no Brasil para o prêmio Brasil Criativo, o primeiro 
de muitos que participaremos, pois fazer a diferença com 
responsabilidade e amor é o nosso lema!

Começamos pequenos, mas sonhamos 
grande! E sonhamos juntos! E tornamos realidade! Em 2016 
o Studio La Bayadère está em novas instalações, com salas 
de aula muito amplas, um ambiente que sempre nos traz 
harmonia e muitas inovações. Convidamos a todos a nos 
visitar na Rua Xavier da Silva, em frente a Guarafer Tintas e 
próximo a Prefeitura Municipal.

cOMPArtiLhE suA ExPEriêNciA ENviANdO A suA históriA 
dE EMPrEENdEdOrisMO PArA iMPrENsA@AciG.cOM.Br E 

Nós PuBLicArEMOs GrAtuitAMENtE NA rEvistA AciG

Por Marcela Mendes

Coluna
você, EmprESário

minha história de 
EmPrEEndEdorismo
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26 anoS 

Shopping Maria Antonia 02/01/90

Sak’som 01/01/90

29 anoS 

Marmoraria JMW 02/01/87

30 anoS 

Vulcanizadora Guairaca 02/01/86

34 anoS 

Antonio Emilio de Proença - Dentista                                      03/01/82

Renovadora de Motores Scartezini 02/01/82

35 anoS 

Expresso Guarios 02/01/81

Ótica Vision 01/01/81

36 anoS 

Chuveirão das Tintas 12/01/80

37 anoS 

Frenobras 12/01/79

Casa Dos Vidros 02/01/79

38 anoS 

Liquigás 06/01/78

40 anoS 

Regina Papelaria 02/01/76

41 anoS 

Agroplan 02/01/75

Gutfreund Materiais de  Construção                                      01/01/75

47 anoS 

Alfaiataria Carlinhos 02/01/69

50 anoS 

Lacerda Materiais De Construção E Acabamentos             03/01/66

57 anoS 

Casa Modelo 02/01/59

64 anoS 

Banco do Brasil 19/01/52

74 anoS 

Casa Favorita 05/01/42

FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa
1 ano  
Pedra D’Água 29/01/15
J. Infosytem 23/01/15
Laboratório Mestre 05/01/15
2 anoS 
Império Bijoux 20/01/14
3 anoS 
Clínica Atitude 18/01/13
Analuna 17/01/13
4 anoS 
Physio Saúde e Bem Estar 19/01/12
Loja São Pedro 16/01/12
5 anoS 
Café Araucária 20/01/11 
6 anoS 
Bagoonça Buffet 02/01/10
7 anoS 
Auto Posto Samambaia II 27/01/09
CCAA       26/01/09
Mercado Duas Irmãs 20/01/09
AVITEMP 19/01/09
8 anoS 
Assemblage 31/01/08
Sabor da Carne 30/01/08
Cidadeshop 25/01/08
Softgraf Cursos Avanc. em Informatica 22/01/08 
Celta Móveis 18/01/08
Construart Materiais de Construção 17/01/08
9 anoS 
Realiza Empreiteira e Material de Construção                      25/01/07
10 anoS 
Kaneko Imóveis 19/01/06
11 anoS 
Inviolável Monitoramento 14/01/05
12 anoS 
Montana Com Peças e Acessórios 21/01/04
Faculdade Guairacá 09/01/04

13 anoS 

Bella Presentes 23/01/03

Primeiro Estilo Natação 02/01/03

Vitalnet 01/01/03

15 anoS 

Milaene Presentes 15/01/01

Nacional Gás Dubena 02/01/01

16 anoS 

Pensionato Fernanda 15/01/00

Aquário Confecções 06/01/00

Belmo Celulares 03/01/00

Personal Clinic 02/01/00

17 anoS 

Kuster Agência De Viagem E Turismo 06/01/99

Supermercado Realeza 04/01/99

Plano de Luto Belém 01/01/99

18 anoS 

Teorema Informática 28/01/98

19 anoS 

Fm Promoções e Eventos  31/01/97

Guindastes Guará 30/01/97

Paris - Lavanderia e Tinturaria 20/01/97

Tomo Center 20/01/97

Posto Nevada 02/01/97

Mercadão de Peças 2000 02/01/97

San Marino Palace Hotel 02/01/97

21 anoS 

São Cristóvão Materiais De Construção                                  31/01/95

Guaradiesel 12/01/95

Van Gogh Gastronomia 05/01/95

Grupo Latreille Confecções 02/01/95

Bodegão Supermercado 01/01/95

24 anoS 

Gp Toldos, Luminosos e Outdoor 13/01/92
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FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa

2 anoS  

Sky Video Locadora 25/02/14

Ponto da Moda 24/02/14

Igui Piscinas 21/02/14

Caio Mayer Fotografia 21/02/14

Mundial Auto Center 20/02/14

Plug 20/02/14

Essencial 10/02/14

Master Control 05/02/14

Linda Flor Mulher 03/02/14

3 anoS 

Puro Luxo 28/02/13

Atlanta Sistema de Segurança 27/02/13

Capital Decor Pisos 07/02/13

4 anoS 

Bem Me Quer 23/02/12

Motel Luminni 08/02/12

Zeus -Excelência Em Segurança Eletrica                        07/02/12

Implanthos Odontologia 06/02/12

Clínica Odontológica Dr. Rodrigo Woidelo 01/02/12

5 anoS 

Michelly Gronkoski 18/02/11

Gilson Francisco Araldi- Corretor De  Imóveis                16/02/11

Blush 11/02/11

Pneoeste Centro Automotivo 07/02/11

Platão Sistema Educacional 07/02/11

6 anoS 

Conplater Consultoria Emp., Coop. E 25/02/10

Cleverson José Ribeiro 22/02/10

Impacto Comunicação Visual 09/02/10 

7 anoS 

Pindorama Fomento Mercantil 11/02/09

8 anoS 

Resinas Araucária 26/02/08

Auto Elétrica Primavera 26/02/08

Jota Diesel 13/02/08

Carrocerias Santo André 01/02/08

9 anoS 

Arasig Empreendimentos Imobiliários 13/02/07

Suprinil 13/02/07

Varejão Auto Peças 08/02/07

I9 Comunicação Integrada 01/02/07

F M Pneus 01/02/07

10 anoS 

Renata Gehilza 10/02/06

Bacana Mangueiras 01/02/06

11 anoS 

Histocenter 17/02/05

12 anoS 

D’Alice Chocolates 19/02/04 

13 anoS 

Stop Car Peças 21/02/03

Trópicos 19/02/03

Cachorrão Prensado 05/02/03

Scarpe Calçados 01/02/03

14 anoS 

Auto Center Santa Cruz 15/02/02

Casa Dos Presentes 01/02/02

15 anoS 

Oralclass Clínica Odontológica 12/02/01

Villena Presentes 01/02/01

16 anoS 

Recruta Zero Alfaiataria 28/02/00

17 anoS 

Escola Integração 09/02/99

Coamo 05/02/99

Guarafer Ferro E Aço 01/02/99

19 anoS 

Destak Cosméticos 01/02/97

20 anoS 

Sérgio Osany G. Vieira -Médico 27/02/96

Wizard Idiomas 27/02/96

Dental Life 26/02/96

EmprESa adESão

novos assoCiados

Atlanta Sistema De Segurança 11/18/2015

Clínica Odontológica Dr. Rodrigo Woidelo 11/18/2015

Clínica Atitude 12/11/2015

Mercado Jordão 12/11/2015

Dani Bijouterias 12/16/2015

Mavla Transporte Escolar 12/16/2015

Araufer 12/16/2015

Clube Da Navalha 12/30/2015

Amo Jeans 12/30/2015

Wsj Equipamentos 1/12/2016

Leep Tacógrafos 1/16/2016

25 anoS 

Auto Posto Meztra 27/02/91

Sanir Karam Semaan Dentista 01/02/91

26 anoS 

Sul Brasil Loja De Seguros 09/02/90

Escricon Escritório De Contabilidade                                  05/02/90

30 anoS 

Langaros Calçados 07/02/86

35 anoS 

Dilson Joalheiro 07/02/81

Casa Das Economias 02/02/81

37 anoS 

Imobiliária Feroz 09/02/79

40 anoS 

Dresch Máquinas 01/02/76

42 anoS 

Imobiliária Gaspar 21/02/74

45 anoS 

Rádio Cultura - Am/Fm 18/02/71

49 anoS 

Escritório Contabil Condor 01/02/67

73 anoS 

  Materiais de Construção 01/02/43

103 anoS 

Hospital São Vicente 01/02/13
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GuaraPuava é dEstaquE Com 
dois vencedores na etapa 
estadUal do mpe Brasil

 Durante a 25ª Convenção Anual da Faciap, 
realizada em novembro de 2015, em Foz do Iguaçu, 
aconteceu a entrega do MPE Brasil - etapa Paraná. O 
MPE Brasil - Prêmio de Competitividade para Micro e 
Pequenas Empresas, tem como objetivo reconhecer 
boas práticas de gestão de empresas espalhadas 
por todo país, promovendo o aumento da qualidade, 
produtividade e competitividade das mesmas. A 
premiação é realizada pelo Sebrae, pelo Movimento 
Brasil Competitivo e pela Gerdau.
 Na última edição do MPE mais de três mil 
empresas de todo Paraná se inscreveram para a fase 
estadual do Prêmio. Entre elas, 47 receberam a visita 
dos avaliadores do Sebrae e 16 foram selecionadas 
como finalistas. A surpresa ficou por conta da 
premiação da categoria comércio: duas empresas 
foram ganhadoras, ambas de Guarapuava, a Reptec 
Tecnologia e a Tevah Moda Masculina.
 O empresário Emerson Theodorovicz comenta 
que esta é a terceira vez que a Reptec participa do MPE, 
a empresa já havia sido finalista na edição de 2013 da 
premiação. Para ele, a participação no Prêmio permite 
que o empresário repense seus conceitos à frente da 
administração de seu negócio. “Às vezes você vê no 
questionário uma coisa básica, mas que você acaba 
esquecendo no dia a dia, porque com o passar dos 
anos acabamos ficando no modo automático. O 

prêmio te faz olhar para essas coisas, te dando um 
norte”, esclarece.

 Para Lara Sganzerla, proprietária da Tevah 
Moda Masculina em Guarapuava, o principal ganho 
em participar do MPE Brasil vai além de estar entre os 
finalistas ou de ganhar o prêmio. “Me inscrevo desde 
2013, principalmente pelas devolutivas que recebemos 
do Sebrae. Claro que você espera ficar entre os 
finalistas, mas o nosso principal valor é a melhoria 
contínua e nisso fomos muito ajudados pelo MPE”, 
revela.
 Tanto Emerson quanto Lara citaram que a 
conquista da etapa estadual do MPE Brasil serviu 
como um estímulo a suas equipes de trabalho. Eles 
conheceram a premiação através do Sebrae e da Acig. 
Ambas as empresas passarão por mais uma avaliação 
para estarem credenciadas a etapa final do MPE 
Brasil,que acontece em Brasília, no mês de abril deste 
ano.

rEPtEC E tEvah vEnCEram 
a EtaPa ParanaEnsE do 
mPE Brasil na CatEGoria 
ComérCio

Lara Sganzerla, da Tevah Moda MasculinaEmerson Teodorovicz, da Reptec Tecnologia
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1  –  Sólon Henrique B. Cordova e Graziela Beuren Cordova (Casa 

dos Colchões)

2  –  Mario Bilek (Contabilidade Bilek)

3  – Rudival Kasczuk (Fortcar Center)

4  –  Arno Bona e Grabriela Fritz Bona (Eko7 Colchões)

5  –  Almir José Castanho (Abre e Fecha)

6  –  Luiz Antonio Dangui (AGF Saldanha)

7  – Danilo Prates Marcondes (Melhor Negócio Consórcios)

8  –  Larissa Micheletto, Jeanderson Micheletto e Adelita Micheletto 

(Adeli Joias e Semijoias)

9  –  Heloiza Z. Jucoski, Valdeney Noel Sobanski e Maria Janete 

Costa Sobanski (Coruja Fashion)

10 – Cicero Schmid (ABO Regional Guarapuava)

11 – Luis Crochinski (Metalúrgica Visão) 

12 – Luciana do B. Notto  Assunção e Kismara Rossignolli (AC 

Guarapuava)

Coluna
intEgracig

intEgracig - 11.12.15
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1 – Ciro Blaka Junior e André Sell (Chuveirão das Tintas)
2 – Bruno Dittert e Paulo Meister (Hey Comunicação)
3 – Rosemeri Althaus e Geyssica Reis (Sincidato Rural)
4 – Antonio Rigo Bello (Mercadão de Peças 2000)
5 – Sandro Abdanur (Secretaria de Indústria, Comércio e 

Turismo)
6 – Adriane Mudrei e Patricia Aparecida (Auto Posto 

Samambaia II)
7 – Hirand Fialho Ferreira (Paris Lavandeiria)
8 – Marildo Faustino Rodrigues (Colégio Sesi)
9 – Mariana Gravon (Arezzo) e Aurora Gravon (Casa 

Modelo)
10 – Vilmar Domingues (Santa Maria Papel e Celulose)
11 – Simone (Banco do Brasil)
12 – Arnaldo Stock (Cooperativa Agraria)
13 – Liti Colossi, Jose Neri Gonsalves e Jean Vieira (Banco 

do Brasil)
14 – Fabio Silva (Senac) e Eloi Mamcasz (Crachá Digital)
15 – Fabio Silva (Senac), Lara Sganzerla (Tevah Moda 

Masculina) e Eloi Mamcasz (Crahá Digital)
16 - Rudival Kasczuk (Fortcar Center), Sintia Rodrigues 

(Unicesumar), Alessandro Lange (Unicesumar) e Eloi 
Mamcasz (Crachá Digital)

17 – Fabiana Matos Gemignani e Alvaro Monteiro de Matos 
(Liquigás)

18 – Flávio Sichelero (Faax Imóveis)
19 – Regina B. Mazzochin e Cledemar Mazzochin 

(Inviolável)
20 – Hermínio Kaneko, Karina Kaneko e Rodrigo Kenji 

Kaneko (Kaneko Imóveis)
21 – Danielly André, Juliana ramos de Campos e Caroline 

Ferencz (Celta Móveis)
22 – Valcenor Fleck (Insight) e Paulo Roberto Santos de 

Lima (Acig)
23 – Valcenor Fleck (Insight) e Mario Cruz (SGC centro Sul)
24 – Lourdes Dangui Pinheiro (Semanário Integração), 

Eloiza Mazutti Bilyk (Sicredi) e Magda Fontes (Sicredi)
25 – Osvaldo Tavares e Sheila Tavares (Pulsar Propaganda)
26 – Nivaldo Kruger (Alac), Eva Schran (Prefeitura 

Municipal) e Eloi Mamcasz (Crachá Digital)
27 – Claudete Bastian (Assemblage) e Nivaldo Kruger 

(Alac)
28 –  Claudete Bastian (Assemblage), Alysson Vitor Bastian 

(Assemblage) e Eva Schran (Prefeitura Municipal)
29 – Fernando Guiné Junior, Maria Inês Guiné e Fernando 

Guiné (FM Produções e Eventos)
30 – Loren D’Angelo e Rosangela Nahm (Dale Carnegie)

Coluna
intEgracig

intEgracig - 15.01.16
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capa

uma nova GuaraPuava: 
Em mEio a um CEnário dE 
incertezas, mUnicípio celeBra 
investimentos do setor privado

 Durante todo o ano de 2015 fomos 
bombardeados com notícias negativas sobre a 
situação econômica e política do Brasil e do Paraná. 
Termos como alta da inflação, queda na produção 
de diversos setores, desemprego e desaceleração 
foram e continuam sendo ouvidos com frequência 
pela população. Entretanto, contrariando todos 
os prognósticos negativos apontados pelos 
especialistas para 2016, Guarapuava parece 
seguir na contramão da crise. 

 Um dos principais fatores que tem 
contribuído para que o município viva um 
momento ímpar diante do cenário atual são os 
investimentos privados que vêm sendo feitos 
por aqui. O maior exemplo disso é a Cidade dos 
Lagos Bairro Planejado (Cilla). O empreendimento, 
que fica entre a BR-277 e a PR-466, surgiu de 
uma iniciativa conjunta dos empresários Odacir 
Antonelli e Vilso Dubena, representantes dos 
Grupos Repinho e Dubena, respectivamente.

Emerson Teodorovicz, da Reptec Tecnologia

A Cidade dos Lagos é um projeto inovador para os padrões de Guarapuava
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satélites, praça de alimentação com 16 lojas, um 
restaurante, quatro salas de cinema e praça de 
eventos e games. A previsão inicial é que as obras 
sejam concluídas em dezembro deste ano, e que o 
Shopping comece a funcionar no primeiro semestre 
de 2017. A primeira âncora confirmada é o Hiper 
Dal Pozzo, que iniciará suas atividades já no mês 
de setembro deste ano. “Recebemos o convite do 
seu Odacir para conhecer o projeto da Cidade dos 
Lagos e concluímos que o empreendimento era 
viável. Será uma loja moderna e que oferecerá aos 
clientes conforto e preço baixo. Nosso investimento 
será de R$ 10 milhões e geraremos 300 empregos 
diretos”, revela o empresário guarapuavano José 
Ari Dal Pozzo, do Supermercado Dal Pozzo.

a indúStria também crEScE
 Após aproximadamente um ano e meio 
de obras, foi inaugurada no dia 09 de dezembro a 
fábrica da Araupel em Guarapuava. O investimento 
da empresa do setor madeireiro no município foi 
de aproximadamente R$ 150 milhões. O parque  
fabril guarapuavano funcionará em sinergia com 
a unidade da empresa já instalada em Quedas do 
Iguaçu.
 Aqui serão produzidas molduras, painéis, 
e componentes de escada e porta. Segundo a 
assessoria de imprensa da Araupel, a escolha de 
Guarapuava para a instalação de mais uma unidade 
da empresa se deu pela infraestrutura oferecida 
pelo município. Quando estiver trabalhando com 
sua capacidade máxima, a empresa oferecerá 400 

 O projeto da Cilla é ousado e inovador 
para os padrões da cidade. Além da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), já em 
funcionamento no local, e o Hospital Regional, 
em obras (ambos investimentos públicos que 
contaram com a doação de terrenos por parte da 
iniciativa privada), já estão confirmados no bairro 
a construção de alguns prédios residenciais e 
comerciais; a instalação da unidade da Escola de 
Saúde da Faculdade Campo Real; a construção 
de uma unidade do Sest/Senat e do Centro de 
Convivência dos Advogados de Guarapuava; e o 
shopping Cidade dos Lagos, ponto comercial que 
movimentará toda a região. “O que move a economia 
é o empreendedorismo. Se os empreendimentos 
não existem, também não existem empregos e 
renda. A motivação para empreender vem da alma 
e do espírito do empresário. Nossas empresas 
também são parte da sociedade”, afirma o 
empresário Odacir Antonelli, quando questionado 
sobre o levou a investir em “tempos de crise”.

o Shopping cidadE doS lagoS
 O pontapé inicial para a construção do 
Shopping Cidade dos Lagos foi dado no dia 18 de 
dezembro de 2015. O investimento é uma parceria 
dos Grupos Repinho e Dubena com o Grupo 
Rotesma, de Santa Catarina, responsável também 
pelo Shopping Pátio Chapecó. 
 Para José Tessari, presidente do Grupo 
Rotesma, Guarapuava e Chapecó são cidades com 
características bastante parecidas, fator que o faz 
crer no sucesso do empreendimento. “Antes da 
construção do Shopping Pátio Chapecó a cidade 
tinha 186 mil habitantes, população semelhante a 
de Guarapuava. Começamos com 750 empregos 
diretos e hoje são 1100 pessoas com carteira 
assinada, o que faz do Shopping o quinto maior 
empregador de Chapecó”, comenta o empresário, 
referindo-se as perspectivas de geração de 
emprego com o Shopping em funcionamento. 
Apenas na execução das obras estão sendo 
criados 250 novos postos de trabalho.
 O Shopping Cidade dos Lagos terá 
cinco lojas âncoras, seis megalojas, 115 lojas 

capa

“

“

”

”

o quE movE a EConomia é o 
EmPrEEndEdorismo

nosso invEstimEnto sErá dE 
r$ 10 milhõEs E GErarEmos 
300 EmPrEGos dirEtos

Odacir Antonelli – Empresário

José Ari Dal Pozzo – Empresário

A fábrica da Araupel foi inaugurada no dia 9 de Dezembro
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cardápio oferecido em Guarapuava é o mesmo 
encontrado em outras cidades. O investimento 
no espaço foi de R$ 1,5 milhão. Atualmente, a 
empresa tem 20 colaboradores. 

 Prestes a completar dois meses de 
atividades em Guarapuava, a equipe do Madero 
comemora os bons resultados. De acordo com 
sua assessoria de imprensa, a adesão do público 
ao restaurante surpreendeu a expectativa 
inicial.

capa

a arauPEl E o rEstaurantE 
madEro Estão EntrE os 
novos invEstimEntos quE 
surGiram Em GuaraPuava 
rECEntEmEntE 

empregos diretos.

novoS SaborES
 Outra prova do bom momento vivido 
por Guarapuava com relação a investimentos 
privados é a atração de grandes redes 
varejistas e do setor alimentício para a cidade. 
A mais recente conquista neste sentido foi a 
inauguração de um contêiner do Restaurante 
Madero no município, em meados do último 
mês de dezembro. Localizado no Parque das 
Araucárias, às margens da BR-277, o Restaurante 
atende tanto clientes de Guarapuava como 
inúmeros viajantes que passam pela rodovia.
 Criado em 2005, o Madero possui mais 
de 60 unidades espalhadas pelo Brasil, além 
de uma unidade em Miami, Estados Unidos. O 

O contêiner do Madero está instalado no Parque das Araucárias e contribuirá para o turismo no local
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conJovE

ConjovE PrEtEndE
sE fortalECEr 
ainda mais em 2016

Assembleia Geral
da Faciap Jovem

Planejamento Estratégico

Lançamento Prêmio Mérito Empresarial 2015

Cases de Sucesso

Entrega do Prêmio Mérito Empresarial

Visita Técnica à Cooperativa Agrária

 O ano de 2015 foi bastante 
movimentado para o Conselho do Jovem 
Empresário da Acig. A principal atividade 
realizada pelo Conjove foi o Prêmio Mérito 
Empresarial. Foram cerca de quatro 
meses dedicados à premiação, que além 
de agora contar com uma nova categoria, 
destinada às empresas que promovem 
algum tipo de inovação nas atividades 
do seu dia a dia, também reconheceu 
todas as empresas finalistas ao revelar 
as ganhadoras apenas durante o Jantar 
do Empresário. “Este formato trouxe 
maior visibilidade para os empresários 
que participam do Prêmio”, avalia o 
Presidente do Conjove, Eduardo Christ.
 Outras atividades importantes 
para o Conjove que aconteceram no 
ano que passou foram o Cases de 
Sucesso, a Visita Técnica à Cooperativa 
Agrária, a realização da Assembleia 
Geral Ordinária da Faciap Jovem, e o 
Planejamento Estratégico enquanto 
Núcleo do Programa Empreender. “Em 
2015 colhemos muitos frutos plantados 
no decorrer dos últimos anos, nossos 
projetos hoje estão bem estruturados, 
tem objetivos bem definidos. Em 2016 
nossa expectativa é fortalecer ainda 
mais o CONJOVE, melhorar cada vez 
mais nossas empresas para que sejam 
exemplos em gestão, gerando maiores 
resultados”, explica Eduardo Christ.
 As reuniões do Conjove acontecem 
todas as terças-feiras, a partir das 7h30.
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comEmoraÇão

aCiG CElEBra 
seUs         anos

Emerson Teodorovicz, da Reptec Tecnologia

O atual presidente da Acig, Eloi Laércio Mamcasz, e o primeiro 
presidente da Associação, Senhor Nivaldo Passos Krüger

empresários do setor madeireiro da época tinham 
em se unir em prol de muitas causas em comum. 
De lá pra cá muita coisa mudou na cidade, mas a 
Acig segue firme na missão de oferecer serviços 
de qualidade à classe empresarial, contribuindo 
assim para o desenvolvimento da região. 
 No dia 15 de janeiro, a Associação 
celebrou seu aniversário ao lado de associados 
que também completaram anos de fundação 
durante o mês, membros da Diretoria Executiva, 
representantes dos Conselhos Deliberativo, da 
Mulher e do Jovem Empresário, e de entidades 
parceiras. Em seu pronunciamento no evento, o 
Presidente da Acig, Eloi Laércio Mamcasz, falou 
sobre a alegria de iniciar o ano já comemorando. 
“Estamos no começo do ano, de um novo período. 
A ousadia e a inovação têm que estar presentes 
neste momento, para que possamos superar 
os desafios. Precisamos colocar em prática as 
promessas de ano novo”, afirmou.

 A Vice-Prefeita do Município, Eva Schran, 
destacou o trabalho desenvolvido dentro da Acig, 
classificando-a como uma entidade propulsora de 
grandes momentos para Guarapuava. “É uma honra 
participar deste momento, como Vice-Prefeita, mas 
também como associada. Exemplos como este 
nos animam e nos motivam a acreditar em nosso 
potencial”, disse.
 Perto de completar 87 anos, o primeiro 
Presidente da Acig, Nivaldo Passos Krüger, 
emocionou a todos ao falar sobre a importância da 
entidade para a comunidade guarapuavana. “Nesta 
associação nasceram muitas ideias. Muitas pessoas, 
muitas lideranças passaram por aqui. Geralmente o 
empresário não é visto sob este ângulo, mas é ele 
quem abastece os cofres públicos”, enfatizou. 

 Liderança, gestão, estratégia, inovação, 
união, ação, visão, qualidade, resultado, 
associativismo. Estas são apenas algumas 
palavras que podem transformar a crise em 
momentos de oportunidade para o empresário. 
Foi por isso que para celebrar seus 61 anos de 
serviços em prol do empresário e da comunidade 
guarapuavana a Acig escolheu palavras como 
estas para estampar seu selo comemorativo. 
 Fundada em 17 de janeiro de 1955, 
a Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava nasceu da necessidade que 

“ ”
nEsta assoCiação nasCEram 
muitas idEias. muitas 
PEssoas, muitas lidEranças 
Passaram Por aqui
Nivaldo Passos Kruger, primeiro Presidente da Acig
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 Se o 2015 do Conselho Empresarial da 
Mulher Executiva da Acig pudesse ser definido 
por uma palavra ela seria “transformação”. O 
Ceme sempre teve um papel importante nas 
atividades desenvolvidas pela Associação, 
mas no ano que passou mostrou que as 
empreendedoras de Guarapuava são capazes 
de muito mais. A começar pela realização do 
Prêmio Divas. No ano em que o evento debutou, 
15 mulheres que são destaque na sociedade 
guarapuavana foram homenageadas. Na 
sequência, o Ceme recepcionou empresárias 
das Associações Comerciais e Empresariais 
ligadas à Cacicopar (Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresarias do 
Centro-Oeste) e à Cacesul (Coordenadoria 
das Associações Comerciais e Empresariais 
do Centro-Sul) para o Workshop Um Dia 
Delas, promovido pela Faciap Mulher. O 
evento, realizado na sede da Acig, foi o maior 
de todo estado, contando com a presença 
de aproximadamente 150 pessoas. Em 
dezembro, o Conselho ainda realizou uma 
palestra com Amália Sina, com um público 
que passou de 100 participantes.
 Para a presidente do Ceme, Elaine 
Scartezini Meirelles, o sucesso dos 
eventos realizados pelo Conselho se deve 
principalmente ao planejamento Estratégico 
do Núcleo de Mulher Empresária. “Fizemos 
nosso novo planejamento e mais empresárias 
começaram a participar do Ceme. 
Participamos de diversos treinamentos, 
inclusive na Faciap, mostramos nosso 
trabalho em eventos como o Detona 
Guarapuava e a Expogua, e firmamos 
parcerias importantes com entidades como 
o Sebrae. Foi um ano muito produtivo. Para 
2016 esperamos ainda mais crescimento”, 
revela.

cEmE

o 2015 do CEmE insPira  
Um 2016 ainda melhor

Divas 2015

Planejamento Estratégico

Palestra com Amalia Sina

Palestra Resultados Sem Maquiagem 
Parceria com o Sebrae

Workshop Um Dia Delas 
Faciap Mulher
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Coluna
EmprEEndEdor

dos campos de futebol 
para o campo empresarial
alvaro matos é natural da Bahia e 
chegou a Guarapuava por meio do 
futebol. aqui constitui família e se 
tornou um empreendedor de sucesso
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Sede da Comercial Alvaro de Gás

Coluna
EmprEEndEdor

QUando Foi conStrUída  a atUal SEdE da EmprESa?
Fiquei neste ponto da XV de Novembro durante um bom tempo, 
uns 10 anos, até que houve um incêndio ali na Saldanha Marinho, 
então a Prefeitura nos obrigou a sair do centro da cidade. Foi 
quando construí o depósito lá na BR, perto do Aeroporto. Com o 
tempo também montei o depósito aqui, ao lado da minha casa. O 
depósito lá da BR hoje funciona para carga e recarga, por conta da 
classificação. Existe uma classificação para o armazenamento. 
No fim do dia os caminhões vão pra lá e descarregam e no outro 
dia saem de lá. 

como SUrgiU o comércio dE aQUEcEdorES na EmprESa?
Eu não quis ficar somente no gás. Desde a época lá da XV de 
Novembro nós tínhamos acessório para fogão. Sempre quis 
diversificar outras coisas, sempre tive isso comigo. Quando 
montei aqui onde estamos agora comecei a trabalhar com 
outras coisas como aquecedores e instalação. Hoje somos duas 
empresas: a Comercial Álvaro de Gás, no ramo de Gás, e a outra 
que leva o nome da minha filha Fabiana, onde trabalhamos com 
aquecedores à gás, instalações, equipamentos aquecimento 

como o SEnhor comEÇoU SUa Jornada como 
EmprEEndEdor?
Eu vim para Guarapuava para jogar futebol, no Grêmio Esportivo 
do Oeste. Eu havia vindo emprestado do Vasco da Gama e durante 
a passagem pelo Grêmio os times da capital se interessaram. 
Joguei mais cinco anos em Curitiba, mas abandonei o futebol 
ainda novo, com 27 anos. Depois voltei para Guarapuava montei 
um depósito de gás na Rua XV de Novembro, bem ao lado de 
onde hoje funciona o Komilão. 

QUaiS aS diFicUldadES QUE o SEnhor EnFrEntoU no 
início do SEU EmprEEndimEnto? 
Eu trabalhava dia a noite. Era 24 horas, pois o depósito era 
aberto. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, e quem 
chegasse para comprar gás a qualquer hora era atendido. No 
começo quem entregava gás era eu. Eu tinha uma camionete, 
saia na rua e fazia a entrega automática, no que fomos pioneiros 
aqui em Guarapuava. Até hoje fazemos isso, junto com a entrega 
de calendários de casa em casa todo o final de ano. Dividimos 
a cidade em setores e cada dia da semana atendemos uma 
destas regiões. Quem começou fazendo isso fui eu, então 
aprendi muitos nomes de ruas. Com o tempo colocamos 
mais caminhões pelos bairros da cidade, aumentando nossa 
abrangência. Nunca deixamos de fazer a entrega também pelo 
telefone. Por isso mantemos a distribuição dos calendários e 
dos imãs de geladeira com o nosso telefone. Temos um prazo 
máximo de 30 a 40 minutos para a entrega do gás na casa do 
cliente.

“ ”
sEmPrE quis divErsifiCar 
outras Coisas, sEmPrE tivE 
isso ComiGo
Alvaro Matos- Empresário
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dE QUE Forma a EmprESa EStá Encarando o momEnto 
dE criSE?
A gente também sente a dificuldade, principalmente com relação 
aos preços, pois a Petrobras tem subido constantemente. Embora 
o gás seja um produto necessário, que o consumidor precisa 
comprar. Sentimos até nos aquecedores, em especial os a gás, 
que as pessoas estão tentando economizar, tomando banhos 
mais rápidos, e assim diminui o consumo de gás. Mas ainda é 
um produto que as pessoas precisam diariamente. Mesmo em 
meio as dificuldades, temos mantido o quadro de funcionários 
e procuramos fazer reuniões, procurando estratégias de vendas. 
Sempre vendemos bem em cima da nossa marca e do trabalho 
que desenvolvemos, vamos nos segurando. Passamos para a 
equipe sempre a questão de atendimento, pois não podemos nos 
dar ao luxo de perder clientes.

QUal conSElho o SEnhor dEiXa para QUEm abriU 
Um nEgócio há poUco tEmpo oU ainda pEnSa Em 
EmprEEndEr? 
Você precisa estar sempre presente, estar por dentro de tudo o 
que acontece na empresa, não pode abrir mão e sair muito da 
empresa, é preciso ter muita doação. Tem que se doar muito para 
conseguir ir em frente, pois não é fácil. É preciso estar atento, 
ver a parte financeira e não pode parar de fazer investimento na 
empresa. 

Coluna
EmprEEndEdor

solar, aquecimento de piso, ar condicionado, isso há cerca de 
oito anos atrás. Tudo isso nós vendemos, instalamos e damos 
assistência. Diversificamos, mas procuramos nos manter na 
parte de gás, aliando à prestação de serviços.

além do SEnhor, por QUEm a EmprESa é adminiStrada 
hoJE Em dia?
Nós temos aqui o Mário, que é nosso gerente na parte do gás e o 
Fábio que comanda a parte de vendas e compras dos aquecedores. 
E minha filha Fabiana é meu braço direito, tem perto de 15 anos 
que ela trabalha comigo, e, quando eu parar, possivelmente é ela 
quem vai assumir. Minha esposa que também trabalha com a 
gente, principalmente na parte administrativa.

QUantoS colaboradorES a EmprESa tEm atUalmEntE?
Nós temos 40 funcionários. Nos caminhões temos os motoristas 
com ajudantes, temos também os motoristas das camionetes. 
Antigamente usávamos as motos, mas paramos por uma questão 
de segurança para os colaboradores. Temos ainda cinco equipes 
na área de assistência e instalação, todos elas com ajudante. 
Temos também as telefonistas e o pessoal de atendimento. 

como FUnciona o atEndimEnto dE EntrEga dE gáS?
Há algum tempo atrás trabalhávamos com a entrega de gás até 
às 22h30. Diminuímos esse horário, até porque tínhamos um 
horário muito estendido mesmo no domingo. Hoje atendemos 
das 8 às 21 horas, fazendo um revezamento de horário entre os 
colaboradores. Nos domingos e feriados nós atendemos das 8 da 
manhã às 13 horas. Tem dois dias no ano que fechamos a loja. 
Dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. 

“ ”
tEm quE sE doar muito Para 
ConsEGuir ir Em frEntE, 
Pois não é fáCil
Alvaro Matos- Empresário

Depósito na região central da cidade
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Coluna
EmprEEndEdor
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séria, desde o preenchimento dos cupons até a realização do 
sorteio”, declarou.
 Nesta edição do Natal Fantástico cada empresa 
participante sorteou um de seus clientes. Como o número 
de vales-compras disponíveis era maior do que o número 
de estabelecimentos participantes, 18 sorteados, além do 
ganhador do carro, saíram da urna grande, o que permitiu 
que algumas empresas tivessem  mais de um contemplado. 
Foi o caso do Unimax Supermercado, que distribuiu aos 
seus consumidores 4 vales-compras e ainda teve o grande 
ganhador do carro 0 km. “A gente acredita na campanha e 
queremos sempre satisfazer nossos clientes. A Acig nos 
disponibiliza essa oportunidade de premiá-los até com um 
carro, como aconteceu este ano, por isso investimos em um 
número significativo de cupons”, revelou Sandra Henning 
Kopanski, do Unimax Supermercado.

 Ainda seguindo o ritmo de comemoração pelos 
61 anos da Acig, aconteceu no dia 15 de janeiro o sorteio 
da Campanha Natal Fantástico 2015. Foram 82 duas 
empresas participantes e, assim como na edição anterior da 
promoção, todos os estabelecimentos puderam presentear 
ao menos um de seus clientes com um vale-compras de R$ 
300,00. Durante o sorteio, foram conhecidos os nomes dos 
100 contemplados com os vales-compras e do ganhador do 
carro  .
 Segundo o 1º Vice-Presidente da Acig, Rudival 
Kasczuk, a Campanha Natal Fantástico é muito importante 
para movimentar a economia local tanto no período do 
fim de ano, que é o mais lucrativo para o comércio, como 
também após o mesmo, através da utilização dos vales-
compras por parte dos consumidores. “Essa campanha 
é a maior do nosso comércio, o que auxilia muito na 
movimentação e aquecimento das vendas. Além disso, ela 
incentiva o associativismo entre os empresários. A principal 
mudança que tivemos nos últimos anos é oportunizar que 
cada empresa prestigie um de seus clientes”, destacou. 
 A empresária Dilcimeri Padilha, do Centro de 
Educação Aldeia do Sol, participou pela primeira vez 
do Natal Fantástico e explicou o que a levou a aderir à 
promoção. “O que nos levou a participar da campanha foi 
primeiro a visibilidade que a Associação dá às empresas que 
participam. Depois também porque sabemos que a Acig é 
uma instituição séria, que conduz a campanha de maneira 

O Natal Fantástico 2015 distribuiu 101 prêmios 

“ ”

a aCiG nos disPoniBiliza 
Essa oPortunidadE dE 
PrEmiá-los (os CliEntEs) 
até Com um Carro, Como 
aContECEu EstE ano, Por 
isso invEstimos Em um 
númEro siGnifiCativo dE 
CuPons
Sandra Henning Kopanski - Unimax Supermercado

Economia

natal fantástiCo 
movimenta economia local
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campanha

ConhEça os PrEmiados PEla 
campanha natal Fantástico 2015

1 - ElianE maXiminiano da Silva

2 - angEla daianE mUdryk

3 - carloS proEnÇa

4 - paUlo cESar góES

5 - lorEni abbEgg

6 - antonio Evaldo mEllo

7 - valdEmar FiUza

8 - raFaEla patricia caldEira

9 - lUiz alFrEdo ataS

10 - ElizabEtE n. SEll

11 - linEU JUkoSki

12 - liSandro pEzzi Schmidt

13 - marco antonio SlUSoviSki

14 - nElSon tEiXEira

15 - marcEl tUlio córdova

16 - raFaEl a. o. ramoS

17 - rUliandErSon dE. c. hardo

18 - maria marta o. matEra

19 - marinES SybriX

20 - ÂngEla maria ida

21 - rEnato gadonSki

22 - ana bUcco pErEira

23 - Willyan gabriEl nogUEira

24 - alinE ratUchU

25 - Sonia SbEki

26 - mariana iglESiaS

27 - SUzamara dE camargo

28 - noEli aparEcida tUSSolino

29 - antonio c. dE a. cavalhEiro

30 - vivianE bayEr

31 - nUbianE kailEr S. coElho

32 - mariEllE h. campoS rEiS

33 - Edna SantoS

34 - daianE do carmo linz

35 - SUEllEn aparEcida coviSki

36 - gilbErto araUJo 

37 - lUiz gUilhErmE 

38 - maria aparEcida kEchEtratz

39 - domingoS valdEcir FEliX da rocha 

40 - paróQUia SantoS anJoS

41 - brUna r. pachEco WElkE

42 - nilSon marcElo doS SantoS

43 - hilainE hEllEiS

44 - JanicE raiFUr

45 - SEbaStião montUE

46 - EdSon a. SchElEdEr

47 - brUna dE Fátima corrEia

48 - gabriElla dalpoSSo martinS
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campanha

ConhEça os PrEmiados PEla 
campanha natal Fantástico 2015

49 - Eliana dE Fátima doS rEiS Silva

50 - noEmia SilvEStri

51 - ana paUla kUrShaidt

52 - JUrandir dE olivEira

53 - roSalina dE F. palhano

54 - JanEtE viEira

55 - lariSSa niczay

56 - EdUardo JoSé ribaS

57 - EliS rEgina SchErEr

58 - honorato FErnandES

59 - antoninho  iarESki

60 - cElSon kUc

61 - EliSa SoUza SantoS

62 - danilo romano bErté nEto

63 - mariana ribEiro dE almEida

64 - FladEmir borchardt

65 - maria p. k. caraSSin

66 - adair SEbaStião do amaral

67 - JoSé carloS cortES SiQUEira JUnior

68 - ESiQUiEl vagnEr doS SantoS

69 - allan pirES machado

70 - camila m. c. da lUz

71 - rita dE cáSSia a. lUStoSa

72 - clEvErSon machado bUSmaiEr

73 - altamiro FlarEÇo

74 - ana adair kllin rigiani

75 - Eva lEal marQUEndorF

76 - patricia alEtia dE lima

77 - ana paUla Silva Fogiatto

78 - lUiS FErnando lopES dE matoS

79 - alicE dE baStoS vidal

80 - zoronildE dE lima

81 - lEônidaS machado

82 - lEonEl zampiEr lEitE

83 - thiago naScimEnto da Silva

84 - FErnanda ribEiro

85 - graciElly c. ribEiro

86 - JoElma chomEn

87 - michElly loUrEnÇo do naScimEnto

88 - EdEniSE aparEcida Santana

89 - FrancyElE dE andradE

90 - ana roSa mEdEiroS

91 - maria hElEna rodrigUES

92 - izabEl mErchori

93 - claUdivan roSa dE moraES

94 - iraidES do bElém pachEco

95 - vilma tErEzinha dE lima martinS

96 - marlEtE bEatriz maÇanEiro

97 - zinEidE cordEiro

98 - raphaEl domingUES ida

99 - natanaEl padilha

100 - alicE gavanSki da vEiga
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 A última edição do Prêmio Mérito Empresarial apresentou 
uma nova categoria, o Prêmio Inovação, que nasceu para prestigiar 
empresas que aplicam em seus processos diferenciais que geram 
lucro e podem implantados em outros negócios. Durante o Jantar 
do Empresário, realizado em julho de 2015, a J.Losso Imobiliária 
foi a grande vencedora nesta nova categoria.
 Segundo José Losso Neto, um dos sócios da Imobiliária, 
já é um hábito da empresa participar do Prêmio Mérito Empresarial, 
para avaliar como está a gestão do negócio. “Tínhamos participado 
de edições anteriores e assim que recebemos o contato da Acig 
e do Conjove para realizar a inscrição soubemos que haveria a 
categoria Inovação.Nos inscrevemos primeiro porque queríamos 
saber se as ações que temos aqui eram ou não inovações, e 
também para ter um comparativo com outras empresas do ramo”, 
destacou Losso Neto. 
 José Losso Filho, também sócio da J.Losso, explica 
que a série de inovações implantadas na empresa surgiu de uma 
necessidade que ele havia notado na época em que ainda era 
cliente. “Antes de ter a Imobiliária fui cliente de outras empresas 
do setor e percebi algumas coisas que poderiam ser aprimoradas”, 
diz.
 Entre as muitas inovações criadas pela J.Losso, destaque 
para o Café do Proprietário, onde uma vez por mês os proprietários 
de imóveis recebem seus pagamentos e são recepcionados pela 
equipe da Imobiliária com um delicioso café. Já a Declaração do 
Bom Inquilino foi implantada para favorecer aqueles locadores que 
mantêm seus aluguéis em dia. “Este é um documento que hoje 
tem credibilidade. Estudantes que se formam e vão para outras 

cidades acabam usando a Declaração em outras imobiliárias e até 
a Caixa Econômica já nos procurou com a intenção de usá-la como 
um documento de comprovação de renda”, comenta. 
 Outra inovação importante implantada pela J.Losso é 
o Turismo Imobiliário. Durante um sábado por mês a equipe de 
colaboradores da empresa se reúne para juntos visitarem imóveis 
angariados pela imobiliária nos últimos trinta dias. Em média são 
feitas de 10 a 15 visitas. “Temos colegas corretores de outras 
cidades como Toledo e Curitiba que também implantaram o Turismo 
Imobiliário em suas empresas”, revela Losso Filho.

 Também sócia da empresa, Rocio Losso Losso salienta que o 
fato da gestão da Imobiliária ser conduzida em família contribui também 
para o bom relacionamento entre toda a equipe. “Brincamos que aqui é 
uma família empresarial. Todos somaram para que conquistássemos este 
Prêmio o que deixou a equipe muito feliz”, afirma. “O prêmio foi motivacional 
para a equipe, nossos colaboradores até mudaram de comportamento, 
passaram a valorizar mais estas inovações que temos aqui e a exporem 
suas ideias durante as reuniões”, completa Losso Neto. 

rEconhEcimEnto

PEquEnas idEias quE sE 
transformam Em difErEnCiais: 
o seGredo das inovações da 
J.losso imoBiliária

A Imobiliária apresentou uma série de 
inovação que lhe garantiram o Prêmio

“ ”
antEs dE tEr a imoBiliária 
fui CliEntE dE outras 
EmPrEsas do sEtor E 
PErCEBi alGumas Coisas quE 
PodEriam sEr aPrimoradas
José Losso Filho - Empresário
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