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 Justamente quando
chamei meu pai

 para jogar bola,
 ele  me disse que

ir ao Sicoob para
pagar uma conta.

“Paga daqui 
mesmo, pai.”
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Por meio do SicoobNet, você tira extrato, faz transferência, empréstimo, depósitos e muito mais pelo computador, celular e tablet. Além de 
saques nos caixas eletrônicos, Banco 24horas, Rede Cirrus e consultas no Facebook e SmartTV. É mais prático, mais ágil e muito mais seguro.
E o melhor: você faz de onde estiver.

SicoobNet. Porque os momentos mais importantes da sua vida não podem esperar.
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Publicidade - aciG
Rua XV de Novembro, 8040 - 
Centro - (42) 3621-5566 
acig@acig.com.br

comercial aciG
(42) 3621-5575

comercial@acig.com.br

A criação dos Núcleos Setoriais foi uma importante ferramenta no 
fortalecimento das empresas de Guarapuava. Hoje na ACIG já funcionam 
11 Núcleos. Em especial ao Núcleo de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, somos em 19 empresas, que se reúnem quinzenalmente, 
focando nos problemas e soluções em comum. Promovemos algumas 
palestras abertas à comunidade com assuntos pertinentes ao 
empresariado, como Nota Fiscal Eletrônica, Nota Paraná, SPED e temos 
na agenda deste ano alguns temas que são de interesse geral.
Promovemos também visitas técnicas a Empresas de outras cidades, 
objetivando o intercâmbio de informações e principalmente melhorando 
a rede de contato de todos. Nestas visitas, temos a oportunidade de 
conhecer empresas de outras regiões e de outras realidades, que sempre 
nos trazem experiências novas.
Através do Núcleo fizemos a inserção de Guarapuava na APL dos 
Campos Gerais, ampliando nossa parceria com o Sebrae, que muito tem 
contribuído para a melhoria de nossas Empresas. 
No âmbito municipal, a participação no 
núcleo nos possibilita o acesso ao Inovar, 
parceria entre a Prefeitura Municipal de 
Guarapuava e o Sebrae, programa este 
que permite acesso a recursos para 
inovação e gestão.
Com toda certeza, a participação no 
Núcleo tem contribuído para a melhoria 
de todas as empresas participantes, 
tanto no intercâmbio de informações 
como na melhoria de gestão. 

coordenação
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editora chefe
Bárbara Miranda
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colaboração
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Coluna
EmprESarial

EvEntoS Em dEStaQUE

1

2 3

4 5

6 7

1 – nO Mês dE Abril, A rEptEC tECnOlOgiA rEuniu CliEntEs E 
AMigOs pArA A priMEirA blACK tEC

2 – A MOdAs jOliE rEAlizOu uMA tArdE FEstiVA pArA 
hOMEnAgEAr O diA dAs MãEs

3 – A Miss guArApuAVA, rEbECCA bAldissErA, FOi A MOdElO dO 
lAnçAMEntO dA COlEçãO OutOnO/inVErnO dA lOjA bOnny

4 – pArA hOMEnAgEAr O diA dAs MãEs, nO diA 07 dE MAiO, 
jiMArA WilKE hAir stylist E bEllA MOdA COnFECçõEs 
unirAM sEus tAlEntOs pArA dEixAr suAs CliEntEs AindA 
MAis bElAs. FOi COMEMOrAdO COM uMA COnFrAtErnizAçãO 
COM COFFEE brEAK E sOrtEiOs dE prOdutOs dA lOjA E 
trAtAMEntOs CApilArEs nO sAlãO dE bElEzA

5 – A z MOdAs E ACEssóriOs rECEbEu CliEntEs E AMigOs 
COM uM dEliCiOsO COquEtEl pArA O lAnçAMEntO dE suA 
COlEçãO OutOnO/inVErnO

6 – A ExClusiV Está dE CAsA nOVA. AgOrA nA AVEnidA MOACir 
juliO silVEstri, 738 

7 – nO diA 18 dE MAiO, A dirEtOriA dA ACig prEstigiOu O 
lAnçAMEntO dE MAis dOis EMprEEndiMEntOs dA CidAdE 
dOs lAgOs bAirrO plAnEjAdO: O rEsidEnCiAl CidAdE dOs 
lAgOs E O CEntrO MÉdiCO EMprEsAriAl dOs lAgOs  

Prinex é o serviço de encomendas ‘Rodoviária a Rodoviária’ da Expresso Princesa dos Campos. Sua encomenda é 
transportada nos exclusivos compartimentos Prinex presentes na moderna frota da empresa. Você leva a sua encomenda 
até o nosso guichê, ela é transportada no primeiro ônibus e pode ser retirada na rodoviária do destino escolhido.

COM PRINEX,
A SUA ENCOMENDA
CHEGA DE ÔNIBUS.

Acesse agora mesmo: www.princesadoscampos.com.br / prinex

Anúncio ACIG 2015 21x27.indd   1 4/8/15   9:22 AM
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Coluna
novoS SócioS

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

1  –   VEnus ViCtrix

2  –   dOCinhO dOCEu

3  –   dAtAFibrA

4  –   COrpOrE

Fotos ACIG

1 2

3 4
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semana e feriados, mas sempre com muito entusiasmo.
Quatro anos se passaram, chegou a formatura, 

a consolidação desse sonho, fui eleita a melhor aluna 
da turma, o reconhecimento havia chegado após tanta 
dedicação. Depois disso vem aquela pergunta: “e agora?” Já 
vinha há algum tempo pensado que estava chegando a hora 
de realizar o segundo sonho, mas o quê? Onde? Com que 
recurso? Foi então que conheci o Emagrecentro. Um centro 
especializado em emagrecimento e estética, onde poderia 
utilizar meus conhecimentos adquiridos na faculdade e ao 
mesmo tempo realizar o sonho de ser empresária. Sem 
nenhum recurso próprio e muita boa vontade e coragem, 
convidei uma amiga que se formou na faculdade, que 
já tinha experiência na área e com o mesmo perfil para 
entrar comigo nessa aventura, a Raquel. Morando em uma 
fazenda no município de Candói, contando com o apoio do 
meu esposo, comecei a maratona. Indo todos os dias pra 
Guarapuava, cerca de 100 km, em menos de 3 meses tudo 
estava pronto para a inauguração do sonho. Foi então que 
no dia 04 de outubro de 2014 inauguramos o Emagrecentro, 
a maior rede de emagrecimento saudável do Brasil, com 
mais de 200 unidades no Brasil e no Exterior, hoje um grande 
sucesso na cidade de Guarapuava, e um grande orgulho 
para mim e para quem me apoiou nessa grande aventura. 

Buscamos frequentes melhorias no que diz respeito às 
novidades em emagrecimento, estética corporal e facial. Além 
de estar sempre me aprimorando como gestora, com cursos 
em atendimento, marketing, finanças, gestão de pessoas e etc. 
O sonho ainda continua, agora com visão de fortalecimento e 
crescimento, na cidade e na região, preparando-me a cada dia 
para dar um novo passo em frente.

COMpArtilhE suA ExpEriênCiA EnViAndO A suA históriA 
dE EMprEEndEdOrisMO pArA iMprEnsA@ACig.COM.br E 

nós publiCArEMOs grAtuitAMEntE nA rEVistA ACig

Por Menara Romaniw Varnier

Coluna
você, EmprESário

minhA históriA de 
EmprEEndEdorismo

Desde muito cedo buscava realizar dois grandes 
sonhos, cursar o ensino superior e ser empresária, o segundo, 
influenciada pela minha mãe que também sempre sonhou com 
isso. Moradora de um município pequeno do Interior, Reserva 
do Iguaçu, que não me proporcionava grandes oportunidades, 
sempre tentei me virar de algum jeito. Aos 10 anos, comecei 
a revender cosméticos, durante alguns anos continuei com 
as vendas e também trabalhava como manicure atendendo 
a domicílio as pessoas mais conhecidas. Trabalhei também 
em uma loja como vendedora no período da tarde. Quando 
sai da loja, comecei a revender lingerie, algo que eu gostava 
bastante. Passávamos por algumas dificuldades financeiras, e 
eu como adolescente tinha minhas vaidades, então era assim 
que eu conseguia suprir, com isso consegui me manter por 
mais alguns anos.

Chegava perto o momento de realizar meu primeiro 
sonho, o ensino superior, no entanto, as dificuldades financeiras 
continuavam, minha esperança se focava no ensino público 
ou em bolsas. Ainda com muitas dúvidas na cabeça com 
relação qual profissão eu seguiria, mas já pensando que 
teria que ser algo que eu gostasse bastante e pudesse 
trabalhar por conta própria, comecei a prestar vestibulares, e 
participar de processos seletivos do Enem. Para não perder 
tempo, enquanto a faculdade não se tornava realidade, entrei 
em um curso técnico de informática. Até que no segundo 
Enem consegui uma bolsa, optei pelo curso de Nutrição, e aí 
começava a conquista do meu primeiro sonho. Dona de casa 
e trabalhando como auxiliar administrativa em uma fazenda, 
o período da faculdade foi bem árduo com tantas atividades 
ao mesmo tempo. Tinha que viajar cerca de 100 km todos dos 
dias, dormir tarde e acordar cedo, trabalhar inclusive finais de 
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27 anoS 
Panificadora Alvorada 02/06/89

31 anoS 
J. Losso Assessoria Imobiliária 14/06/85
Esquadria De Ferro Centro Oeste 01/06/85

35 anoS 
Show Modas 01/06/81
Jamalito Confecções 01/06/81

38 anoS 
Conteza 30/06/78

39 anoS 
Rolmaq 10/06/77

40 anoS 
Carrocerias Aeroporto 01/06/76

41 anoS 
Erva Mate 81 01/06/75
Gráfica Impresset 01/06/75

43 anoS 
Agroboi 20/06/73

67 anoS 
Casa Real 10/06/49

FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa
1 ano  
Mercadinho Jordão 11/06/15
Casa Limpa 01/06/15
Docinho Doceu 01/06/15

3 anoS 
Hyundai Portela 17/06/13
Link Monitoramento 10/06/13
Mega Voices Produções 06/06/13

4 anoS 
Fábrica dos Óculos 28/06/12
Programa Acontece 22/06/12
Comercial BSD Guarapuava 06/06/12

5 anoS 
Claudio Cabeleireiro 24/06/11
Augustin 21/06/11
Óticas Precisão 01/06/11 

6 anoS 
Confira Materiais de Construção - Loja 03 28/06/10
Pereira de Paula Sociedade de Advogados 23/06/10
Luciano Ortiz 06/06/10
Follow Investimentos 01/06/10

7 anoS 
Honda Saikon Veículos 01/06/09

9 anoS 
Tratorcase S/A 04/06/07

10 anoS 
Xuxa Bike 22/06/06
Reptec Tecnologia 19/06/06

11 anoS 
Alfa Automação Comercial 28/06/05
D’Valore Contadores e Consultores 17/06/05
Imperium Imóveis 08/06/05
Crestani Peças e Serviços 01/06/05

12 anoS 
Confira Materiais De Construção Ponto Forte                      01/06/04

14 anoS 
Cereal Beneficiamento 17/06/02
B & N Hotel Express 15/06/02

16 anoS 
Lsr - Escritório de Engenharia  14/06/00
M Service 13/06/00
Refriauto 13/06/00
Lado a Lado Modas 06/06/00
Lupis Tecnologia e Sistemas 01/06/00

19 anoS 
Rent Corretora Seguro de Vida 25/06/97
Promissor Seguros 18/06/97
Trevo Materiais de Construção 10/06/97
La Fontes Modas 04/06/97
Scartezini e Meirelles 02/06/97
Peixaria Trianon 02/06/97

21 anoS 
Visual Propaganda 18/06/95

23 anoS 
Imobiliária Gralha Azul 28/06/93
Fisk Guarapuava 25/06/93
B Milk 01/06/93

24 anoS 
Loja Central 01/06/92

25 anoS 
Grisauto Escapamentos 27/06/91

26 anoS 
Michelleto Madeiras 18/06/90
Repinho 18/06/90
Eva Schran de Lima - Contadora 18/06/90
Di Bom Tom 01/06/90

EmprESa adESão

novos assoCiados

Venus Victrix 07/04/16

Construmax Materiais de Construção 23/04/16

Posto Maxsul 23/04/16

Nazca Turismo 23/04/16

Corpore 23/04/16

Oliveira Buffet E Eventos 23/04/16
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1– Jonas Laskousk, Cristina Esteche e Bárbara Leticia Franco (Rede 
Sul de Notícias)

2 – Maria Inês Kusznir (Sicredi)
3 – Mauri Pedroso (M P Corretor de Imóveis)
4 – Alice Bilek Sell e Jacson Sell (Auto Peças Bonsucesso)
5 – Vanessa Wunch Santini (Ortoclinic Odontologia)
6 – Taisa C. B. G. de Almeida, Morgana M. de Freitas e Joelma M. E. 

Cebulski (Colégio Adventista)
7 – Izabel Ap. Kulak, Isolde Bona Rudek e Eliane T. da Luz (Aliança 

Contabilidade)
8 – Lucineia de Araujo e Rosiane Nogueira (Gralha Azul Remates)
9 – Sandra Hyczy e Rafaela Hyczy (Sandra Hyczy Fotografia)
10 – José Carlos Diera e Luiz Manoel Martins (Farmácias Trajano)
11 – Giani Selau, Silvana Scheedt e Bruno Aggio (Unimed 

Guarapuava)
12 – Sebastião Borges (Gilvan Tecidos)
13 – Vanessa Silva, Daviele Bortolanza da Silva e Leandro da Silva 

(BS Assessoria)
14 – Pedro Alberto Ilibrante e Adair Sidnei Delanora (Posto Maxsul)
15 – Rudival Kasczuk (Fortcar Center)
16 – Sheila Tavares, Osvaldo Tavares (Pulsar Propaganda) e Loren 

D’Angelo (Vicofarma)

Coluna
intEgracig

intEgracig - 13.05.16

Fotos: ACIG
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Para cumprir com este objetivo, optou-se por realizar 
os encontros nas casas das conselheiras, deixando-
as à vontade para disponibilizar os espaços em suas 
residências ou condomínios para a realização das 
reuniões como preferirem. “A avaliação que faço é 
positiva, pois quando nos preparamos para falar às 
nossas companheiras de Núcleo, aprendemos muito 
e ao abordarmos os temas e abrir para discussões 
com a participação de todas, o aprendizado é muito 
significativo para o grupo”, enfatiza Lourdes Leal.

 A empresária Milene Fortkamp Gartner, da 
empresa Carrocerias Aeroporto, entrou no Conselho 
há menos de um ano e aprovou este novo modelo 
de reunião. “O Ceme/Núcleo a cada dia vem se 
transformando, aprimorando e fortalecendo. A 
ideia das reuniões nas casas das conselheiras foi 
ótima, porque conseguimos, de uma forma simples, 
entender o dia a dia de cada empresa e colocar em 
prática aquilo que também se aplica aos nossos 
negócios”, destaca.

 Desde o mês de abril o Ceme – Conselho 
Empresarial da Mulher Executiva – da Acig tem 
promovido uma nova modalidade de encontro entre 
suas conselheiras. Além das tradicionais reuniões 
ordinárias, que acontecem sempre às quintas-feiras, 
a partir das 7h45, e duram pouco mais de uma hora, 
as empresárias têm se encontrado, ao menos uma 
vez por mês, na casa de uma delas, para realizar 
encontros em um molde um pouco diferente do que 
estão acostumadas. 
 A conselheira Lourdes de Figueiredo Leal 
comenta que o que levou o Ceme/Núcleo da Mulher 
Empresária a optar por este novo formato de 
encontro foi o número crescente de empresárias que 
tem se unido ao grupo, passando muitas vezes de 
quarenta mulheres em cada reunião. “A ideia surgiu 
nas reuniões semanais do Conselho/Núcleo, que 
hoje contam com um grupo bastante numeroso de 
empresárias. Portanto, durante as reuniões ordinárias 
tornou-se inviável conceder a palavra a cada uma. 
Sentimos a necessidade de nos conhecermos melhor 
e oportunizarmos momentos de descontração, 
sem deixar de lado o crescimento como mulheres 
empresárias”, explica.
 Durante os encontros, são realizadas 
pequenas palestras sobre temas pré-determinados 
nas reuniões que acontecem semanalmente na Acig. 
Estes temas estão relacionados com pontos que 
precisam ser melhorados dentro do Núcleo, conforme 
apontado pelo seu recente planejamento estratégico. 

CEmE rEaliza rEuniõEs mEnsais para
promover integrAção de empresáriAs

a idEia das rEuniõEs nas Casas 
das ConsElhEiras foi ótima, 
porquE ConsEguimos, dE uma 
forma simplEs, EntEndEr o 
dia a dia dE Cada EmprEsa E 
ColoCar Em prátiCa aquilo 
quE também sE apliCa aos 
nossos nEgóCios

“

“

Milene Fortkamp Gartner – Empresária

cEmE
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a dissEminação da Cultura EmprEEndEdora:
dAs sAlAs de AulA pArA o merCAdo

 Se há um fator que foi diferencial para que as 
grandes potências se transformassem no que são é o 
incentivo, desde muito cedo, ao empreendedorismo. Como 
você deve acompanhar todos os meses aqui na Revista 
Acig, através das inúmeras histórias de nossos associados, 
empreender, independente do setor, não é uma tarefa fácil. 
Entretanto, estar preparado para os desafios impostos pelo 
mercado faz com que o caminho até o sucesso no mundo 
dos negócios se torne menos complicado.
 E por que não começar esse processo nos 
locais onde estão os empreendedores do amanhã? 
Foi pensando nisso que o Sebrae criou o Programa 
Nacional de Educação Empreendedora, que tem como 
objetivo desenvolver e potencializar em estudantes e 
professores de diversos níveis, seja da rede pública 
ou privada de ensino, competências essenciais para a 
prática do empreendedorismo.
 Segundo Márcia Beatriz da Silva, Gestora do 
Programa Educação Empreendedora do Sebrae Paraná 
Regional Centro, as ações que vêm sendo desenvolvidas na 
região com alunos desde o ensino fundamental até o ensino 
superior, através de metodologias específicas, compatíveis 
com cada faixa etária, têm se mostrado importantíssimas 
na formação destes futuros profissionais. “Trata-se de 
preparar as crianças e jovens para o protagonismo de suas 
vidas, estimulando os comportamentos de empreendedor. 

Estamos trabalhando a autonomia, as descobertas de seus 
talentos e atitudes pró-ativas. Assim, eles terão melhores 
condições de identificar oportunidades e alternativas para 
suas escolhas”, destaca.

 Márcia revela que as atividades desenvolvidas 
através do Educação Empreendedora têm contado com 
uma participação bastante ativa de todos os agentes 
envolvidos no processo. “Esse trabalho que é realizado 
nas escolas acaba sendo compartilhado com os familiares 
e a comunidade, e há um grande envolvimento de todos. 
Na fase de implantação pensávamos que veríamos 
resultados a longo prazo, mas temos visto pequenos, mas 
significativos resultados já no dia a dia”, comenta Márcia, 
referindo-se à execução do Programa junto a instituições 
de ensino fundamental e médio.

trata-sE dE prEparar as 
Crianças E JovEns para 
o protagonismo dE suas 
vidas, Estimulando os 
ComportamEntos dE 
EmprEEndEdor

“

“

Márcia Beatriz da Silva – Gestora do Programa Educação 
Empreendedora do Sebrae Paraná Regional Centro

Programa do Sebrae atua nos ensinos fundamental, médio e superior
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o progrAmA no ensino superior

FACuldAde CAmpo reAl 

laboratórios, o Sebrae também está dando aos 
selecionados todo o apoio técnico para capacitação 
e treinamento do corpo docente.

 Em Guarapuava, três instituições 
inscreveram seus projetos e estão participando 
do Programa: Faculdade Campo Real, Faculdade 
Guairacá e Unicentro. A seguir, você irá conhecer 
um pouco sobre as ações e os objetivos delas 
para a difusão da cultura empreendedora junto 
ao meio acadêmico. 

 No último mês de abril, representantes de 
30 instituições de ensino superior de todo o Paraná 
estiveram em Curitiba para a assinatura do convênio 
de participação do último edital do Programa 
Educação Empreendedora aberto no estado. O 
investimento por parte do Sebrae nestas ações 
desenvolvidas pelas Faculdades e Universidades 
paranaenses chega a R$ 3,8 milhões.
 Para Rosângela Angonese, Coordenadora 
Estadual do Programa, cada vez mais é necessário que 
o empreendedorismo seja disseminado nos bancos 
da Academia. “Percebemos que o empreendedorismo 
muitas vezes é tratado como uma disciplina isolada 
ou através de palestras, geralmente nos cursos de 
Administração ou áreas correlatas. Entendemos que 
o empreendedorismo deve estar também nos cursos 
das áreas de engenharia, saúde, educação, enfim, 
estar dentro da Universidade como um todo”, afirma.
Além do apoio financeiro às instituições de ensino 
para o investimento em projetos e melhoria de 

 O projeto da Faculdade Campo Real 
ligado ao Programa é a criação de um Centro do 
Empreendedor. Trata-se de um laboratório que irá 
colocar os alunos em situações que são comuns 
ao dia a dia das empresas. Embora o projeto tenha 
surgido dentro do Colegiado de Administração 
da Faculdade, ele englobará todas as áreas do 

EntEndEmos quE o 
EmprEEndEdorismo dEvE 
Estar também nos Cursos das 
árEas dE EngEnharia, saúdE, 
EduCação, Enfim, Estar dEntro 
da univErsidadE Como um todo

“

“

Rosângela Angonese - Coordenadora Estadual do 
Programa Educação Empreendedora

Alunos da Campo Real durante a disciplina de jogos

conhecimento presentes na instituição, pois 
irá unir em um só lugar atividades da Real 
Júnior (Administração), Bio Júnior (Cursos da 
área de Saúde), Agro Júnior (Agronomia), Crea 
Júnior (Cursos da área de Engenharia),  BZZ 
(do curso de Publicidade e Propaganda) e o 
Laboratório de Arquitetura.
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FACuldAde guAirACá

da Faculdade, explica que a instituição 
sempre teve contato com o Sebrae para o 
aprimoramento de diversos projetos, como o 
Safári Business, que motiva os alunos a criarem 
uma empresa ou um produto e comercializá-
lo na faculdade. Ela conta que a ideia agora é 
massificar essas ações, incluindo mais uma 
disciplina de Empreendedorismo no currículo 
dos acadêmicos. “Quando começamos a 
pensar neste programa formatamos ações que 
permitam aos nossos alunos, independente do 
curso, não serem apenas empregados, mas 
também empreendedores”, frisa. 

 Professor da Disciplina de Jogos, presente 
na grade curricular dos cursos de Administração e 
Engenharia de Produção da Campo Real, Antonio 
Cunico Júnior explica que a intenção do projeto do 
Centro Empreendedor é fazer com que através do 
contato concreto com os conteúdos programáticos 
aprendidos dentro de sala de aula o aluno possa 
evoluir. “Aqui ele terá acesso a um ambiente que vai 
lhe permitir saber qual o papel dele como tomador 
de decisão. Os alunos precisam ter essa noção de 
administração para serem donos de seus próprios 
negócios”, argumenta.
 A professora Maria Luiza Klein, 
Coordenadora Adjunta do Curso de Administração 

 A Faculdade Guairacá assinou convênio com 
o Sebrae para a execução de dois Programas dentro 
da instituição. Além do Educação Empreendedora, os 
alunos da Faculdade também terão a oportunidade 
de participar do Negócio a Negócio, onde atuarão 
como agentes orientadores do Sebrae, atendendo 
empresas de diversos segmentos. “Os alunos 
poderão verificar e comparar vários modelos de 
gestão e comprovar na prática que administrar não 
segue uma receita de bolo”, comenta a coordenadora 
do curso de Administração da Guairacá, Janete 
Probst Munhoz.
 Com relação ao Educação Empreendedora, 
a coordenadora conta que serão desenvolvidas 
uma série de ações até março de 2018 que 

contam com: a implantação da disciplina de 
empreendedorismo nos mais variados cursos 
oferecidos pela instituição; a participação dos 
alunos do curso de Administração no Desafio 
Sebrae; um trabalho conjunto desenvolvido pelos 
cursos de Administração, Gastronomia e Sistemas 
na Comunidade Quilombola Paiol de Telha, com 
o objetivo de potencializar o que é produzido no 
local; além da realização de palestras e seminários. 
“Nós vimos de uma cultura universitária que forma 
dentro de um contexto para trabalhar para alguém, 
para ser gestor, não dono do negócio. De 10 anos 
para cá começamos a ter uma visão mais aberta”, 
revela Janete Probst Munhoz.

Uma das ações promovidas pela Gauiracá foi uma conversa que reuniu 
alunos e os empresários que ganharam o Prêmio Mérito Empresarial 2015
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Salache e Marcel Luciano Klozovski. “A iniciativa de 
participação da Universidade no Programa foi buscar 
uma qualificação para como trabalhar e incentivar mais 
o empreendedorismo dentro da sala de aula”, explica 
Salache. Para a condução do projeto, os professores 
passaram por uma qualificação na Babson College, nos 
Estados Unidos, referência na área.
 O projeto desenvolvido pela Unicentro trabalhará 
em duas frentes: a primeira, já em andamento, será na 
qualificação dos docentes, especialmente dos cursos 
de Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas, Secretariado Executivo 
e Serviço Social) para trabalhar o empreendedorismo 
com seus alunos. A segunda cuidará da reativação 
da Consultoria Júnior da Universidade, reunindo não 
apenas alunos de Administração, mas de qualquer 
área que tenham interesse em participar. “Temos um 
acordo com a Reitoria, para implantarmos a Consultoria 
Júnior na Incubadora Tecnológica, que fica no CETEDEG 
e já atende vários empreendedores. Nossa intenção é 
também estender o projeto para os Campi Avançados 
de Chopinzinho e Pitanga, onde também funciona o 
curso”, finaliza o professor Marcel Luciano Klozovski.

uniCentro

disciplina de Empreendedorismo, precisamos dar 
ferramentas para a construção de novos negócios, 
fazendo com que os professores sejam agentes 
de inovação e de transformação, fomentadores de 
expectativas para que o empreendedorismo surja 
em todas as áreas”, enfatiza.

 Para Evilásio Gentil de Souza Neto, Diretor 
Executivo da Faculdade Guairacá, a inserção 
do empreendedorismo no currículo acadêmico 
é muito recente, o que obriga as instituições 
a criarem mecanismos que instrumentalizem 
seus alunos. “Não basta apenas incluirmos a 

 Mais antigo entre os cursos de Administração 
oferecidos pelas instituições de ensino superior de 
Guarapuava e região, o curso da Unicentro sempre 
procurou ter o empreendedorismo como um dos 
pilares de seu projeto pedagógico. “Como estamos no 
interior do estado, nosso curso tem clara a função de 
formar profissionais com o perfil empreendedor, mas 
com uma visão um pouco mais avançada, ou seja 
trabalhando  tanto como empresário, quanto como 
gestor ou funcionário público. Empreendedorismo 
para nós é uma atitude”, afirma o Professor Marcos 
de Castro, coordenador do Departamento de 
Administração da Universidade. 
 Segundo o Professor, o projeto pedagógico da 
instituição vai ao encontro de diversas políticas que têm 
sido implantadas pelo Sebrae, especialmente no que se 
refere à formação de profissionais capazes de tomadas 
de decisão. “Por isso, já há algum tempo, temos 
estabelecido parcerias com o Sebrae, voltadas para os 
acadêmicos e para a comunidade em geral”, completa.
 Na Unicentro, as ações direcionadas para 
o Programa Educação Empreendedora têm sido 
conduzidas pelos professores Cleverson Fernando 

capa

A Unicentro trabalhará na capacitação dos docentes e na 
reativação da Consultoria Júnior 
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 O dia das mães é uma data muito importante para 
o comércio de todo Brasil, ficando apenas atrás do Natal em 
volume de vendas e faturamento. Pesquisa realizada pela 
Federação das Associações Comerciais e Empresariais 
do Paraná – FACIAP – apontou que  71% das empresas 
entrevistadas mostraram-se otimistas para data. 
 Pensando em estimular o consumidor a 
comprar nas empresas locais, a Associação Comercial 
e Empresarial de Guarapuava realizou, mais uma vez, a 
Campanha Eu Amo Minha Mãe. A promoção começou 
no dia 14 de março e se estendeu até o dia 12 de maio. 
Participaram da Campanha 45 empresas associadas à 
Acig, dos mais diversos ramos de comércio. A promoção 
ofereceu aos consumidores a oportunidade de concorrer 
a 45 vales-compras de R$ 150,00, oportunizando que 
cada empresa participante tivesse um de seus clientes 
contemplados.
 O sorteio dos prêmios aconteceu no dia 13 de 
maio, na sede da Acig e, conforme exigido pelas regras 
para este tipo de promoção, estabelecidas pela Caixa 
Econômica Federal, foi fiscalizado pela contadora 

Monika Prasel Iatskiv e pelo senhor Nivaldo Rosa, que 
representou o Procon de Guarapuava.   
 Os contemplados com os prêmios poderão utilizar 
os vales-compras em qualquer um dos estabelecimentos 
participantes, o que ajuda a promover uma nova 
movimentação no comércio local. Um dado interessante 
sobre os clientes contemplados com os prêmios da 
Campanha Eu Amo Minha Mãe é que mais de 70% deles é 
do público feminino.

 Sandra Chass, gerente da Loja Bonny, uma das 
empresas participantes da promoção, comenta que a 
participação na Campanha ajuda a atrair os clientes 
para comprar no estabelecimento. “A Campanha acaba 
trazendo o cliente para dentro da loja. Ultrapassamos 
nossa meta de vendas para o Dia das Mães, aumentando 
em 15% com relação ao ano passado”, diz. 

campanha

Campanha Eu amo minha 
mãe sorteiA prêmios

Os prêmios da Campanha Eu Amo Minha Mãe foram sorteados no dia 13 de maio 

a Campanha aCaba trazEndo o 
CliEntE para dEntro da loJa“

“

Sandra Chass – gerente da Loja Bonny 



JUNHO 2016 23

Inamari T. X. Nunes

Nadia Bin

Maria de Lourdes Martins

Rosângela Machado

Clarice S. de Lima

Cristiane Lucas Parlamento

Ana Luiza Ribeiro

Kerolayne Kisenko

Marici T. Campos Chaia

Fernando Correa

Roberto Alfredo Schadler

Adriane Augustinhaki

Luiz Carlos de Lima

Jane Jakubovska

Glaci Mores

Everton J. dos Santos 

Genoir Luiz Curi

Maria Veronica Weigel

Renato Teixeira Cavalheiro

Shauane Emanuela Fornaciari 

Nelson Burak

Petronilia da Silva Nunes

Evelisa de M. Luz

Edson Dalla Vecchia

Soeli Domingues da Silva

Raquel Tenhoag

Eliseu Antonio Boguszedski 

Lidiane Vatrin

Maria Joaquina Proença

Gilberto F. de Souza

Rosa de Lima Bassani

Millena Pulga Ferreira

Bruna Roberta Richard

Claudia Aparecida Rebuski

Ignes Aparecida Venancio Leal

Rosangela Meret

Raphael Mello 

Angelica Hyczy

Heda Lucia O. Barbosa

Antonio Carlos Pengueiro

Danielle Ribas Cunico

Weslei da Silva Fiuza

Katiane P. Marconato

Talita B. Poczenek

Tais Hobold Justo



24 JUNHO 2016

que mostrará as boas práticas de gestão aplicadas por 
empresas guarapuavanas nas categorias micro, pequena, 
média e grande empresa, além do Prêmio Inovação, que dá 
destaque às empresas que implantaram práticas que as 
reposicionaram no mercado. “O Jantar também eleva o nome 
das empresas participantes, servindo como uma grande 
rodada de negócios”, esclarece a Diretora de Eventos da Acig. 

 Informações sobre convites e mesas para o Jantar 
podem ser obtidas na secretaria da Associação, pelo telefone 
(42) 3621-5501. As empresas que desejam expor sua marca 
no evento ainda podem fazê-lo, entrando em contato com 
o departamento comercial da Acig pelo (42) 3621-5545 e 
aderindo uma das modalidades de patrocínio disponíveis. 
“Este é um evento para a valorização da classe empresarial de 
Guarapuava, por isso é importante que estejamos lá, juntos, 
demonstrando à nossa comunidade a força do sistema 
associativista” finaliza Maria Inês Guiné.

Jantar do
EmprESário

vEm aí a grandE fEsta do 
empresAriAdo guArApuAvAno

 Ele já se tornou um evento tradicional da sociedade 
guarapuavana e em 2016 chega a sua 24ª edição. No 
dia 16 de julho, a partir das 20 horas, no Guarapuava 
Esporte Clube, a Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava realiza mais uma vez o Jantar do Empresário. 
A animação do evento ficará por conta da Banda SoundBox 
e os ingressos, que começam a ser vendidos já neste mês 
de junho, custarão R$ 100,00.
 A escolha do mês de julho para a realização do 
Jantar acontece por uma razão muito especial: no dia 16 é 
comemorado o Dia do Comerciante. E é exatamente esta a 
proposta do evento, promover uma confraternização entre 
a classe empresarial da cidade. “O Jantar tem o objetivo de 
homenagear os empresários de Guarapuava, promovendo um 
grande encontro da classe empresarial com a comunidade, 
através de boa gastronomia e música”, destaca Maria Inês 
Guiné, Diretoria de Eventos da Acig e membro da Comissão 
Promotora do evento deste ano. 
 Em 2016, o Jantar do Empresário irá reconhecer 
56 empresas que completam ou irão completar no decorrer 
do período seus decênios de fundação. Também durante o 
evento, o atual presidente da Acig, Eloi Laércio Mamcasz, 
após quatro anos à frente da entidade, passará o cargo 
para o presidente eleito em abril, Rudival Kasczuk, que 
comandará a Associação no biênio 2016-2018. Ao lado de 
Rudival, será empossada toda a nova Diretoria e Conselho 
Deliberativo da Acig.
 O fechamento do cerimonial do Jantar acontecerá 
com a entrega do Prêmio Mérito de Gestão Empresarial, 

EstE é um EvEnto para 
a valorização da 
ClassE EmprEsarial dE 
guarapuava, por isso é 
importantE quE EstEJamos 
lá, Juntos, dEmonstrando à 
nossa ComunidadE a força 
do sistEma assoCiativista

“

“

Maria Inês Guiné – Diretora de Eventos da Acig      

Jantar do Empresário 2015
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resultado da multiplicação da massa pela 
velocidade de um determinado corpo.
 Quando os físicos e cientistas lançaram 
o primeiro foguete tripulado para o espaço, 
tiveram um problema para resolver: quanto 
mais pesado era o foguete, mais combustível 
eles precisavam ter para lançá-lo na velocidade 
ideal, e quanto mais combustível eles colocavam 
nos tanques, mais pesado ficava esse foguete. 
Quanto mais massa e velocidade, maior o 
momentum necessário.
 Qual foi a solução? Eles pensaram 
em um foguete que liberasse os tanques 
em diferentes estágios à medida que eles 
esvaziavam. E quanto mais subiam, mais leves 

artigo

momEnto do 
momentum!

 Você alguma vez já disse que começaria 
algum novo projeto no dia seguinte e nunca 
iniciou? Sabe quando você fica parado e 
simplesmente não consegue deslanchar e 
mudar sua vida? Por outro lado, você alguma 
vez já iniciou algo novo, transformou num 
hábito e não consegue mais parar?
 A resposta para essas perguntas é a 
palavra embalo. Enquanto algumas pessoas 
estão embaladas, existem outras que nunca 
pegam embalo. Poderíamos dizer também que 
lhes faltam movimento, agitação, vibração, 
energia ou força. Os físicos chamam esse 
embalo ou força de momentum. Nome bonito 
não? Momentum ou movimento linear é o 

Por Marcos Sousa
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um novo hábito na minha vida. Por quê? Porque 
criei momentum de mudança e transformação 
em minha vida.
 Enfim, cada momento na sua vida é 
um momento para um novo momentum. E 
de momentum em momentum se faz novos 
e melhores momentos. O que você fará nos 
próximos 30 dias que mudará o resto de seus 
dias? Ou você é um foguete que insiste em ficar 
estacionado na base de lançamento? Vamos lá! 
Chegou seu momento!
4…3…2…1… DECOLAR!!!

artigo

marcos sousa é palestrante. mais artigos assinados 
por ele estão disponíveis em marcossousa.com.br

ficavam e menos combustíveis era preciso 
para manter o foguete na rota, uma vez que já 
tinham dado força total no início com tanques 
cheios. Daí a razão de vermos um foguete 
enorme na decolagem aqui na terra e só um 
módulo pequeno pousando na lua.
 Existem alguns momentos ou estágios na 
vida que precisamos esvaziar nossos tanques 
de problemas, medos, traumas, frustrações e 
decepções. Caso contrário, nos tornaremos 
cada vez mais pesados e precisaremos de muita 
energia para mudar a direção de nossa vida. 
Olhando o tempo todo para trás e revivendo 
momentos tristes e infelizes já vividos, quem 
vai conseguir caminhar para frente?
 Talvez seja em virtude desse peso 
desnecessário que você venha diminuindo 
cada vez mais seu ritmo e motivação até parar 
totalmente (velocidade zero). Resultado? Você 
não produz nada, pois o seu momentum é quase 
nulo. Muito peso e velocidade zero provocam 
falta de movimento e ação.
 E cada momento na vida é uma 
oportunidade de transformação e um momento 
para iniciarmos um novo e mais realizador 
estágio de vida. Muitos têm o momento, mas 
não têm o momentum para fazer o que precisa 
ser feito. Então, como criar nesse momento, um 
momentum em sua vida?
 Num primeiro estágio esvazie, de uma vez 
por todas, os tanques de traumas e infelicidades 
do passado (confiança). Num segundo estágio, 
decida em qual direção você seguirá (controle), 
pois direção é tão ou mais importante do que 
velocidade. Terceiro, inicie agora o que tem de 
ser feito hoje para mudar seu futuro (começo). 
Quarto, repita amanhã o que você fez hoje e 
coloque ainda mais energia nos dias seguintes 
(consistência). E no último estágio, compare o 
que você está obtendo com o que você deseja e 
faça os ajustes necessários (correção de rota).
 Estudos revelam que você precisa de 21 
dias para instalar um novo hábito no cérebro. 
Como sou teimoso eu faço algo novo por 30 
dias. Vai que 21 dias seja pouco, não é? Mas 
garanto a você que toda vez que iniciei algo e 
repeti por 30 dias seguidos consegui instalar 
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georreferenciamento, para otimizar o uso do equipamento e 
não me limitar apenas à foto e ao vídeo”, comenta Jean.       

 Quem deseja conhecer melhor o trabalho de 
Jean Wichinoski pode acessar sua página no Facebook 
(facebook.com/jeanwichinoski) ou seus dois canais no 
Youtube, um com trabalho comerciais e outro apenas para 
os trabalhos artísticos.

Visão Noturna de Guarapuava

Visão Panorâmica de parte do centro da cidade

inovaÇão

um JEito difErEntE 
de ver guArApuAvA

 O frio, o vento e o linguajar peculiar são alguns dos 
elementos que fazem Guarapuava famosa em todo Paraná, 
e porque não dizer no Brasil. Mas além de seus aspectos 
climáticos e da cultura de sua gente, a Cidade Coração também 
chama atenção de quem é ou passa por aqui por suas belas 
paisagens. É muito comum encontrarmos nas redes sociais 
inúmeras postagens mostrando as belezas da cidade.
 Jean Henrique Wichinoski é um dos muitos 
apaixonados pelas imagens encontradas nas ruas e parques 
de Guarapuava. Trabalhando com imagens há sete anos, 
primeiro com fotografia e agora com vídeos, especialmente 
para casamentos, ele revela que sempre teve uma fixação por 
tirar fotos da cidade, especificamente panorâmicas. “Desde 
que comecei a fotografar, procurei por ângulos que pegassem 
a cidade do alto. Por isso fui investindo em equipamentos que 
me permitissem captar imagens assim”, revela.
 Nascido e criado em Guarapuava, Jean se descreve 
como um apaixonado pela cidade. Por isso, ele constantemente 
busca desenvolver projetos paralelos às suas atividades, que 
mostrem as belezas encontradas por aqui. Foi assim com a 
neve, em 2013, e agora com o projeto Guarapuava do Alto, 
que fez bastante sucesso nas redes sociais e mostra apenas 
imagens panorâmicas feitas de diversas regiões da cidade. “A 
ideia deste projeto é mostrar uma visão diferente da cidade. É 
um trabalho mais artístico mesmo, sem intuito comercial. Os 
trabalhos de vídeo que eu faço para empresas têm um outro 
viés,”, explica. 
 Para captar as imagens, Jean usou um drone 
bastante moderno, que permite a quem o utiliza controlar 
a luz, por exemplo, dando maior precisão às filmagens e 
fotos. O drone também é equipado para análise de solos e 
mapeamento de regiões, o crescimento das cidade e a evolução 
delas através dos tempos. “Hoje estou fazendo cursos de 

“ ”

a idEia dEstE proJEto 
é mostrar uma visão 
difErEntE da CidadE. 
é um trabalho mais 
artístiCo mEsmo, sEm 
intuito ComErCial. os 
trabalhos dE vídEo quE 
Eu faço para EmprEsas 
têm um outro viés
Jean Wichinoski
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Empreendedorismo 
também é qualificação
A Agroboi é uma empresa familiar que soube se reinventar com o passar 
do tempo. hoje atuando nas áreas de agropecuária, pet shop e clínica 
veterinária a empresa completa 43 anos de fundação nesse mês de junho, 
40 deles sob o comando do senhor romualdo Kramer com a ajuda da 
esposa Noeli e dos filhos Kleyton e Karen 
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Como nAsCEu A AGoboi?
seu romualdo: Começou porque se formou uma turma 
de veterinários com o objetivo de exercer a atividade 
comercial paralelamente à atividade profissional. Pelo 
potencial da região, na época ela não tinha uma cobertura 
que atendesse a demanda por produtos agropecuários 
que suprisse a necessidade dos agricultores e criadores. 
Isso foi em 1973. Eu estou na loja desde 1976. A Agroboi 
fui fundada como uma empresa só, e ficava localizada 
próxima aos Correios. Com o tempo ampliamos e 
chegamos a ter quatro filiais. Por conta da demanda 
de pessoal, principalmente por causa da separação da 
sociedade que tínhamos, em 1996, nos mudamos para 
o atual endereço. A Noeli, que trabalhava na Secretaria 
de Educação veio pra cá e os nossos filhos também se 
formaram em Medicina Veterinária. 

Como nAsCEu o pET shop AGroboi?
dona noeli: Em 1996, o Romualdo desfez a sociedade 
com o outro sócio da loja e a partir daí a família passou a 
ajudá-lo. Eu trabalhava na Secretaria de Educação, então 
em comum acordo achamos que seria melhor eu vir para 
cá. Ficamos mais um ano só com a agropecuária e em 
1997 abrimos o Pet Shop e começamos a diversificar o 
negócio. O nosso foi o primeiro Pet de Guarapuava. 

E A ClíniCA vETErináriA, ExisTE DEsDE quAnDo?
Karen: A clínica veterinária foi aberta em 2005, com 
cirurgias e outros procedimentos. Em 2016 ela completa 
11 anos, mas o pai sempre atendeu no consultório. 
seu romualdo: O nosso consultório era pequeno, mas 
sempre tivemos muito serviço. Eu ainda dava aula no 
Colégio Imperatriz Dona Leopoldina, em Entre Rios, 
porque sempre gostei muito dessa parte educativa. 

Paralelamente, já tínhamos um laboratório de exames de 
equinos, que hoje, para nossa satisfação, tem ISO 17025, 
localizado aqui dentro da empresa, isso é uma coisa 
seríssima, pois para conseguir uma ISO é necessário 
passar por um trâmite que exige muito trabalho e 
dedicação, principalmente para manter. Esse trabalho 
precisa ser registrado permanentemente. Isto para mim 
pessoalmente é motivo de grande orgulho. 

nA visão DE voCês o quE é funDAmEnTAl pArA quE 
umA EmprEsA Dê CErTo?
seu romualdo: Hoje a questão de mão de obra, de 
funcionários para atender as necessidades do cliente. 
Quando escuto na rádio o Momento Acig anunciando 
cursos de capacitação eu fico feliz, nós que conhecemos 
o que é qualidade de serviços ficamos contentes em 
ver que alguém está se preocupando em capacitar 
as pessoas. O maior desafio das empresas hoje é ter 
mão de obra qualificada, pois os clientes são o nosso 
grande patrimônio. Procuramos também investir em 
qualificação profissional da nossa família. Temos dois 
filhos veterinários, nossa nora que também é veterinária e 
nosso genro que é agrônomo.
dona noeli: Entre 2008 e 2009 nós começamos a mudar 
a empresa, que já estava pequena. Aumentamos e 

Pet Shop

Coluna
EmprEEndEdor

“ ”
o maior dEsafio das 
EmprEsas hoJE é tEr mão 
dE obra qualifiCada, pois 
os CliEntEs são o nosso 
grandE patrimônio
Romualdo Kramer – Empresário
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modernizamos a estrutura. Remodelamos desde a parte 
da agropecuária, até o Pet Shop e a Clínica. Com essas 
mudanças, além de mantermos nossa clientela vimos ela 
crescer. Nós percebemos muito que temos que agregar, 
diversificar os produtos. O cliente que vem trazer seu 
bichinho para o banho e tosa, automaticamente pode 
ficar na clínica, pode adquirir produtos e acessórios para 
o seu animal de estimação, então automaticamente você 
agrega. 

quAl o sEGrEDo pArA sE mAnTEr por TAnTos Anos 
no mErCADo EmprEsAriAl?
Keyton: Conseguir inovar, trabalhar muitas vezes com uma 
margem menor, um custo maior e manter a qualidade. 
O que nos ajudou muito nesse sentido foram os cursos 
que sempre estamos fazendo. Outro fator importante foi 
que há dois anos entramos em uma rede de compras 
que reúne 54 agropecuárias. Isso agregou bastante no 
nosso segmento. Em rede você consegue comprar em um 
volume gigantesco. Pensando no mercado hoje, acabamos 
saindo um pouco atrás das cooperativas, por exemplo, 
que possuem alguns benefícios que nós não temos, então 

acabamos buscando soluções para ficar no mercado e 
manter o preço, nos tornando competitivos em relação à 
concorrência. Muitas vezes sozinho você não consegue ir, 
mas quando você soma forças é mais fácil.   
seu romualdo: Essa empresa que nós fazemos parte do 
grupo de compras foi um grande pulo que nós demos, 
eles têm muita qualidade, organização e é uma empresa 
respeitável. Com esse grande número de empresas juntas, 
conseguimos comprar como as grandes cooperativas 
compram. 
dona noeli: Inovação e diversificação: é isso que dá futuro 
para um negócio. Tudo está constantemente mudando e 
você precisa acompanhar o mercado. Apesar de termos 
uma loja que tem nome e tradição, você precisa inovar. 
Não se trabalha da mesma forma que se trabalhava há 40 
anos atrás. Ainda mais em um período de crise. 

Como é ComposTo o quADro DE ColAborADorEs 
DA AGroboi ATuAlmEnTE?
dona noeli: Atualmente temos 22 colaboradores. Na 
família trabalhamos em cinco e temos também sete 
terceirizados. Somo uma empresa familiar. Nem sempre é 
fácil. Mas há uma divisão de tarefas que cada um tem que 
saber respeitar, porque a parte de cada um é importante 
para o nosso crescimento. 
Keyton: Às vezes divergimos em nossas opiniões, mas 
todo mundo pensa em ir para frente. É um desafio.

quAl o prinCipAl DifErEnCiAl DA AGroboi no 
mErCADo?
Kleyton: Os lemas que temos aqui é seriedade e assistência 
para o cliente. Isso sempre cobramos da nossa equipe. 
Além de comerciantes, também somos produtores, então 

“ ”

inovação E 
divErsifiCação: é isso 
quE dá futuro para 
um nEgóCio. tudo 
Está ConstantEmEntE 
mudando E voCê prECisa 
aCompanhar o mErCado
Noeli Kramer – Empresária
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os números, pois procuramos ter coisas de qualidade, 
com isso o cliente acaba fazendo um investimento, onde 
ele sabe que vai ter um retorno. 

quAis são As pErspECTivAs DA AGroboi pArA os 
próximos Anos?
noeli: A gente espera manter nossa clientela e crescer. 
Hoje o mais difícil para as empresas é manter a qualidade 
e continuar firme no mercado. 
seu romualdo: Se você reparar ali no balcão sempre vai 
ver nossos netos por ali. Isso aqui é para eles, empresa 
familiar tem que ter continuidade. 

quAl o ConsElho voCês DEixAriAm pArA quEm 
Abriu umA EmprEsA há pouCo TEmpo ou AinDA TEm 
o DEsEJo DE EmprEEnDEr?
Karen: Planejamento. Estudar o mercado é fundamental, 
porque muitas pessoas abrem empresas achando que é 
fácil. Você precisa estudar a viabilidade do negócio. Você 
precisa ter uma mercadoria de qualidade, um ponto bom, 
formar uma clientela, você precisa ser diferente. Surgir no 
mercado com o que já existe não compensa. É um desafio 
muito grande. Além disso, ter uma boa estrutura, boa  parte 
técnica e principalmente um bom atendimento, porque é 
isso que as pessoas buscam hoje. A humanização é um 
diferencial, acredito que esse é o futuro do mundo.

Coluna
EmprEEndEdor

sabemos quais as dificuldades que o cliente passa. É o 
compromisso de sermos referência. Quando a gente faz o 
que gosta a gente não trabalha, se diverte. Passamos mais 
tempo aqui do que em casa e quando nos reunimos para 
almoçar falamos que não vamos falar sobre a empresa, 
mas passam cinco minutos o assunto acaba surgindo.  
seu romualdo: Para o tipo de produto que vendemos 
precisamos fazer a parte técnica também, para orientar 
o cliente a ter resultados e para que assim ele retorne. 
Costumo dizer que aqui é como se tivesse um médico 
dentro de uma farmácia: o cliente compra o produto e 
acaba levando uma consulta junto.  

Como voCês Têm visTo A CrisE pElA quAl o brAsil 
pAssA?
Kleyton: Crise é oportunidade. Claro que a crise existe 
e nós precisamos nos preparar para ela, mas também 
temos que pensar pelo lado positivo. Aqui na empresa, 
nós procuramos ser mais eficientes, fazer mais com 
menos. Nós procuramos manter a qualidade e nesse 
momento, que vemos o mercado retraindo, colocamos 
um funcionário a campo na parte da agropecuária, para 
ter um diferencial, pois essa é uma necessidade do setor. 
Procuramos diversificar, atender de uma forma diferente. 
Isso é um ponto bem positivo para nós. 
dona noeli: Mantivemos os preços para os clientes. Claro 
que agora, com a mudança na taxa do IPI vamos ajustar os 
valores, mas é algo que os nossos clientes estão cientes. 
Karen: Não houve crescimento, mas mantivemos os 
nossos números, o que consideramos excelente. Na crise, 
onde vemos uma recessão do mercado, manter as receitas 
é muito importante. Nós procuramos ter produtos de 
qualidade. Na época de crise a pessoa vai ter sempre um 
dinheiro para comprar um pacote de ração, por exemplo. 
Muitas vezes ele vai preferir comprar de uma qualidade 
que sirva para suas necessidades, tendo a certeza de que 
não vai precisar comprar outra porque não funcionou, e 
assim direcionar os gastos dele. Por isso que mantivemos 

Banho e Tosa

Clínica Veterinária  

“ ”

CrisE é oportunidadE. 
Claro quE a CrisE ExistE 
E nós prECisamos nos 
prEparar para Ela, mas 
também tEmos quE pEnsar 
pElo lado positivo. 
aqui na EmprEsa, nós 
proCuramos sEr mais 
EfiCiEntEs, fazEr mais Com 
mEnos
Kleyton Kramer – Empresário 
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que a cada edição pôde perceber as transformações 
que a avaliação causou em sua empresa. “O meu 
principal objetivo ao preencher o questionário é a busca 
por melhorias no meu negócio. Pude perceber isso 
com a pontuação no gráfico radar, que a cada ano foi 
aumentando. Esse ano teve ainda o espaço para justificar 
as respostas, o que tornou o processo mais criterioso”, diz.

 A empresária Sandra Hyczy, da Sandra Hyczy 
Fototgrafia, mostra a mesma opinião de Sovrani. Ela 
explica que participou do Prêmio Mérito de Gestão 
Empresarial pela terceira vez justamente para ter acesso 
ao gráfico radar. “A participação é muito importante. 
Este ano, por exemplo, vou participar do Varejo Mais do 
Sebrae. A avaliação do Prêmio foi um dos fatores que me 
impulsionou a buscar isso”, afirma.   
 Por se tratar de uma ferramenta tão importante, o 
Conjove já estuda formas de disponibilizar o processo de 
avaliação com mais frequência ou de maneira permanente, 
para que os empresários consigam testar e avaliar seus 
processos de gestão constantemente.

conJovE

 Após pouco mais de três meses de atividades, no 
próximo mês de julho serão conhecidos os vencedores do 
Prêmio Mérito de Gestão Empresarial. A ação, promovida 
pelo Conselho do Jovem Empresário da Acig, como já 
foi bastante divulgado, tem como um de seus objetivos 
reconhecer e divulgar as melhores práticas de gestão 
aplicadas pelas empresas guarapuavanas. 
 Mas não é apenas isso. O Prêmio Mérito de 
Gestão Empresarial tem como principal missão fazer 
com que as empresas participantes possam ter acesso 
rápido e gratuito a um diagnóstico de seus negócios. 
Isso acontece de uma forma muito simples. Primeiro o 
participante preenche um questionário, desenvolvido 
através de uma parceria entre o Conjove e o Sebrae, que 
contempla cinco áreas do funcionamento da empresa: 
Gestão Estratégica, Marketing, Finanças, Gestão de 
Pessoas e Sócio Ambiental. Cada parte apresenta de 
quatro a sete questões, com quatro respostas de múltipla 
escolha, que precisarão ser justificadas. Em cada 
resposta, quanto mais perto da última alternativa, maior 
a eficiência da empresa naquele quesito.
 Após o preenchimento do questionário, 
acontece a segunda etapa do diagnóstico. O sistema de 
inscrições do Prêmio Mérito de Gestão Empresarial gera, 
automaticamente, um gráfico radar. Esse gráfico mostra a 
pontuação exata da empresa no questionário, apontando os 
setores onde a gestão do negócio já caminha bem e outros 
onde ele ainda pode melhorar e crescer. É interessante 
salientar que muitos dos ajustes que precisam ser feitos 
nos empreendimentos podem ser realizados através de 
informações presentes no próprio questionário.
 Há seis anos, José Carlos Sovrani, da Montana 
Peças e Acessórios, inscreve-se no Prêmio. Ele comenta 

por quE avaliar a gEstão da EmprEsa 
é um bem neCessário?

o mEu prinCipal obJEtivo ao 
prEEnChEr o quEstionário é a 
busCa por mElhorias no mEu 
nEgóCio. pudE pErCEbEr isso 
Com a pontuação no gráfiCo 
radar, quE a Cada ano foi 
aumEntando

“

“

José Carlos Sovrani – Empresário  

Através da participação no Prêmio Mérito de Gestão 
Empresarial é possível obter um diagnóstico da empresa
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que aplicamos dentro da empresa é sinal de que estamos 
no caminho certo”, enfatiza Emerson Theodorovicz. O 
empresário relata ainda o desejo de continuar se inscrevendo 
na premiação, embora só possa concorrer novamente em 
2018, e fala sobre o que aprendeu com os exemplos de outras 
empresas que também chegaram à final. “A principal lição 
é a determinação incansável que percebíamos em alguns 
depoimentos. Alguns casos são coisas tão simples, que não 
percebemos no dia a dia”, diz.

 Para Lara Sganzerla, o fato de ter ganho a etapa 
estadual do MPE Brasil já funcionou como um grande estímulo 
para ela e toda sua equipe. “A participação valeu a pena não 
só pelo Prêmio em si, mas pelas mudanças que fizemos na 
loja, porque ganhamos em qualidade e crescemos. Hoje quem 
não é competitivo acaba caindo no mercado e isso tem sido 
decisivo. Conhecer as empresas finalistas e saber o que elas 
estão fazendo nos fez voltar com a cabeça fervilhando de ideias”, 
revela. A empresária também demonstra o desejo de continuar 
se inscrevendo na premiação, especialmente pelo relatório de 
avaliação que é entregue ao final da participação. Segundo ela, 
esse relatório serve como um norte para todo o planejamento 
estratégico do negócio. 
 As inscrições para o MPE Brasil ciclo 2016/2017 já 
estão abertas e vão até o dia 31 de julho. Informações pelo site 
www.premiompe.sebrae.com.br. 

rEconhEcimEnto

EmprEsários falam sobrE a ExpEriênCia 
de ChegAr À  FinAl nACionAl do mpe brAsil

 O dia 13 de abril de 2016 foi muito importante para a 
classe empresarial de Guarapuava e para a corrente associativista 
no município, já que pela primeira vez duas empresas da cidade 
foram finalistas da Etapa Nacional do MPE Brasil – Prêmio de 
Competitividade para Micro e Pequenas Empresas. A Reptec 
Tecnologia e a Tevah Moda Masculina dividiram o primeiro 
lugar na categoria comércio na etapa paranaense da Premiação, 
entregue em novembro de 2015, durante a Convenção Anual da 
Faciap, realizada em Foz do Iguaçu.

  Passada a euforia pela conquista, as duas empresas 
precisaram se preparar para um novo teste, com a visita de 
avaliadores de outros estados brasileiros, para que assim 
pudessem se juntar a outras 98 campeãs estaduais das 
categorias Agronegócio, Comércio, Indústria, Educação, Saúde, 
Tecnologia da Informação, Serviços, além dos destaques 
nas áreas de Inovação e Boas Práticas de Responsabilidade 
Social. No ciclo 2015/2016 65,7 mil empresas de todo Brasil se 
inscreveram para a disputa do MPE Brasil. 
 Apesar de não terem trazido o Prêmio para casa (o 
primeiro lugar na categoria Comércio ficou com a empresa 
Brasil Cowboy, do Mato Grosso do Sul), tanto Emerson 
Theodorovicz quanto Lara Sganzerla, da Reptec Tecnologia 
e Tevah Moda Masculina, respectivamente, avaliaram a 
experiência como muito positiva. 
 “Estar entre as melhores empresas do Brasil é algo 
que nos enche de orgulho. Ser reconhecido pelas práticas 

Estar EntrE as mElhorEs 
EmprEsas do brasil é algo quE 
nos EnChE dE orgulho. sEr 
rEConhECido pElas prátiCas 
quE apliCamos dEntro da 
EmprEsa é sinal dE quE 
Estamos no Caminho CErto

“

“

Emerson Theodorovicz - Reptec Tecnologia

a partiCipação valEu a pEna 
não só pElo prêmio Em si, mas 
pElas mudanças quE fizEmos 
na loJa, porquE ganhamos Em 
qualidadE E CrEsCEmos. hoJE 
quEm não é CompEtitivo aCaba 
Caindo no mErCado E isso tEm 
sido dECisivo

“

“

Lara Sganzerla - Tevah Moda Masculina 

Reptec e Tevah ficaram entre as melhores micro e pequenas 
empresas do setor de comércio de todo o Brasil
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