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sicoob.com.br

 Faça poupança no Sicoob. 
         Seu dinheiro não pode ficar parado. 
     Nem o seu porquinho.
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Dinheiro parado no cofrinho não rende nada 

nem faz seu porquinho feliz. Na Poupança 

Sicoob, suas economias ficam seguras e 

rendendo. E o seu porquinho fica livre para 

fazer tudo o que ele não pode quando está 

cheio de moedas. Poupe no Sicoob. Vida 

nova para o seu porquinho e vida longa para 

o seu dinheiro.

Poupe no Sicoob

Game, filmes e muito mais: 
www.liberteseuporquinho.com.br

Procure uma cooperativa Sicoob.
SAC: 0800 724 4420 • Ouvidoria:  0800 646 4001
Deficientes auditivos ou de fala:  0800 940 0458
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“Olhar para trás após uma longa caminhada pode fazer perder a 
noção da distância que percorremos, mas se nos detivermos em 
nossa imagem, quando a iniciamos e ao término, certamente nos 
lembraremos o quanto nos custou chegar até o ponto final, e hoje 
temos a impressão de que tudo começou ontem. Não somos os 
mesmos, mas sabemos mais uns dos outros. E é por esse motivo 
que dizer adeus se torna complicado! Digamos então que nada se 
perderá. Pelo menos dentro da gente...” (Guimarães Rosa)
A Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava nasceu 
de um sonho: o sonho de transformar a realidade local através 
de ações que impactassem seu setor produtivo, com o objetivo 
de gerar crescimento e desenvolvimento não apenas a classe 
empresarial, mas para toda a comunidade guarapuavana.
Ao longo de mais de seis décadas, homens e mulheres, 
comprometidos com uma sociedade melhor passaram por 
aqui, oferendo voluntariamente sua força de trabalho e deixando 
marcas que construíram a nossa história.
Neste mês de julho enceramos mais uma etapa de desafios e 
transformações que servem de ponte para darmos sequência 
nesta jornada. E é por isso que queremos agradecer a cada um 
de vocês, que doou seu tempo, suas ideias e experiência para que 
pudéssemos seguir em frente.
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Conselho 
DELIBERATIVO

A MISSÃO DE DECIDIR O MELHOR PARA A ACIG
 O Conselho Deliberativo desempenha uma importante função dentro da Associação Comercial e Empresarial 
de Guarapuava: é de sua responsabilidade fiscalizar e validar todas as decisões tomadas pela Diretoria Executiva da 
entidade. Também é de sua alçada propor ações em favor da classe para a Diretoria. 
 Confira o que alguns empresários que fizeram parte do Conselho Deliberativo da Acig nos últimos dois anos 
pensam sobre esta experiência:  

“Participar do Conselho Deliberativo é uma grande honra para qualquer associado. O Conselho serve como 
balizador das decisões da entidade pela experiência dos seus membros”.
Rui Sérgio Primak – Presidente do Conselho Deliberativo 

“Fazer parte do Conselho Deliberativo da ACIG é motivo de orgulho e muita responsabilidade por 
participar das decisões de uma entidade de tamanha importância. Parabéns Eloi e a seus pares da 
diretoria por esta gestão.” 
Serlei Antonio Denardi – Conselheiro

“Entendo que quando o associado é participativo a Associação dá resultados positivos. Quando o 
empresário somente se associa e não participa ele fica sem saber o que acontece e acaba criticando 
por não estar por dentro das ações. Faço parte da Acig há 35 anos e em todo esse período participei da 
Diretoria. Acompanhei a evolução da Acig nesse período e vejo a Acig hoje como uma entidade que todo 
associado devia comparecer nas reuniões, discutir não só as questões referentes ao seu comércio, mas 
sim aos interesses da coletividade”. 
Valcenor Leopoldo Fleck – Conselheiro

“O Conselho Deliberativo tem como uma de suas atribuições a escolha de sua presidência, e norteia a Diretoria 
Executiva nas avaliações estratégicas de missão e visão da entidade. A importância que senti em participar 
do conselho é saber que, no caso específico da ACIG, o Conselho segue os preceitos fundamentais da sua  
atividade, ou seja, monitorar a administração, aprovar e acompanhar  a execução do orçamento, além de orientar  
as diretrizes política/ econômica e financeiras da entidade. Com uma Diretoria Executiva  em sintonia com o 
Conselho, como foi na gestão  2014/2016,  o sucesso e o resultado aos associados são sempre positivos. O 
conselho deve ser sempre o guardião das entidades. Na gestão que se encerra foi muito prazeroso participar do 
Deliberativo, em virtude da sintonia entre os poderes constituídos. Parabéns ao presidente Eloi Mamcasz e sua 
Diretoria Executiva e aos companheiros  de Conselho, presidido pelo companheiro Rui Primak.” 
Renato Küster Filho – Conselheiro

“Vejo a participação dentro da Acig como muito importante. A própria Agrária, que é quem eu represento 
na Acig, é também um modelo de associativismo, o que demonstra a estabilidade muito maior das 
decisões do que quando há o individualismo, porque você tem uma proteção da classe. Vejo que entidades 
como a Acig são importantíssimas dentro da comunidade e que trazem resultado. As pessoas passam, 
as entidades ficam.” 
Arnaldo Stock – Conselheiro
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Conte com uma equipe de motoristas treinados, 
além de veículos que seguem um rigoroso 
sistema de manutenção preventiva que visa 
proporcionar total segurança, conforto e confiança 
no transporte de pessoas.

• Ponta Grossa: (42) 3220-3646
• Curitiba: (41) 3312-3863
• Cascavel: (45) 3225-4111 (Ramal 108)
• Foz do Iguaçu: (45) 3522-1992
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Diretoria Executiva
2014/2016

O QUE ELES TÊM A DIZER?
Nesta edição da Revista Acig procuramos ouvir parceiros e entidade que contribuíram para o sucesso das 

ações promovidas pela entidade nos últimos anos. Nesse sentido, nada melhor que darmos a palavra aos empresários 
que estiveram ao lado do Presidente Eloi Mamcasz nas decisões que suscitaram no crescimento da Associação. 
Confira o que eles têm a dizer:

“A participação nesses quatro ano foi muito importante pela questão do conhecimento, principalmente do 
entrosamento com os empresários. Não conhecia a Acig em vários aspectos administrativos. Nessa Diretoria tivemos 
muitos avanços, como a implantação do Programa Empreender, aonde nós pudemos acompanhar o passo a passo 
desta importante estruturação. Com isso, acabou ficando mais fácil o entendimento e a importância da Associação 
Comercial para nossa comunidade. Hoje, me sinto preparado para assumir este desafio, levando em consideração 
que nosso quadro de associados espera um bom desempenho da Associação, tanto na representatividade como na 
participação no desenvolvimento da nossa cidade. Atualmente, a Acig é uma entidade muito influente nas decisões 
do nosso município, por isso vejo uma responsabilidade muito grande enquanto Diretor e futuramente enquanto 
presidente de uma entidade desta envergadura.”
Rudival Kasczuk – 1º Vice-Presidente

“Nestes dois anos de Diretoria tive a oportunidade de conhecer muitos empresários e suas necessidades. 
Pela pouca experiência tentei ajudar no máximo que pude, em especial no âmbito da  administração e 
gerenciamento dos negócios. Tenho certeza que todas as ações e decisões que tomamos foram sempre 
pensando no bem comum de nossa cidade. Realizamos processos transparentes de fácil entendimento. Criamos 
diversas opções para aproximar nossos empresários. Criamos diversos mecanismos para beneficiar e qualificar 
nossos associados e também não sócios.”
Emerson Theodorovicz – Vice-Presidente para Assistência e Prestação de Serviços

“Participando da Diretoria pude perceber nitidamente a forma do Eloi conduzir a gestão da entidade no 
dinamismo, usando tecnologia, agregando reuniões diferentes, cobrando comprometimento dos diretores, otimizando 
a forma que se dividiu as responsabilidades de cada Diretor. Conseguimos compartilhar semanalmente todas as 
mudanças que aconteciam, tomando decisões o quanto antes e resolvendo as questões em um curto período. Nos 
trouxe uma visão empreendedora, buscando capacitação, aumentando o número de pessoas que frequentam a 
entidade. Trabalhando também fortemente a gestão de pessoas na associação, foram mudanças drásticas, onde 
todos se desenvolveram. Aprendemos com o que era implantado na Associação e levamos isso para nossas próprias 
empresas, influenciando as equipes e levando essas informações e otimismo. Sou muito orgulhosa de ter feito parte 
disso. Gratidão à Acig e à essa Diretoria.”
Loren D’Angelo – Vice-Presidente de Comércio

“Se buscarmos a história, veremos que cada gestão é marcada por algum ponto. A última acredito que foi 
marcada por criar um modelo de gestão mais eficaz e que consegue dar ao Presidente mais liberdade para ações, 
mais de representação, pois a gestão do dia a dia fica a cargo da equipe de colaboradores, sob a orientação da 
Diretoria Executiva. O desenvolvimento e maturação dos Núcleos Setoriais também foi um grande avanço, temos 
aqui que lembrar que a ACIG é composta por Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho do Jovem e 
Conselho da Mulher, e é a soma do esforço de todos que fez com que esta diretoria tenha cumprido com grande 
parte do que se propôs. Ainda temos muito que melhorar, por isso não tenho dúvida que a nova diretoria também 
deixará sua marca, uma das coisas que acho que deve ser melhor trabalhada é a aproximação cada vez mais dos 
ex-presidentes da entidade através do Conselho de Presidentes, eles têm e sempre terão papel fundamental para 
continuarmos alicerçando nossa entidade.” 
Cledemar Antônio Mazzochin - 2º Vice-Presidente

“Todos os presidentes que passaram pela ACIG se doaram, deixando um pouco de si e levando 
conhecimento e experiência de administrar uma instituição em prol da comunidade, cada um  moldando à 
sua forma de trabalho. Com nosso presidente Eloi não foi diferente. Aceitou o desafio por dois mandatos, deu 
à ACIG a “sua cara”, reorganizou administrativamente, juntamente com sua diretoria, cedeu grande parte de 
seu tempo em prol do empresariado Guarapuavano. Um brilhante trabalho desenvolvido em prol da instituição, 
se doando e entregando o que há de mais precioso do ser humano, seu tempo, muitas vezes deixando seus 
afazeres profissionais e família para estar à frente da ACIG. Parabéns Eloi pela dedicação e empenho, você fez 
a diferença escrevendo seu nome na história desta instituição e estará repassando o cargo a nova diretoria 
com a certeza do dever cumprido.”
Vilmar Domingues da Luz – Vice-Presidente de Indústria
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Diretoria Executiva
2014/2016

“Quando falamos em ACIG, falamos em Associação Comercial Empresarial de Guarapuava, como 
então não falar de cooperativismo? Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que participar como Diretor de 
uma entidade de tamanha importância para o município é um ato cooperativo, para demonstrar que além de 
associado, estou ajudando como Diretor em um crescimento mútuo. Sabemos que não há salário em números, 
porém sinto-me muito bem recompensado por todo esse trabalho de quatro anos à frente do Financeiro, 
em parceria inenarrável da Janete (Gerente do Departamento Financeiro da Associação). No momento dei a 
oportunidade para outros associados assumirem o cargo, mas continuarei cooperando sempre.”
Marco Aurélio Soares Scartezini Meirelles- Diretor de Finanças e Orçamento

“Eu comecei minha participação na Acig como conselheiro do SPC e depois tive mais três mandatos 
como Diretor do SPC. Foi um aprendizado muito grande, pois adquiri muito conhecimento. Tenho certeza que 
cresci muito, recebendo informações preciosas para aplicar na minha empresa e como passar estas informações 
para os amigos empresários que também fazem parte da Associação.”
Abrão Nassar – Diretor para Assuntos do SPC

“A participação voluntária numa entidade como a ACIG é motivo de orgulho e realização profissional. 
Fazer parte de um time de empresários e profissionais integrados e ativos na sociedade, nos incentiva a 
buscarmos cada vez mais o bem comum, em especial daqueles que, com essa mesma visão, são integrantes do 
sistema cooperativista”.
Angelo Bochenek – Vice-Presidente Administrativo

“Acredito que a participação na Diretoria Executiva da Acig é muito importante, porque várias das decisões 
que são tomadas na Diretoria têm efeito não só na classe empresarial, mas na sociedade guarapuavana. Estar 
presente, podendo acompanhar o que acontece, podendo trazer para dentro da Diretoria o que acontece em nossa 
comunidade, com conhecimento e discutindo essas ideias dentro desse ambiente é fantástico. Tenho uma opinião 
positiva, vejo isso como uma integração da Associação Comercial e isso só torna a participação da Acig junto à nossa 
sociedade de grande valia. Para mim é extremamente importante, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, 
pois tenho a Acig como uma segunda casa e participar me traz uma satisfação muito grande.” 
Flavio Antonio Sichelero - Vice-Diretor de Finanças e Orçamento

“Quando comecei a participar da Diretoria eu passei a conhecer, além do funcionamento da Associação 
Comercial, os empresários de fora da Diretoria. Passei por um processo de entender quais eram as reclamações 
desses empresários e trazê-las para dentro da Diretoria. A importância de estar dentro da Diretoria da Acig é trabalhar 
pelo crescimento das empresas, não somente daquelas que estão no centro da cidade, mas de todas. Estando aqui 
dentro, temos força para ajudar os empresários, pois aqui temos ferramentas para instrui-los.”
José Carlos Sovrani - Diretor de Relações Públicas

“Eu diria que em termos de serviço e de gestão a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava 
é uma referência, não só dentro da Cacicopar, mas tem sido uma referência para todo o Estado em muitas ações. A 
modernização da gestão realizada pelo Presidente Eloi nos impulsionou para muitos caminhos, inclusive na maneira 
como estamos sendo vistos como instituição. A valorização que tivemos, aonde as instituições e órgãos oficiais e 
não oficiais passaram a dar uma maior importância para a Acig. Isto é fruto da forma como as ações da Associação 
são tratadas, dentro de sua missão, visão e valores, trabalhando no sentido de impulsionar o empreendedor, trazendo 
formação e deixando-o preparado para o mercado diferenciado que temos hoje. E mesmo a participação em questões 
nacionais, nossa atuação é local, mas nós estamos inseridos no contexto do nosso Brasil. Essa articulação da Acig em 
questões que estão acontecendo em nível nacional eu penso que nos últimos quatro anos teve um grande crescimento.”
Maria Inês Guiné – Diretora de Promoções e Eventos
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EX-PRESIDENTES

OUVINDO A VOZ  DA EXPERIÊNCIA

Conselho Permanente dos Ex-Presidentes:

Passar pela presidência de uma entidade 
de tamanho vulto para a comunidade local como a 
Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava 
não é das tarefas mais simples. Trata-se de comandar 
de maneira voluntária uma instituição que tem o 
dever de zelar pelos direitos e trabalhar em prol das 
demandas de seus associados, sejam eles do setor 
da indústria, comércio ou prestação de serviços.

Ao longo de quase 62 anos, muitas lideranças 
passaram pelo comando da Acig e tiveram uma 
atuação decisiva para a melhoria, ampliação e 
consolidação das ações e da representatividade 

Nivaldo Passos Kruger
Gestão: 1995/1956, 1963/1964

Sérgio Zarpellon
Gestão: 1996/2000

Edson José Sanches
Gestão: 1972/1974

Julio Cezar Pacheco Agner
Gestão: 2000/2004

Ires Salete Previatti
Gestão: 2004/2006

Valdir Grigolo
Gestão: 2006/2010

José Divonsil da Silva
Gestão: 2010/2012

Sérgio Fanucchi
Gestão: 1987/1990

Célio Teixeira Cunha
Gestão: 1990/1994

Adalberto Losso
Gestão: 1994/1996

da Associação junto à sociedade guarapuavana. 
Pensando em não desperdiçar essa experiência 
adquirida na caminhada do associativismo, a 
Acig criou, ainda que em proforma, o Conselho 
Permanente dos Ex-Presidentes. A ideia é que a 
experiência destes empresários seja utilizada para 
discutir questões importantes para os rumos que 
serão tomados pela entidade nos próximos anos, 
como a reformulação de seu estatuto. Confira 
quem compõem o Conselho dos Ex-Presidentes, 
que em breve ganhará mais um membro: Eloi 
Láercio Mamcasz.

Conselho dos
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CONJOVE

ONDE NASCEM AS NOVAS LIDERANÇAS
Se você é daqueles que acredita que a 

juventude não tem compromisso com o presente 
é melhor rever seus conceitos. O CONJOVE 
– Conselho do Jovem Empresário da Acig – é 
um braço da Associação que tem como missão 
promover a troca de experiências e conhecimento 
entre jovens empreendedores de Guarapuava, 
com o objetivo de criar um clima propício para o 
desenvolvimento de cada negócio.

Mais do que isso, o Conjove é um espaço 
onde surgem novas ideias e ações, que acabam 
se incorporando aos processos desenvolvidos 
pela Acig. Um exemplo é Prêmio Mérito de 
Gestão Empresarial, criado para reconhecer 
as boas práticas de gestão executadas pelas 
empresas do município ainda quando o 
Conselho era comandado pelo atual Presidente 
da Acig, Eloi Laércio Mamcasz.

Neste sentido, podemos dizer que o 
Conselho do Jovem Empresário é um celeiro 
para novas lideranças. Além de Mamcasz, 
inúmeros empresários que ocupam ou 
ocuparam cargos na Diretoria Executiva e no 

Conselho Deliberativo da entidade passaram 
pelo Conjove. “A participação no Conselho 
foi fundamental para criar a cultura do 
associativismo. Na fase atual dos negócios, 
quem trabalha em conjunto, buscando o bem 
comum e sustentabilidade, sempre sairá na 
frente em qualquer segmento”, avalia o Vice-
Presidente para Assistência e Prestação de 
Serviços da Acig, Emerson Theodorovicz, que 
fez parte do Conjove até 2014.

Para Eduardo Christ, que presidiu o 
Conjove nas duas últimas gestões, o Conselho 
mostra um perfil de gestão, emprenhando-se em 
desenvolver ações que a promovam, como o já 
citado Prêmio Mérito de Gestão Empresarial, o 
Cases de Sucesso, e cursos e palestras voltadas 
para o tema. “O Conjove cresceu muito, criou 
uma identidade, com estratégias de ações bem 
definidas. O Conselho do Jovem Empresário é 
um exemplo de gestão. Para mim, estar à frente 
do Conjove foi uma experiência gratificante, que 
trouxe um maior crescimento pessoal, como 
empresário e nas relações humanas”, afirma.

Prêmio Mérito de Gestão Empresarial

Feirão do Imposto Visitas Técnicas 

Cases de Sucesso
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CEME

SIM, ELAS PODEM!
O Conselho Empresarial da Mulher 

Executiva sempre teve um papel decisivo nas 
ações desenvolvidas pela Acig. Entretanto, 
nos últimos quatro anos pode-se notar uma 
transformação nos objetivos do Conselho, 
principalmente com a implantação do Programa 
Empreender na Acig e com a sua migração 
para Núcleo da Mulher Empresária. Assim, a 
atuação do Ceme, que anteriormente estava 
mais voltada para ações de cunho social, 
passou a aliar também atividades como cursos, 
palestras, entre outras, que tem como objetivo 
trazer para as empresárias conhecimentos das 
áreas de gestão, finanças e atendimento, por 
exemplo, que serão aplicados no dia a dia de 
seus negócios.

Elaine Scartezini Meirelles, presidente 
do Ceme no biênio 2014/2016, ressalta que o 
principal ganho das Conselheiras durante sua 
gestão foi o perceptível crescimento como 
empresárias. “Começamos em 15 ou 20 e hoje 
somos cerca de 40 mulheres. Foi um crescimento 

interno muito grande. Conseguimos ter mais 
evidência na sociedade”, diz. 

Na visão de Maria Inês Guiné, que 
antecedeu Elaine na presidência do Conselho, 
foi necessário que o Ceme atingisse um 
certo grau de maturidade para que os frutos 
do trabalho de muitos anos começassem a 
aparecer. “Tivemos uma virada de 360° no 
Conselho.  O que vivemos hoje é uma coisa 
fantástica, que não se encontra em qualquer 
Núcleo do Programa Empreender ou Conselho 
pelo Brasil. Tenho certeza que as ações do 
Ceme são referência”, explica.

Para a a empresária Lara Sganzerla, que 
assumirá a presidência do Ceme, o foco do 
Conselho será a geração de resultado para 
as empresas das participantes. “Acho que 
podemos fazer mais. Ter um retorno para os 
nossos negócios é o que nos move. Por sermos 
um núcleo multissetorial, estamos elencando 
dificuldades que temos em comum para que 
possamos trabalhar estes aspectos”, revela. 

Prêmio Divas

Treinamentos Um dia delas – Faciap Mulher 

Palestra com Amália Sina
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Para mudar o panorama apontado pela 
avaliação realizada pelo Programa Capacitar, 
a primeira medida tomada pela Diretoria 
da Associação foi literalmente derrubar as 
paredes que existiam entre os colaboradores 
da Acig. Em todos os andares foram retiradas 
as divisórias que determinavam o espaço 
destinado a cada colaborador. A medida foi 
adotada para que houvesse uma interação 
maior entre a equipe. “Muitas vezes o 
colaborador saia e seu colega de setor nem 
percebia. Quando chegava algum associado 
o procurando acabava ficando sem resposta”, 
lembra o atual Diretor de Relações Públicas 
da entidade, José Carlos Sovrani. 

Segundo o Gerente Administrativo da 
entidade, Paulo Roberto Santos de Lima, 
a derrubada das paredes permitiu que a 
equipe passasse a tomar iniciativas simples, 
mas que contribuem significativamente 
para o andamento das atividades internas. 
“Houve uma interação maior entre os 
departamentos, podemos citar um 
exemplo simples de cooperação, como 
puxar uma ligação quando o responsável 

do outro departamento não se encontra 
e anotar o recado. Isto proporcionou um 
entendimento maior   entre os colegas de 
trabalho, pois cada um pode acompanhar 
e conhecer melhor as atividades que seus 
colegas executam, e assim ampliar o seu 
conhecimento, valorizando o trabalho que  
é feito por cada um”, explica.

Outra importante ação foi a implantação 
do 5S, sistema criado no Japão, que implica 
basicamente na organização e padronização 
de arquivos e utilização correta e funcional 
de equipamentos e materiais. “Muitos 
colaboradores foram resistentes às 

CAPA

A TRANSFORMAÇÃO DA CASA DO EMPRESÁRIO: 
ACIG SOMOS TODOS NÓS

MUITOS COLABORADORES FORAM 
RESISTENTES ÀS MUDANÇAS NA 
ÉPOCA, MAS DEPOIS ENTENDERAM 
O QUANTO ERA IMPORTANTE, 
POIS COM A ORGANIZAÇÃO UMA 
ATIVIDADE QUE PRECISAVA SER 
DESEMPENHADA POR DUAS OU 
TRÊS PESSOAS PASSOU A SER 
REALIZADA POR APENAS UMA

“

“

José Carlos Sovrani – Diretor de Relações Públicas

Ao assumir a presidência da Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava, em meados 
de 2012, Eloi Laércio Mamcasz e seus pares da 
Diretoria Executiva tinham um objetivo bastante 
claro: diagnosticar os pontos fortes da entidade 
e mapear os pontos fracos, para que assim fosse 
possível dinamizar a oferta de produtos e serviços 
aos empresários associados.

Deste modo, foi realizado o planejamento 
estratégico da Acig, com base nos conceitos do 
Programa Capacitar Paraná. O Capacitar é um programa 
de excelência em gestão capitaneado pela Faciap e tem 
como objetivo estruturar e fortalecer as Associações 
Comerciais e Empresariais (ACEs) do estado. 

Em agosto de 2012, foi realizada a primeira 
avaliação do Capacitar na Acig, aonde, com a 
participação de diretores e equipe interna, foram 
definidas a Missão, Visão e Valores da Associação. 
Neste momento também foram elencados os 
pontos positivos e, especialmente, os aspectos 
negativos presentes no ambiente da entidade, 
ligados ao funcionamento da Associação, à sua 
estrutura interna (física), à carta de produtos 
oferecidos aos associados, entre outros.

O gráfico da página 20 demonstra como 
estava o índice da gestão da Acig em 2012, 
aonde a  assertividade de todas as áreas 
somadas era de somente 44%.

DERRUBANDO PAREDES E BOTANDO A CASA EM ORDEM 
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CAPA

AS FINANÇAS DE UMA FORMA DIFERENTE
O Capacitar detectou pontos a serem 

mudados em todos os setores da Associação, 
que, quando realizados, modificaram para 
melhor o funcionamento dos departamentos. 
“No departamento financeiro a ação e o 
marco crítico levantado foi o orçamento 
anual da entidade, com prestação de 
contas semestrais. Nisto, se observou a 
necessidade de readequar para prestação 
de contas, tornando-a anual, bem como a 

elaboração e apresentação do orçamento até 
o mês de dezembro, que antecede o próximo 
exercício”, conta Janete Foss Massaneiro, 
Gerente Financeiro da Acig.

O novo modelo exigiu que todos os 
departamentos se adequassem, planejando 
suas atividades para o ano sequente até o 
mês de outubro,  para que desta forma o 
departamento f inanceiro pudesse f inal izar 
o orçamento.

mudanças na época, mas depois entenderam 
o quanto era importante, pois com a 
organização uma atividade que precisava 
ser desempenhada por duas ou três pessoas 
passou a ser realizada por apenas uma”, 
esclarece Sovrani, que coordenou o processo 

de implantação do sistema. O Gerente 
Administrativo complementa, “o principal 
ponto a se destacar no 5S é o  pensamento 
coletivo no cuidado que todos devem ter não 
somente com seu departamento, mas sim 
com toda a estrutura da entidade”.

A estrutura física interna da Acig foi transformada para que houvesse mais interação entre a equipe 
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Quanto à prestação de contas anuais, 
foi realizado um levantamento dos cinco 
anos anteriores ao referido período, para 
que os associados pudessem acompanhar 
a evolução da entidade. “As mudanças na 
formatação do orçamento e da prestação 
de contas da entidade vêm evoluindo a 
cada ano, principalmente pelo fato de o 
orçamento ser realizado dentro de uma 
realidade do momento, sem excesso de 
otimismo ou pessimismo, elaborado por 
uma diretoria responsável e competente e 
acompanhado pelo Conselho Deliberativo 
composto por ex-presidentes, que trazem 
consigo profundo conhecimento da situação 

Entre os pontos mapeados pela entidade 
para elevar o índice de eficácia de suas 
atividades apareceu um fator fundamental 
para qualquer organização: as pessoas. 
Neste sentido, houve  a necessidade de se 
trabalhar em duas frentes, as pessoas que 
dão sequência aos processos no dia a dia 
da Associação e as pessoas que pensam e 
criam demandas para a Acig. 

Deste modo, uma das principais 
ações executadas na gestão foi a 
formatação do Plano de Cargos e Salários 
dos colaboradores. Através do Plano, foi 
possível estabelecer as atividades de 
competência de cada setor e estabelecer 

níveis hierárquicos mais bem definidos 
dentro do organograma da entidade. 

A Acig é a casa do empresário. 
Pensando em trazê-lo para junto dela, 
a diretoria trabalhou em parceria com 
diversas entidades, que serão conhecidas 
nas próximas páginas desta edição. Mas 
talvez o fator mais importante disso tenha 
sido a abertura das portas da Associação. 

Para que isso acontecesse com 
efetividade, houve a estruturação do 
Departamento de Comunicação da Acig, 
com a modernização da Revista e do Site, 
uti l ização das redes sociais e parceria 
com a imprensa local através do Momento 
Acig, o que permitiu que as ações 
promovidas pela associação chegassem 
ao conhecimento dos empresários com 
mais rapidez. “Essa abertura promovida 
pela gestão do Eloi é muito importante para 
o empreendedorismo. Foi surpreendente, 
porque pela primeira vez a imprensa esteve 
próxima da Acig. É a prova de que quem não 
ousa não acontece”, destaca a jornalista 
Cristina Esteche. 

da entidade, bem como por pessoas que 
têm vivência empresarial em Guarapuava”, 
enfatiza o empresário Serlei Denardi, 
membro do Conselho Deliberativo da Acig.

Denardi também ressalta a importância 
da criação do fundo de reserva. “É de se 
destacar a criação de um fundo de reserva 
para contingências, o que dá à entidade 
mais solidez e segurança no surgimento de 
uma situação inesperada. A maneira clara 
com que vem sendo demonstradas dentro 
do orçamento as receitas e despesas 
previstas e realizadas e a demonstração do 
fluxo de caixa dão uma visão panorâmica 
da evolução patr imonial  da ACIG” ,  d iz .

CAPA

PROXIMIDADE DENTRO E FORA DA ENTIDADE

ESSA ABERTURA PROMOVIDA 
PELA GESTÃO DO ELOI É 
MUITO IMPORTANTE PARA O 
EMPREENDEDORISMO. FOI 
SURPREENDENTE, PORQUE PELA 
PRIMEIRA VEZ A IMPRENSA 
ESTEVE PRÓXIMA DA ACIG. É A 
PROVA DE QUE QUEM NÃO OUSA 
NÃO ACONTECE

“

“

Cristina Esteche – Jornalista 
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CONHEÇA O QUE ACONTECE EM CADA SETOR DA ACIG

CAPA

ADMINISTRATIVO

O Departamento Administrati-
vo é o elo de ligação da Acig. 
Compete a ele: fiscalizar o 
cumprimento de metas e pra-
zos dos demais departamen-
tos; Acompanhar reuniões de 
Diretoria e Conselhos; moni-
torar o andamento de projetos 
executados pela associação 
através de parcerias; trazer 
demandas de associados, par-
ceiros e colaboradores para a 
Diretoria e Vice-Versa. 

O Serviço de Proteção ao Crédi-
to fornecido pela base de dados 
do SPC Brasil permite aos asso-
ciados segurança nas vendas e 
prestação de serviços. Traba-
lhando alinhado com o Departa-
mento Comercial, o SPC presta 
assistência aos associados, in-
formando-os sobre os pacotes 
e tipos de consulta disponíveis 
e oferecendo treinamentos para 
capacitá-los a utilizar o sistema.

SPC

CERTIFICADO 
DIGITAL

S E R V I Ç O S 
GERAIS

A Certificação Digital é a assi-
natura digital da pessoa física 
e jurídica. O setor de certifica-
ção é responsável pelo atendi-
mento de clientes, renovação 
de assinaturas, e orientação 
do uso do certificado. 

O setor de Serviços Gerais tem 
a importante missão de cuidar 
do ambiente da associação, 
mantendo-o sempre limpo e 
organizado, fazendo a  manu-
tenção dos espaços e auxilian-
do no atendimento às pessoas 
que passam por aqui.

O Departamento de Estágios 
foi recentemente integrado à 
rotina do Departamento Finan-
ceiro da Associação. Entre as 
funções do DEA estão a divul-
gação de vagas, captação de 
currículos, encaminhamento 
de entrevistados para as em-
presas que utilizam o serviço e 
pagamento de estagiários.

DEA

FINANCEIRO

Este Departamento é respon-
sável por todas as atividades 
financeiras que envolvem a 
Associação, que vão desde o 
pagamento de fornecedores, 
emissão de boletos diversos, 
monitoramento de pagamen-
tos, gestão do fluxo de caixa, 
entre outros. O departamento 
também é responsável pela rea-
lização da compra de materiais 
utilizados nas atividades do dia 
a dia da Acig e gerencia o setor 
de Recursos Humanos da enti-
dade. 

A Junta Comercial é respon-
sável por conduzir o proces-
so burocrático da abertura, 
fechamento e regularização 
de empresas em Guarapuava, 
funcionando dentro da Acig 
graças a uma parceria entre 
a Associação, Prefeitura Mu-
nicipal e a sede da Jucepar, 
instalada em Curitiba. Cabe ao 
órgão dar aos empreendedo-
res informações sobre como 
funcionam os processos, 
acompanhá-los e repassar os 
resultados às instâncias su-
periores. 

JUCEPAR RECEPÇÃO

A recepção é o cartão de 
boas-vindas da Acig. Os co-
laboradores do setor são res-
ponsáveis por atendimento 
telefônico, direcionamento 
dos visitantes para os demais 
setores, prestação de serviços 
de cópias, encadernações e 
plastificação internos e para 
associados, além de realiza-
rem consultas para os consu-
midores que precisam verificar 
se possuem débitos registra-
dos no SPC.

COMUNICAÇÃO

O Departamento de Comu-
nicação é responsável pelos 
canais de informação da Acig: 
site, revista, email marketing. 
A Comunicação também faz 
contato direto com a Agên-
cia de Publicidade que cria os 
materiais visuais e campanhas 
publicitárias da entidade, re-
passando os pedidos dos de-
mais setores. O Departamento 
também realiza atividades 
como cobertura de eventos, 
produção de spots para rádio 
e produção de vídeos institu-
cionais. 

O Departamento Comercial é 
encarregado por fazer a prospec-
ção e trazer novos sócios para a 
Acig, além de explicar e poste-
riormente vender para as empre-
sas todos os produtos presentes 
na rede de benefícios disponível 
aos associados. O Departamento 
Comercial também trabalha com 
a comercialização de espaços 
de publicidade na Revista Acig, 
Agenda Acig, Jantar do Empresá-
rio e na venda de estandes para 
o Pavilhão da Indústria e Comér-
cio da Expogua e cotas para as 
Campanhas de Incentivo às ven-
das realizadas pela Associação.

COMERCIAL

A Secretaria da Acig tem a fun-
ção de: acompanhar e secre-
tariar as reuniões dos conse-
lhos; enviar correspondências 
de assuntos de interesse da 
entidade para parceiros, auto-
ridades, associados e outros 
órgãos; atuar diretamente na 
organização de eventos como 
cafés, jantares, palestras e 
seminários, cuidando desde 
a parte de envio de convites e 
confirmações de presença até 
prestando auxílio ao serviço de 
cerimonial. 

SECRETARIA PONTO DE ATENDIMENTO 
AO EMPREENDEDOR

O PA, como é conhecido inter-
namente, é responsável pela 
divulgação da agenda de cur-
sos disponíveis na associação, 
bem como pela captação de 
interessados nos mesmos. O 
responsável pelo PA também 
faz todo o acompanhamento 
dos cursos durante sua rea-
lização, oferecendo suporte 
logístico.

A equipe de entregas é respon-
sável por fazer chegar até o 
associado no prazo correto os 
boletos de mensalidades, cur-
sos, aluguel de salas e outros 
tipos de serviços. Também 
cabe a equipe entregar comu-
nicados, notas oficiais, circula-
res e convites elaborados por 
todos os outros departamen-
tos da Associação.

ENTREGA
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O QUE FICA DE LEGADO 

Mudanças nem sempre são agradáveis 
e muitas delas são classif icadas como 
dolorosas. Todavia é inegável que os 
resultados atingidos pelo choque de 
gestão real izado nos últ imos quatro anos 
são extremamente posit ivos.

Só no primeiro ano de implantação do 
Programa Capacitar,  o índice de eficácia da 
gestão da Acig que anteriormente era de 
44% passou para 79%, chegando a 98% na 
últ ima aval iação, real izada em 2015. Isso 
fez com que a Acig fosse homenageada pela 
Cacicopar (Coordenadoria da Associação 
Comerciais e Empresariais do Centro-Oeste 
do Paraná) como destaque na prestação 
de serviços e com maior grau de evolução 
dentro do Programa Capacitar entre todas 
as Associações da Coordenadoria.

 Confira os gráficos e veja como muita 
coisa mudou:
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Pesquisa sobre o grau de desenvolvimento da ACE (fonte: Programa Capacitar/Faciap)

AS MUDANÇAS NA FORMATAÇÃO 
DO ORÇAMENTO E DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DA ENTIDADE VEM 
EVOLUINDO A CADA ANO, 
PRINCIPALMENTE PELO FATO DE 
O ORÇAMENTO SER REALIZADO 
DENTRO DE UMA REALIDADE 
DO MOMENTO, SEM EXCESSO 
DE OTIMISMO OU PESSIMISMO, 
ELABORADO POR UMA DIRETORIA 
RESPONSÁVEL E COMPETENTE E 
ACOMPANHADO PELO CONSELHO 
DELIBERATIVO COMPOSTO 
POR EX-PRESIDENTES, QUE 
TRAZEM CONSIGO PROFUNDO 
CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO 
DA ENTIDADE, BEM COMO 
POR PESSOAS COM VIVÊNCIA 
EMPRESARIAL DE GUARAPUAVA

“

“

Serlei Denardi – Membro do Conselho Deliberativo

CAPA
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EMPREENDER

A UNIÃO QUE FAZ A FORÇA
Unir para crescer! Uma frase simples, 

mas que significa muito no contexto 
associativista, e que é lema de um dos maiores 
projetos da gestão de Eloi Mamcasz à frente 
da Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava. O Programa Empreender foi 
introduzido na Acig em 2013 e em pouco 
tempo se tornou, nas palavras do presidente, 
“a menina dos olhos da associação”. 

O Programa é encampado pela CACB 
(Confederação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil) e pelo Sebrae, 
e tem como objetivo fortalecer micro e 
pequenas empresas ao reuni-las em núcleos 
setoriais. Os núcleos setoriais funcionam da 
seguinte maneira: empresários de um mesmo 
segmento se agrupam para discutir quais as 
principais dificuldades que têm em comum e 
que medidas podem tomar para resolvê-las. 
Não se trata de brigar pela mesma fatia do 
bolo, mas aumentar a receita, estimulando o 
crescimento do mercado. “A implementação 
de núcleos setoriais tem representado uma 
das mais eficazes formas de organização das 
empresas, contribuindo fortemente para o 
aumento de suas vantagens competitivas no 
mercado”, explica Iraci Salete Mataczinski, 
consultora da Faciap.

Segundo Marcio Vieira, gestor de projetos 
da Faciap, na época que foi implantado na Acig, 
o Empreender encontrou o local ideal para que 
se desenvolvesse e pudesse gerar resultados 
às empresas participantes. “Sabemos que 
cada gestão das Associações Comerciais e 
Empresariais define suas prioridades. Na Acig, 
o Eloi foi o grande incentivador do Empreender. 
A formação dos Núcleos dentro de uma 
associação faz com que se consiga entender 
melhor as dificuldades de cada setor, dando 
espaço para os micro e pequenos empresários, 
quebrando uma barreira dentro da entidade. 
Além disso, os núcleos também auxiliam na 
descoberta de novas lideranças”, diz. 

 Em um primeiro momento, o 
Empreender dentro da Acig teve como missão 
mostrar aos empresários a importância de dar 

as mãos em busca de objetivos em comum. 
Na sequência, com a entrada do consultor 
Marcos Henrique Adriano na condução das 
atividades dos núcleos, o Programa passou 
a produzir iniciativas que fortaleceram e 
trouxeram resultados práticos às empresas 
nucleadas.

Atualmente, o Programa Empreender da 
Acig conta com 11 núcleos já em andamento 
ou em fase de criação, incluindo os formados 
pelo Conselho da Mulher Executiva e do 
Jovem Empresário. Assim, a Associação tem 
trabalhado com ações vanguardistas em todo 
Brasil ,  como a formatação de um regimento 
interno que balize as ações do Programa 
dentro da Acig e sirva de parâmetro para que 
cada núcleo formalize suas próprias regras. 
“Mesmo atuando com o programa há poucos 
anos, a Acig já se tornou referência estadual, 
pois trabalha com núcleos que nenhuma 
outra associação comercial no estado 
possui,  mantendo gestão do programa 
com ética e profissionalismo e realizando 
vários projetos e eventos de grande sucesso 
que ganham destaque na Faciap, muitas 
vezes sendo convidados a apresentá-los 
em eventos regionais e estaduais”, declara 
Evandro Lubachoski,  consultor da Faciap 
para a região da Cacicopar.

A FORMAÇÃO DOS NÚCLEOS 
DENTRO DE UMA ASSOCIAÇÃO FAZ 
COM QUE SE CONSIGA ENTENDER 
MELHOR AS DIFICULDADES DE 
CADA SETOR, DANDO ESPAÇO 
PARA OS MICRO E PEQUENOS 
EMPRESÁRIOS, QUEBRANDO 
UMA BARREIRA DENTRO DA 
ENTIDADE. ALÉM DISSO, OS 
NÚCLEOS TAMBÉM AUXILIAM 
NA DESCOBERTA DE NOVAS 
LIDERANÇAS

“

“

Marcio Vieira - Gestor de Projetos da Faciap

EMPREENDER
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QUAIS SETORES JÁ ESTÃO SENDO 
CONTEMPLADOS COM NÚCLEOS SETORIAIS 
DO PROGRAMA EMPREENDER DA ACIG?

Nesta e nas próximas páginas você vai conhecer um pouco das ações 
desenvolvidas por cada um destes grupos. Até o fechamento desta edição, cerca 
de 190 empresas estavam ligadas ao Programa. A ideia da Acig é ampliá-lo. Se 
você, empresário se encaixa em alguns destes setores ou se seu setor ainda não é 
contemplado pelo Programa, nos procure.

NÚCLEO DE EVENTOS 

Seja na organização de aniversário, casamentos, seminários e eventos 
corporativos, o mercado de eventos e cerimoniais está crescendo em todo Brasil, 
e em Guarapuava não é diferente. Criado há quase um ano, o Núcleo Setorial de 
Eventos reúne empresas e prestadores de serviço do setor que têm como objetivo 
enfatizar a importância da contratação de profissionais da área para o sucesso 
destes momentos especiais, sejam eles pessoais ou profissionais. Em breve, o 
Núcleo realizará sua primeira grande ação: um curso de cerimonial voltado para 
eventos empresariais.

NÚCLEO DE ESTÉTICA E BEM ESTAR

Um dos primeiros Núcleos Setoriais criados dentro da Acig, o grupo reúne empresas 
que prestam serviços de estética, tais como clínicas, salões de beleza, entre outras. 
Desde seu início o Núcleo desenvolve uma forte ação social no SOS Airton Hanich.
Um ponto importante da mobilização do grupo é a massificação das boas práticas 
de saúde nas empresas do setor, promovendo reuniões com órgãos reguladores 
como a vigilância sanitária. O Núcleo Setorial também realiza cursos de capacitação 
para profissionais da área e trabalha com um projeto de compras coletivas.
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NÚCLEO SETORIAL DE COMUNICAÇÃO

O Núcleo Setorial de Comunicação agrega agências de publicidade e veículos de 
imprensa com um intuito bastante claro: mostrar aos empresários de Guarapuava 
a importância de se investir em comunicação, afinal, quem não é visto não é 
lembrado! Neste sentido, em seu primeiro ano de atuação, o Núcleo investiu em 
palestras ministradas por profissionais de Curitiba, que trataram dos seguintes 
assuntos: Como Medir Resultados em Propaganda e os Benefícios da Propaganda 
e da Comunicação Integrada. 

NÚCLEO SETORIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O NTI   possui diversas ações de destaque, que estão contribuindo positivamente 
para o crescimento das empresas do ramo. Entre elas estão: participação em 
Feiras e Congressos do Setor, como a Latinoware; viagens técnicas; realização 
de palestras informativas para empresários de outras áreas, a exemplo do evento 
que tratou sobre Sped ECF – Escrituração Contábil Fiscal. 
O Núcleo é o primeiro da Associação a integrar um APL – Arranjo Produtivo Local. 
A APL dos Campos Gerais reúne empresas de Guarapuava e Ponta Grossa, unidas 
por demandas comuns ao setor.

NÚCLEO SETORIAL DE PETSHOPS E VETERINÁRIAS

O Núcleo Setorial de Petshops e Veterinárias está dando seus primeiros 
passos dentro do Programa Empreender. A ideia é mapear as dificuldades do 
setor e, em cima delas, trabalhar com ações que revertam-se em melhorias e 
resultados para classe.

NÚCLEO DE HOTELARIA

Guarapuava está localizada no centro do estado do Paraná e todos os dias centenas 
de pessoas passam aqui pertinho. Além disso, a cidade possui inúmeras belezas 
naturais, que merecem ser exploradas para o turismo. Pensando nisso, foi criado 
o Núcleo de Hotelaria, que reúne empresas atuantes no setor com a intenção de 
fomentar o mercado dentro do município.
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NÚCLEO SETORIAL DE FOTÓGRAFOS E VIDEOMAKERS

Caçula entre os Núcleos do Programa Empreender, o grupo formado por fotógrafos 
e videomakers de Guarapuava está em suas primeiras reuniões. A demanda de 
formá-lo surgiu através da conversa com empresários que já participavam de 
outros Núcleos Setoriais. A ideia é pensar e pôr em prática ações que fortaleçam 
o setor. 

NÚCLEO DE LOJISTAS DE CONFECÇÕES E CALÇADOS

O setor de comércio de calçados e confecções é o que possui o maior número 
de associados dentro da Acig, correspondendo a quase 10% do quadro total 
de empresas ligadas à entidade. Por isso a necessidade de criar um Núcleo 
voltado para o setor. Pensando em aumentar a rotatividade de clientes entre 
as empresas nucleadas o grupo já realizou duas campanhas de incentivo às 
vendas: a Doce Natal, que aconteceu no Natal de 2015, e a Deixe o Amor te 
Levar , no dia dos namorados de 2016. 
O núcleo foi o primeiro a instituir mensalidade. A verba arrecadada é revertida 
em ações do grupo.

NÚCLEO DE MECÂNICA E AUTOPEÇAS 

Um dos primeiros Núcleos formados dentro da Acig, o grupo reúne empresários 
que atuam em mecânicas e lojas de autopeças. Entre as inúmeras demandas 
defendidas pelo Núcleo, destaque para a atuação em prol da valorização dos 
profissionais da área. Uma das principais atividades desenvolvidas pelo Núcleo 
é o Pit Stop, que oferece avaliações dos veículos e orientações aos motoristas de 
maneira gratuita. O grupo também está trabalhando em um projeto de estoque 
rotativo para peças de veículos que possuem um alto valor comercial e pouca 
saída junto aos clientes.

NÚCLEO MULTISSETORIAL DA SALDANHA MARINHO

Assim como o Núcleo da Mulher Empresária e o Núcleo de Excelência em Gestão 
(formados respectivamente pelos empresários que compõem o Ceme e Conjove), o 
Núcleo da Rua Saldanha Marinho é multissetorial, pois reúne empresas de diversos 
setores. A ideia de criar o grupo surgiu devido a uma grande dificuldade enfrentada 
pelos empresas localizadas na Saldanha Marinho entre a Rua Barão do Rio Branco 
e a Avenida Moacir Julio Silvestri: a falta de infraestrutura adequada para os 
passeios, iluminação e coleta de lixo, fatores que acabam afastando os clientes. 
Através de conversas com o poder público municipal, o Núcleo conseguiu 
gratuitamente a viabilização de um projeto de revitalização da área. As obras, que 
serão subsidiadas, já estão em fase de licitação.

EMPREENDER
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Adjunto da Federação na gestão 2015/ 2017. “O Eloi é um 
grande líder para o empreendedorismo coletivo, desde a 
sua participação no CONJOVE. Em todos os cargos que 
ocupou, demonstrou sua liderança e hoje ela ultrapassa 
a cidade de Guarapuava”, enfatiza o empresário Guido 
Bresolin Junior, Presidente da Faciap.

Esta participação é importante para pautar a 
Federação sobre demandas locais e regionais, e também 
para contribuir com as ações promovidas por ela. Nesse 
sentido, nos últimos anos a Acig sediou diversos encontros 
regionais, reunindo a Cacicopar e outras Coordenadorias. 
A Associação também organiza todos os anos caravanas 
para a participação de seus Diretores e Conselheiros na 
Convenção Anual promovida pela Faciap. “A Acig e suas 
lideranças são a base do associativismo no centro do 
nosso estado. A Acig foi uma das entidades que ajudaram 
a consolidar a representatividade empresarial no Paraná”, 
avalia Bresolin.

FACIAP

FACIAP E ACIG, UMA RELAÇÃO DE SINTONIA

Uma forma simples de definir o que é o 
associativismo é pensar em uma corrente: para que 
seja útil, a corrente precisa que todas as suas partes 
estejam funcionando bem e em sintonia. É por isso que 
a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava 
procura atuar sempre em consonância com o que é 
estabelecido pela Faciap – Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Paraná. 

Como uma das Associações Comerciais e 
Empresariais de maior representatividade junto à 
Federação, diversas lideranças da Acig ocuparam e 
ocupam cargos na Faciap, Faciap Jovem e Faciap 
Mulher. O presidente Eloi Mamcasz já exerceu os cargos 
de Diretor de Comércio e Serviços, 2º Vice-Presidente e 
Presidente do Conjove Paraná, hoje denominado Faciap 
Jovem, além de compor o Conselho Superior da Faciap 
entre 2012 e 2014 e hoje atuar como Vice-Presidente 

Presidente Eloi Mamcasz entrega para o Presidente da Faciap, Guido Bresolin Junior, uma 
homenagem para parceria entre as duas entidades

O ELOI É UM GRANDE LÍDER PARA 
O EMPREENDEDORISMO COLETIVO, 
DESDE A SUA PARTICIPAÇÃO NO 
CONJOVE. EM TODOS OS CARGOS 
QUE OCUPOU, DEMONSTROU 
SUA LIDERANÇA E HOJE ELA 
ULTRAPASSA A CIDADE DE 
GUARAPUAVA

“

“

Guido Bresolin Junior – Presidente da Faciap

A participação dos empresários da Acig na Convenção Anual da Faciap aumentou nos 
últimos anos  
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CAPACITAÇÃO

PONTO DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR:
A CAPACITAÇÃO MAIS PERTO DO EMPRESÁRIO

Em abril de 2015 a Associação Comercial e Empresarial 
de Guarapuava, em parceria com o Sebrae, e com o apoio da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava e do Sicoob, presenteou 
os empresários da cidade com uma grande conquista: A 
instalação do Ponto de Atendimento ao Empreendedor na 
sede da entidade. O PA, como é conhecido, disponibiliza aos 
empresários associados ou não à Acig o acesso rápido a 
cursos em diversas áreas de capacitação. Até os primeiros seis 
meses deste ano, o Ponto de Atendimento já havia realizado 
23 cursos, contando com a participação de aproximadamente 
400 pessoas, entre empresários e colaboradores. Dos cursos 
oferecidos pelo PA, voltados para áreas de finanças, vendas, 
atendimento e gestão de pessoas, destaque para o Empretec. 

Segundo o 1º Vice-Presidente da Acig, Rudival 
Kasczuk, a criação do Ponto de Atendimento ao Empreendedor 
representa um divisor de águas para a disseminar a 
importância da capacitação entre os associados, suprindo 
uma demanda importante para classe. “Preocupados com 
a formação dos empresários e seus colaboradores, surgiu a 
ideia de para fortalecer isso, com a possibilidade de trazer 
o PA para dentro da Acig, onde conseguiríamos discutir a 
grade de cursos, entendo a necessidade de cada um. Com 
isso se tornou mais fácil, porque a captação de público para 
os cursos é realizada aqui pela Associação, tornando assim 
nossos empresários mais competitivos”, avalia.

Para o Gerente Regional do Sebrae, Joel Franzim Junior, 
a implantação do Ponto de Atendimento ao Empreendedor 
dentro da Acig permitiu ao Sebrae expandir sua atuação em 
Guarapuava. “Construímos uma parceria sólida com a Acig, 
que se consolidou e fica evidenciada com o funcionamento 
do PA. Assim, podemos dizer que temos mais um escritório 
do Sebrae em Guarapuava, melhorando nosso atendimento 
e levando nossos serviços de forma mais fácil aos 
empresários. É um ganho para os dois lados. Espero que 
o PA avance e atinja uma maturidade maior, para que 
possamos ampliar essa relação com a Acig”, destaca.

Na opinião de Agenor Felipe Krysa, Gestor de 
Projetos de Empreendedorismo do Sebrae/PR Regional 
Centro, através da criação do Ponto de Atendimento ao 
Empreendedor se tornou possível levantar com mais 
eficácia as demandas do empresariado local. “Além 
de fortalecer os laços entre todos esses parceiros, 
conseguimos deixar os produtos mais acessíveis aos 
associados, cumprindo o objetivo de estarmos mais 
perto dos nossos clientes. O PA é um braço do Sebrae, 
que nos permite entender melhor quais as demandas dos 
empresários”, diz.

O Ponto de Atendimento ao Empreendedor foi inaugurado em abril de 2015

PREOCUPADOS COM A 
FORMAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS E 
SEUS COLABORADORES, SURGIU 
A IDEIA DE PARA FORTALECER 
ISSO, COM A POSSIBILIDADE DE 
TRAZER O PA PARA DENTRO DA 
ACIG, ONDE CONSEGUIRÍAMOS 
DISCUTIR A GRADE DE CURSOS, 
ENTENDO A NECESSIDADE DE 
CADA. COM ISSO SE TORNOU 
MAIS FÁCIL, PORQUE A 
CAPTAÇÃO DE PÚBLICO PARA OS 
CURSOS É REALIZADA AQUI PELA 
ASSOCIAÇÃO, TORNANDO ASSIM 
NOSSOS EMPRESÁRIOS MAIS 
COMPETITIVOS

“

“

Rudival Kasczuk – 1º Vice-Presidente da Acig

CONSTRUÍMOS UMA PARCERIA 
SÓLIDA COM A ACIG, QUE SE 
CONSOLIDOU E FICA EVIDENCIADA 
COM O FUNCIONAMENTO 
DO PA. ASSIM, PODEMOS 
DIZER QUE TEMOS MAIS UM 
ESCRITÓRIO DO SEBRAE EM 
GUARAPUAVA, MELHORANDO 
NOSSO ATENDIMENTO E LEVANDO 
NOSSOS SERVIÇOS DE FORMA 
MAIS FÁCIL AOS EMPRESÁRIOS

“

“
Joel Franzim Junior – Gerente Regional do Sebrae. 
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desburocratização dos processos que envolvem a 
abertura das empresas, auxiliando, desde agosto 
de 2014, que mais de 1500 Microempreendedores 
Individuais formalizassem suas atividades e 
contribuindo para que cerca de 2 mil micro e pequenas 
empresas passassem a atuar legalmente.

Já o Inova Guarapuava democratizou, o acesso 
a produtos que estavam distantes dos pequenos 
empreendedores, como consultorias de gestão e serviços 
de publicidade. Isso foi possível graças um fundo criado 
em parceria com o Sebrae, que subsidia a contratação 
dos mesmos. Através do Inova foi possível a assinatura 
de um termo de cooperação entre Acig e Prefeitura que 
possibilitou às empresas participantes dos Núcleos 
Setoriais do Programa Empreender uma verba destinada 
à participação em cursos de capacitação, seminários, 
palestras, entre outros.     

Para o Secretário Municipal de Indústria, Comércio e 
Turismo de Guarapuava, Sandro Abdanur, o tripé formado 
através da parceria entre Acig, Prefeitura Municipal e Sebrae 
é fundamental para que se crie um ambiente favorável para o 
surgimento de novos negócios na cidade. “Estamos em um 
momento de consolidação destas parcerias. A parceria com 
a Acig permite que as ações da Secretaria cheguem mais 
rápido aos empresários. Quem ganha com isso não é apenas 
a classe empresarial, mas toda Guarapuava”, salienta.

A coordenadora do Programa Guarapuava 
Empreendedora, Ana Claudia Klosouski, faz coro à opinião 
do Secretário. “A parceria com a Acig foi fundamental, pois 
possibilitou a união do poder público com os empresários. 
Através de uma série de políticas públicas pudemos 
mudar um perfil que Guarapuava tinha antes, criando e 
modificando legislações com o objetivo de melhorar a vida 
do empresário”, diz.          

Uma importante ação desenvolvida nos últimos 
quatro anos foi a criação de um canal mais preciso de 
comunicação com o poder público nas mais diversas 
instâncias. No âmbito municipal, a Acig contribuiu 
diretamente para que fossem formuladas e colocadas 
em prática em Guarapuava políticas públicas que 
fortalecessem a classe empresarial, especialmente os 
micro e pequenos empreendedores. 

A primeira grande mudança aconteceu em 
2013, com a aprovação pela Câmara de Vereadores e 
posteriormente sanção da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa. Para a formulação da legislação foi criado 
um Comitê, reunindo representantes da Prefeitura, do 
Sebrae e de diversas entidades de classe. A Acig foi 
representada no Comitê pelo presidente Eloi Mamcasz. 

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 
nasceu com o objetivo de incentivar a formalização 
dos empreendedores. Através dela, foi possível 
o desenvolvimento do Programa Guarapuava 
Empreendedora, por meio de projetos como a Agência 
do Empreendedor e o Programa Inova Guarapuava. 
A Agência, por exemplo, atuou fortemente na 

As parcerias entre a Acig e o governo municipal trouxeram benefícios para os empresários 

A PARCERIA COM A ACIG PERMITE 
QUE AS AÇÕES DA SECRETARIA 
CHEGUEM MAIS RÁPIDO AOS 
EMPRESÁRIOS. QUEM GANHA 
COM ISSO NÃO É APENAS A 
CLASSE EMPRESARIAL, MAS TODA 
GUARAPUAVA

“

“

Sandro Abdanur – Secretário Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo

ATRAVÉS DE UMA SÉRIE DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PUDEMOS 
MUDAR UM PERFIL QUE 
GUARAPUAVA TINHA ANTES, 
CRIANDO E MODIFICANDO 
LEGISLAÇÕES COM O OBJETIVO 
DE MELHORAR A VIDA DO 
EMPRESÁRIO

“

“

Ana Claudia Klosouski – Coordenadora do Programa 
Guarapuava Empreendedora 

MUNICÍPIO

DIÁLOGO PARA SOLUÇÃO DE 
DEMANDAS DA CLASSE EMPRESARIAL
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Por isso, sempre procuramos contribuir com as campanhas 
da entidade”, revela Silton Luiz Siqueira, contador da 
Comércial Oeste, grande parceira dos sorteios da Campanha 
Natal Fantástico.

Outra preocupação da entidade nos últimos anos foi 
ouvir os empresários sobre quais os melhores formatos de 
realização das Campanhas. Desta forma, desde a campanha 
de Natal de 2014 as empresas passaram a adquirir kits que 
sorteassem um prêmio por urna, possibilitando a todos os 
participantes contemplarem um de seus clientes. “Nosso 
maior objetivo ao entrar nas campanhas é dar ao cliente o 
benefício de ser contemplado. É um benefício para os dois 
lados, empresa e consumidor”, destaca Sandra Henning 
Kopanski, do Supermercado Unimax. 

CAMPANHAS

EU AMO MINHA MÃE E NATAL FANTÁSTICO:
TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

As campanhas de incentivo às vendas em datas 
comemorativas para o comércio já são uma tradição na 
Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava. Com 
o tempo, a diretoria da entidade percebeu a necessidade de 
tornar os sorteios dos prêmios das campanhas Eu Amo Minha 
Mãe e Natal Fantástico mais transparentes e acessíveis aos 
próprios associados e ao grande público. 

Assim, a primeira medida adotada foi realizar os 
sorteios em locais de grande circulação, como Rua XV 
de Novembro, chamando a atenção dos consumidores. A 
associação também adquiriu uma urna transparente, que 
permite acomodar de maneira mais adequada os cupons que 
concorrem aos prêmios.

Aliás, a premiação das Campanhas Eu Amo Minha Mãe 
e Natal Fantástico nestes últimos quatro anos foram bastante 
diversificadas, incluindo vales-compras, TVs de Led e carros 
0 km. “A Acig é uma entidade que auxilia muito as nossas 
empresas, que atua de maneira idônea e respeita as pessoas. 

NOSSO MAIOR OBJETIVO AO 
ENTRAR NAS CAMPANHAS É DAR 
AO CLIENTE O BENEFÍCIO DE SER 
CONTEMPLADO. É UM BENEFÍCIO 
PARA OS DOIS LADOS, EMPRESA E 
CONSUMIDOR

“

“

Sandra Henning Kopanski – Supermercado Unimax

As Campanhas mudaram seu formato para que todos os empresários pudessem sortear um cliente

Os sorteios passaram a ser realizados em locais abertos ao público 
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diversas entidades para a realização da Expogua, 
em especial com a Acig, é essencial para o sucesso 
do evento. “A Acig é uma entidade que alavanca 
o comércio de Guarapuava, que é um comércio 
pujante. Já fizemos algumas mudanças e a ideia 
é que possamos ter a cada edição um lugar mais 
amplo e cômodo para receber nossos comerciantes 
e os consumidores de Guarapuava e região”, afirma.

Para Rodolpho Werneck Botelho, 
presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, 
um dos patrocinadores da Expogua, a união das 
entidades locais fortalece as ações em prol do 
desenvolvimento da comunidade. “Independente 
do setor de atuação, a questão de combinar os 
pensamentos, planejando a médio e longo prazo, é 
o que leva as entidades a trabalharem juntas, com o 
propósito definido de trazer um crescimento maior 
para nossa região”, destaca.  

EXPOGUA 

A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 
CAMINHANDO LADO A LADO

Negócios, opções de culinária, entretenimento 
para todas as idades e ação social: esta é a proposta 
da Expogua – Exposição Feira Agropecuária e 
Industrial de Guarapuava, que em 2016 chega à sua 
41ª edição, com expectativa de movimentar R$ 20 
milhões. Além de uma vitrine para o agronegócio 
local, grande propulsor da economia da região, a 
feira também desponta como um exemplo bem 
sucedido de como a união de esforços da sociedade 
civil organizada pode render bons frutos.

Prova disso é o Pavilhão da Indústria e 
Comércio que acontece na feira. Há duas décadas, 
o espaço é organizado através de uma parceria 
entre a Sociedade Rural de Guarapuava (entidade 
promotora do evento) e a Acig. A ideia do Pavilhão 
da Indústria e Comércio é oferecer ao público que 
frequenta a Expogua opções de diversos tipos de 
produtos. Já para os comerciantes, representa a 
oportunidade de estar em contato com mais de 200 
mil pessoas que em média passam pela feira.

Nos últimos quatro anos o Pavilhão da 
Indústria e Comércio da Expogua passou por uma 
série de mudanças, realizadas pensando em atrair 
mais consumidores em potencial e proporcionar 
maior conforto a quem visita a exposição. A 
primeira delas foi a forração do teto do barracão, 
aumentando as temperaturas nos corredores do 
Pavilhão. Outro importante ponto foi a estruturação 
dos banheiros. 

Segundo o presidente da Sociedade Rural 
de Guarapuava, Denilson Baitala, a parceria com 

A Expogua representa a união da Sociedade Civil organizada em prol do desenvolvimento local 

A ACIG É UMA ENTIDADE QUE 
ALAVANCA O COMÉRCIO DE 
GUARAPUAVA, QUE É UM 
COMÉRCIO PUJANTE. JÁ FIZEMOS 
ALGUMAS MUDANÇAS E A IDEIA 
É QUE POSSAMOS TER A CADA 
EDIÇÃO UM LUGAR MAIS AMPLO 
E CÔMODO PARA RECEBER 
NOSSOS COMERCIANTES E OS 
CONSUMIDORES DE GUARAPUAVA 
E REGIÃO

“

“

Denilson Baitala – Presidente da Sociedade Rural de Guarapuava

INDEPENDENTE DO SETOR 
DE ATUAÇÃO, A QUESTÃO DE 
COMBINAR OS PENSAMENTOS, 
PLANEJANDO A MÉDIO E LONGO 
PRAZO, É O QUE LEVA AS 
ENTIDADES A TRABALHAREM 
JUNTAS, COM O PROPÓSITO 
DEFINIDO DE TRAZER UM 
CRESCIMENTO MAIOR PARA 
NOSSA REGIÃO

“

“

Rodolpho Werneck Botelho – Presidente do Sindicato Rural de Guarapuava 
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Crédito
COOPERATIVO 

UMA ENTIDADE QUE NASCEU AQUI

Uma das missões da Acig enquanto entidade 
é trabalhar para o crescimento e desenvolvimento 
não apenas da classe empresarial, mas também 
de toda comunidade. Para isso, a Associação apoia 
com frequência a criação de projetos que tenham 
esse viés. Foi assim com o nascimento do Sicoob 
em Guarapuava, há 11 anos. Na época, foi graças à 
mobilização da Diretoria Executiva da entidade que 
se tornou possível a instalação da Cooperativa de 
Crédito em Guarapuava. 

O Sicoob é o maior sistema cooperativo do 
Brasil, composto por cooperativas financeiras e 
empresas de apoio que, em conjunto, oferecem 
aos associados serviços de conta corrente, crédito, 

investimento, cartões, previdência, consórcio, 
seguros, cobrança bancária, adquirência de meios 
eletrônicos de pagamento, entre outros. A diferença 
das atividades do Sicoob para um banco é que nele 
os cooperados são donos e participam da divisão 
dos resultados obtidos.

Hoje, o Sicoob conta com 1800 cooperados em 
Guarapuava e presta atendimento ao público em duas 
agências: uma na Avenida Manoel Ribas, inaugurada 
em dezembro de 2014, e outra na XV de Novembro, 
transferida em maio do ano passado para um prédio 
a poucos metros do local onde foi fundada, pensando 
em dar maior comodidade ao público. 

Para Herbert Micheles, Diretor de Negócios 
do Sicoob, o fato da cooperativa financeira e da 
Acig terem a mesma origem, trabalhando com 
ações que favoreçam o coletivo, é essencial 
para que se mantenham parcerias entre as duas 
instituições. “O Sicoob e a Acig por estarem 
calçados sob o mesmo DNA, o associativismo, 
podem proporcionar aos seus associados diversos 
diferenciais mercadológicos”, enfatiza.

O SICOOB E A ACIG POR ESTAREM 
CALÇADOS SOB O MESMO 
DNA, O ASSOCIATIVISMO, 
PODEM PROPORCIONAR AOS 
SEUS ASSOCIADOS DIVERSOS 
DIFERENCIAIS MERCADOLÓGICOS

“

“

A Acig teve um papel fundamental para a fundação do Sicoob em Guarapuava, há mais de 10 anos
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proporcionar o Ensino Médio do Colégio SESI, bem como o 
Ensino Técnico do SENAI, proporcionando uma formação em 
tempo integral, desenvolvendo competências técnicas, além 
do ensino básico regular, preparando os jovens também para 
uma vida acadêmica com maior aproveitamento. Acreditamos 
que juntos poderemos contribuir significativamente para 
a melhoria da formação escolar e técnica, resultando em 
trabalhadores mais críticos e inovadores”, comenta Paulo Zen, 
gerente da unidade do Sesi em Guarapuava. 

Não são apenas os associados à Acig que se beneficiam 
do convênio. Colaboradores das empresas que fazem parte 
do quadro da Associação e os funcionários da Acig também 
têm direito ao desconto. Para consegui-lo, basta solicitar uma 
declaração ao Departamento Administrativo da Associação. O 
restante do processo é realizado pelo próprio Colégio Sesi.  

QUEM GANHA COM ISSO É, 
PRINCIPALMENTE, O MUNICÍPIO 
DE GUARAPUAVA, QUE ESTÁ 
POSSIBILITANDO QUE MAIS 
JOVENS TENHAM UMA FORMAÇÃO 
DIFERENCIADA, COM VISÃO 
EMPREENDEDORA E APTOS PARA O 
MERCADO DE TRABALHO

“

“

Edson Campagnolo – Presidente da Fiep 

EDUCAÇÃO 

A ESCOLA PREPARANDO O PROFISSIONAL DE AMANHÃ

Se existe um caminho para o progresso da sociedade 
ele tem nome: Educação. E a cada dia que passa ela se 
torna mais importante, pois vivemos um período em que 
trabalhadores ficam desempregados e muitas vagas não são 
preenchidas pelo mesmo motivo, falta de capacitação. 

Pensando em oportunizar o acesso a um ensino de 
qualidade, que prepare os jovens para as necessidades 
do mercado, a Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava firmou em 2014 uma parceria com o sistema 
Fiep. Através do acordo, associados podem matricular seus 
filhos no Colégio Sesi com descontos de mais de 60% na 
mensalidade para o Ensino Médio Profissionalizante. “Nós do 
Sistema Fiep estamos muito satisfeitos com os resultados 
alcançados neste convênio entre ACIG e Colégio Sesi, que 
surgiu por iniciativa do presidente Eloi Mamcasz. Entramos 
no terceiro ano desta parceria altamente produtiva, que já 
proporcionou ensino de qualidade a quase 200 estudantes. 
Quem ganha com isso é, principalmente, o município de 
Guarapuava, que está possibilitando que mais jovens tenham 
uma formação diferenciada, com visão empreendedora 
e aptos para o mercado de trabalho”, enfatiza Edson 
Campagnolo, presidente da Fiep.

O Colégio Sesi possui uma metodologia de ensino 
diferenciada, trabalhando conteúdos programáticos de 
maneira interdisciplinar e promovendo uma integração entre 
as três séries do ensino médio, fazendo com que os estudantes 
aprendam a importância de trabalhar em equipe. “Oferecendo 
este benefício aos seus funcionários, as empresas podem 

Com uma metodologia diferenciada, o Colégio Sesi oferece ensino médio e técnico aos seus alunos 
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SGC 

O CRÉDITO MAIS PRÓXIMO DOS  
MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS

Em agosto de 2014, com o apoio da Acig, a 
Sociedade Garantidora de Crédito Centro-Sul passou a 
atuar, atendendo Guarapuava e outros 28 municípios da 
região e, mais recentemente, estendendo suas atividades 
até a região de Ponta Grossa. As Sociedades Garantidoras 
de Crédito são sociedades de caráter privado que têm 
como finalidade complementar garantias exigidas aos 
associados nas operações de crédito junto ao sistema 
financeiro. Em outras palavras, as SGCs foram criadas 
para facilitar aos micro e pequenos empresários o acesso 
ao crédito. Atualmente, a SGC Centro-Sul possui parcerias 
para concessão de crédito com a Cresol, Sicoob e Sicredi.

Em todo Brasil existem outras 11 Sociedades 
Garantidoras de Crédito. Todas elas foram fundadas 
a partir da mobilização das Associações Comerciais e 
Empresariais locais, por isso a importância do apoio que a 
Acig, em Guarapuava, e a Acipg, em Ponta Grossa, dão ao 
funcionamento da SGC Centro-Sul. “Sempre comento que 

as Associações Comerciais são os pais e mães das SGCs. 
Com este apoio que temos, conseguiremos alavancar cada 
vez mais este projeto, que é bem amplo”, esclarece José 
Divonsil da Silva, Presidente da SGC Centro-Sul, referindo-
se à missão da entidade, que é fortalecer a economia local 
através de: o incentivo às empresas para que ampliem seus 
mercados; aumento da produção; geração de empregos; e 
auxílio a projetos sociais. 

Além das Associações Comerciais e Empresariais, 
o Sebrae é outro grande estimulador do projeto das SGCs, 
atuando diretamente no projeto. “Para o desenvolvimento 
das SGCs é preciso que se tenha várias entidades 
trabalhando juntas, pois elas ainda são pouco conhecidas 
na nossa região e no Brasil. Sem dúvida nenhuma as 
Associações Comerciais e Empresariais são essenciais para 
que esse projeto cresça e comece a ser mais sustentável. 
As SGCs precisam estar em polos, como as Associações, 
para ser uma opção a mais disponível ao empresário na 
hora de buscar o financiamento”, afirma Marlon da Rosa 
Farias, Gestor de Ambiente de Negócios do Sebrae.  

A SGC Centro Sul foi lançada em agosto de 2014 

SEMPRE COMENTO QUE AS 
ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS 
SÃO OS PAIS E MÃES DAS SGCS. 
COM ESTE APOIO QUE TEMOS, 
CONSEGUIREMOS ALAVANCAR 
CADA VEZ MAIS ESTE PROJETO, 
QUE É BEM AMPLO

“

“

José Divonsil da Silva – Presidente da SGC Centro-Sul

SEM DÚVIDA NENHUMA AS 
ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E 
EMPRESARIAIS SÃO ESSENCIAIS 
PARA QUE ESSE PROJETO 
CRESÇA E COMECE A SER MAIS 
SUSTENTÁVEL

“

“

Marlon da Rosa Faria - Gestor de Ambiente de Negócios do Sebrae 
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Nos últimos quatro anos a Acig tem trabalhado forte 
para que a gestão das empresas de Guarapuava seja cada dia 
melhorada, possibilitando assim maior ganhos em todas as 
áreas do empreendimento. Prova disso é o número crescente 
de empresas que vêm se inscrevendo e chegando às etapas 
finais de avaliações importantes como o MPE Brasil e o Prêmio 
Sebrae Mulher de Negócios. O primeiro é desenvolvido pela 
FNQ (Fundação Nacional da Qualidade) e utiliza como critério 
de avaliação o Modelo de Gestão por Excelência. O segundo 
incentiva e reconhece as melhores iniciativas do público 
feminino no empreendedorismo brasileiro. 

Segundo Andrea Claudia Monteiro, Coordenadora 
Operacional do Programa Empreender da Faciap, o incentivo 
das Associações Comerciais para que as empresas participem 
do MPE Brasil, por exemplo, contribui para o crescimento da 
classe empresarial. “As Associações Comerciais têm um papel 
fundamental na indução do desenvolvimento local e esse 
desenvolvimento passa sem dúvida pela melhoria da gestão 
das empresas associadas para que elas possam se sustentar 
no mercado”, diz.

Recentemente, duas empresas guarapuavanas foram 
finalistas da etapa nacional do MPE, Reptec Tecnologia e 
Tevah Moda Masculina. Em entrevista à edição 97 da Revista 
Acig os empresários Emerson Theodorovicz e Lara Sganzerla 
avaliaram que a participação no prêmio foi bastante benéfica. 
A empresária Simara Góes, do Laboratório Góes, empresa 
finalista nacional do MPE em 2014, compartilha da mesma 
ideia. “Para nós foi muito importante para medirmos os sistema 
de gestão da empresa. A área de saúde é bastante rigorosa e 
através do MPE pudemos ter um parâmetro de como estamos 
conduzindo a empresa”, destaca.

Rosana Tosin de Almeida, da Editora Pão e Vinho, 
finalista nacional do MPE em 2012, revela que a participação 
no prêmio por três oportunidades serviu para que a empresa 
transformasse seu planejamento estratégico. “Crescemos 
muito em qualidade da gestão, adequando nossos processos 
às normas da FNQ”, conta.

AS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS 
TÊM UM PAPEL FUNDAMENTAL NA 
INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
LOCAL E ESSE DESENVOLVIMENTO 
PASSA SEM DÚVIDA PELA 
MELHORIA DA GESTÃO DAS 
EMPRESAS ASSOCIADAS PARA 
QUE ELAS POSSAM SE SUSTENTAR 
NO MERCADO

“

“

Andrea Claudia Monteiro - Coordenadora Operacional 
do Programa Empreender da Faciap

CONQUISTAS

A GESTÃO DAS EMPRESAS GUARAPUAVANAS 
SENDO RECONHECIDA

Guarapuava também foi representada no Prêmio 
Sebrae Mulher de Negócios. Em 2014 a empresária Marlene 
Martins Leuch, da Marmoraria São Thomé, esteve entre as 
selecionadas para a etapa estadual do Prêmio. “Para mim foi 
um reconhecimento muito importante, me motivou a sonhar, 
principalmente ao conhecer tantas histórias inspiradoras”, revela.          

Tevah finalista nacional do MPE 2015 Reptec finalista nacional do MPE 2015

Laboratório Góes finalista nacional do MPE 2014

Editora Pão e Vinho finalista Nacional do MPE 2012

Marlene  Leuch – Marmoraria São Thomé- finalista estadual do 
Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2014 
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NEGÓCIOS 

FERRAMENTAS PARA QUE AS EMPRESAS FORNEÇAM   
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS

Ao levantar as demandas do empresariado 
guarapuavano foi notado que uma parcela grande do mercado 
era pouco explorada por comerciantes e prestadores de 
serviço da cidade: as vendas para órgãos públicos. Pesquisa 
realizada pelo Sebrae no município apontou que 72% 
dos entrevistados tinham interesse de atingir esta fatia 
consumidora, porém encontravam dificuldades para se 
adequar aos processos de licitação.

Assim, em 2014, uma parceria com o Sebrae e o 
Observatório Social permitiu a criação do Escritório de 
Compras. A maioria dos empresários entrevistados pela 
pesquisa do Sebrae afirmou que não participavam de 
licitações de órgãos públicos de Guarapuava e região por 
falta de informação e pela rigidez como são tratados os 
processos licitatórios. Neste sentido, o Escritório de Compras 
surgiu com o objetivo de estimular os empresários locais a 
realizarem novos negócios, desmistificando os processos de 
licitação e auxiliando as empresas nesta tarefa. 

Já no final de 2015, a Acig foi procurada por 
representantes da Secretaria Estadual de Educação (SEED) 
e do Núcleo Regional de Educação de Guarapuava para 
a que juntos formatassem um projeto que estimulasse os 
comerciantes e prestadores de serviços locais a fornecer 
materiais às escolas da rede pública de ensino da cidade 
e da região. Esta demanda surgiu porque para a compra 
de muitos produtos de necessidade básica as escolas 
públicas possuem verbas do chamado Fundo Rotativo, 
dispensando assim a obrigatoriedade das licitações. O 

problema encontrado pela equipe da Coordenadoria de 
Apoio Financeiro à Rede Escolar (CAF) da SEED é que muitas 
empresas não apresentam os pré-requisitos necessários ou 
sequer têm conhecimento de que podem realizar negócios 
com as escolas. Desta maneira, o mercado acaba sendo 
ocupado por empresas de outras regiões. 

Neste sentido, surgiu o Projeto Escola Também 
Compra, uma parceria entre ACIG, NRE de Guarapuava, SEED 
e Sebrae. Pioneira em todo Paraná, a ideia desta iniciativa 
é instrumentalizar as empresas locais através de palestras 
e capacitações sobre os pré-requisitos necessários para 
atender as escolas. Por outro lado, o Projeto também prevê 
formações voltadas para os Diretores destas instituições de 
ensino, para que conheçam quais as melhores formas de 
gerenciar estas verbas. “A nossa ideia é fazer com que este 
dinheiro circule dentro da cidade, promovendo o crescimento 
local”, afirmou Manoel José Vicente, coordenador do CAF da 
SEED, em uma das reuniões para formatação do Projeto.                   

O ESCRITÓRIO DE COMPRAS E 
O PROJETO ESCOLA TAMBÉM 
COMPRA (AINDA EM EXECUÇÃO) 
NASCERAM PARA AUXILIAR OS 
EMPRESÁRIOS A SE ADEQUAR 
ÀS EXIGÊNCIAS PEDIDAS PARA 
FORNECER PRODUTOS E SERVIÇOS 
AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS  
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tanto no controle das finanças da Coordenadoria, como 
na condução do planejamento estratégico da mesma. “Na 
minha gestão realizamos o planejamento duas vezes. O 
Eloi utilizou uma metodologia excelente nesta condução, 
nos permitindo arriscar e inovar. A princípio isso pode ter 
parecido conflitante para alguns empresários, mas acho 
que foi por isso que conseguimos evoluir”, afirma.

Questionado sobre o papel da Acig junto à 
Cacicopar, o atual presidente da entidade, Marco Aurélio 
Borges, destacou a relação histórica entre ambas. “É 
inegável a importância da Acig para a Cacicopar, foi 
dentro dela que a Coordenadoria foi fomentada e nasceu, 
e nela deu os primeiros passos. A Acig e a cidade de 
Guarapuava, como representantes maiores da região, têm 
sim o compromisso de trazer junto com seu crescimento 
as cidades em seu entorno, para isso deve oferecer 
condições de aproximação, e partilhar seus planos, ações 
que paulatinamente irão trazer todos para o mesmo sonho 
de grandeza e realizações”, conclui .

Promover o desenvolvimento sócio-econômico 
de Guarapuava e dos municípios vizinhos está no DNA 
da Acig. Não apenas por se tratar de uma cidade polo da 
região Centro-Oeste do Paraná, mas também por ser uma 
das mais antigas Associações Comerciais e Empresariais 
instaladas por aqui.

Assim, a Acig sempre procurou manter uma 
relação próxima com a Cacicopar (Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresariais do Centro-Oeste 
do Paraná), entidade que hoje reúne 16 Associações 
representativas do empresariado de nossa região. Deste 
modo, especialmente nos últimos quatro anos, diversas 
lideranças da Acig integram ou integraram o quadro de 
diretores da coordenadoria. “Por ser a maior Associação 
da Coordenadoria, a Acig é uma grande parceira da 
Cacicopar. Embora às vezes não se valorize tanto, essa 
parceria faz com que as duas entidades sejam grandes”, 
pondera Valdir Grigolo, ex-presidente da Acig e ex-
presidente da Cacicopar.

Para o empresário da cidade de Turvo Neuro 
Bastitelli, que presidiu a Cacicopar até o início de 2016, a 
Acig atua como uma matriarca para as outras associações. 
“Sem dúvida a Acig tem um papel muito importante para 
a Cacicopar, pois várias experiências que ocorreram 
primeiro nela acabam sendo utilizadas posteriormente 
nas outras Associações. A realidade da Acig é diferente 
da de outras ACEs da Coordenadoria, mas acredito que 
conseguimos trocar experiências e aprender com cada 
uma”, ressalta.

Durante o mandato de Bastitelli à frente da 
Cacicopar, o presidente da Acig, Eloi Mamcasz, exerceu 
o cargo de Diretor Financeiro. Neste sentido, Batistelli 
destaca o importante papel desempenhado por Mamcasz 

CACICOPAR

AS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS 
DA REGIÃO SEGUINDO PELO MESMO CAMINHO

NA MINHA GESTÃO REALIZAMOS 
O PLANEJAMENTO DUAS VEZES. O 
ELOI UTILIZOU UMA METODOLOGIA 
EXCELENTE NESTA CONDUÇÃO, 
NOS PERMITINDO ARRISCAR E 
INOVAR. A PRINCÍPIO ISSO PODE 
TER PARECIDO CONFLITANTE 
PARA ALGUNS EMPRESÁRIOS, 
MAS ACHO QUE FOI POR ISSO QUE 
CONSEGUIMOS EVOLUIR

“

“

Neuro Batistelli – ex-presidente da Cacicopar

Acig e Cacicopar desenvolvem parcerias mútuas 
para o crescimento da Região 
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Crédito
COOPERATIVO 

COOPERANDO PARA CRESCER

Assembleia de cooperados do Sicredi realizada em 2015 

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa, 
que hoje conta com 95 cooperativas e possui mais de 
1400 pontos de atendimento. A Cooperativa foi criada 
em Guarapuava em 1983, como uma alternativa para 
fomentar o crédito rural, sendo incorporada ao Sistema 
Sicredi nos anos 90. 

Por ter nascido para atender uma necessidade 
dos produtores rurais locais, até 2011 a Cooperativa 
guarapuavana admitia apenas cooperados oriundos deste 
setor. Hoje, qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer 
parte do quadro de Cooperados do Sicredi Planalto das 
Águas SP/PR, que hoje conta com 15 mil associados, 
quase um terço deles atendidos pelas agências instaladas 
em Guarapuava (distribuídas entre o perímetro urbano e o 
Distrito de Entre Rios).

 Segundo o Presidente da Cooperativa em Guarapuava, 
Adilson Fiorentin, estabelecer um contato direto com as 
entidades associativistas e representantes de classes nas 
comunidades onde estão instaladas faz parte da missão 
do Sicredi. “Temos uma afinidade muito grande com todas 
aquelas entidades que estão ligadas ao associativismo. Isto 
vai desde Igrejas, Associações de Moradores e especialmente 
as Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias das 
cidades onde estamos instalados. As cooperativas nasceram 

na Europa, para unir as pessoas e enfrentar as dificuldades e 
as Associações Comerciais foram criadas com este mesmo 
intuito”, afirma o Presidente.

No início da segunda gestão de Eloi Mamcasz à frente 
da Acig, em 2014, a Associação e o Sicredi fecharam uma 
parceria que beneficia associados às duas instituições: a 
Conta-Cartão Sicredi. Para a próxima Diretoria que assume 
a Associação, Adilson Fiorentin explica que pretende 
manter as parcerias com a entidade, esforçando-se para 
ampliá-las. “Penso que as pessoas passam, mas que 
instituições sólidas como Acig e Sicredi ficam. Pretendemos 
continuar este relacionamento de parceria, sempre focados 
em proporcionar benefícios aos nossos associados e 
cooperados”, diz.

PRETENDEMOS CONTINUAR 
ESTE RELACIONAMENTO DE 
PARCERIA, SEMPRE FOCADOS 
EM PROPORCIONAR BENEFÍCIOS 
AOS NOSSOS ASSOCIADOS E 
COOPERADOS

“

“

Adilson Fiorentin – Presidente Sicredi 
Planalto das Águas PR/SP



JULHO 2016 37

aprendi desde cedo que é necessário trabalhar 
por aquilo que sonhamos, pois colhemos o que 
plantamos”, afirmou o empresário na época.

Já a homenagem a Nivaldo Krüger 
aconteceu no dia primeiro de junho, dias após 
a comemoração de seus 87 anos. Antes mesmo 
de se destacar no cenário político estadual, 
exercendo cargos eletivos e comandando 
órgãos públicos, seu Nivaldo Krüger, então com 
26 anos, em 1955, aceitou o desafio de ser o 
primeiro homem a comandar a Acig. Como 
forma de enaltecê-lo por seu pioneirismo, a 
Sala da Presidência da Associação agora se 
chama Sala da Presidência Nivaldo Passos 
Krüger. “Nunca pensei que viveria esse 
momento, é um gesto de grande generosidade 
da Associação. A generosidade é um valor que 
está desaparecendo da sociedade moderna, 
produzindo o individualismo que nos isola. Esta 
homenagem é a herança que eu ofereço à minha 
esposa e aos meus filhos”, disse. 

Homenagem Manoel Lacerda Cardoso Vieira

RECONHECIMENTO

ACIG LEMBRA QUEM FAZ 
PARTE DA SUA HISTÓRIA

No início desta edição falamos um pouco 
sobre a importância de cada pessoa que construiu 
e constrói a história da Associação Comercial 
e Empresarial de Guarapuava. A diretoria da 
entidade que encerra sua gestão nesse mês de 
julho reconhece a relevância que estes inúmeros 
personagens têm para o desenvolvimento da 
Acig e da comunidade de nossa cidade.

Assim, em 2016, a entidade resolveu 
homenagear todas estas personalidades 
através de dois ícones do empreendedorismo 
em Guarapuava: Manoel Lacerda Vieira, 
Diretor-Presidente do Grupo Santa Maria, uma 
das maiores empresas do município, e Nivaldo 
Passos Krüger, ex-vereador, prefeito, deputado 
estadual e federal, senador e também primeiro 
presidente da Acig. A escolha destes dois 
nomes aconteceu por um motivo bastante 
específico: tratam-se de homens de visão, que 
com suas atuações conseguiram transformar 
a realidade local.

A homenagem a seu Manoel aconteceu no 
dia 27 de janeiro. A partir desta data a Sala de 
Eventos das Acig, espaço destinado à realização 
de assembleias, cursos, palestras e diversos 
tipos de capacitações passou a se chamar Sala 
de Eventos Manoel Lacerda Cardoso Vieira. 
“Com o tempo perdemos muita coisa, mas 

OS SENHORES MANOEL 
LACERDA CARDOSO VIEIRA 
E NIVALDO PASSOS KRÜGER 
REPRESENTAM MUITOS HOMENS 
E MULHERES QUE CONSTRUÍRAM 
O ASSOCIATIVISMO EM 
GUARAPUAVA

Homenagem Nivaldo Passos Krüger
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PARCERIAS 

MÃOS DADAS PELO  BEM DA COMUNIDADE

Existe uma palavra que define de maneira muito 
clara o que foi a gestão da Acig nos últimos quatro anos 
e você, leitor, certamente topou com ela várias vezes por 
essas páginas: a palavra é parceria. Segundo o dicionário, 
parceria é a reunião de indivíduos para alcançar um 
objetivo comum. O associativismo, por si só, já representa 
uma forma importante de parceria. Entretanto, cada dia 
mais, percebemos a necessidade de dar as mãos a outras 
entidades e órgãos, não apenas pelo crescimento da classe 
empresarial, mas pelo bem de toda comunidade.

Desta forma, a Associação Comercial e Empresarial 
de Guarapuava procurou estreitar os laços com diversas 
entidades da cidade para trabalhar por demandas e projetos 
em comum. “As parcerias da Acig com outras entidades 
já existiam, porém foram potencializadas nos últimos 
anos. Ficamos muito felizes em nos unirmos em prol do 
desenvolvimento de Guarapuava. Parabenizo o Eloi e seus 
pares da Diretoria por essa gestão”, afirma Eva Schran, 
Diretora Regional do Sescap-PR.

Para o Presidente da CDL de Guarapuava, Antonio 
Carlos Ferrer, as parcerias realizadas com a Acig por conta 
de pleitos comuns às duas entidades tiveram um impacto 
positivo para os comerciantes locais, especialmente os 
micro e pequenos empresários. “Muitas vezes os micro 
e pequenos não conseguem ter um alcance aos órgãos 
públicos e conseguimos proporcionar isso através da 
defesa de pleitos em comum como a volta da Casa do Papai 
Noel para o centro da cidade, a iluminação para o Natal e a 
defesa do nosso comércio frente às feiras itinerantes”, diz.

Já o Reitor da Unicentro, Professor Aldo Nelson Bona, 
lembra que nesse período tanto a Universidade como a 
Associação não se furtaram de trabalhar por reivindicações 
de toda comunidade, como o Hospital Regional, o 

curso de Medicina, entre outras. “Parcerias significam 
alianças. Alianças não têm pontas, têm pontes. E pontes 
foram construídas nos últimos anos com a Acig e com a 
comunidade de Guarapuava em busca do bem comum para 
a cidade e para toda a região Centro-Sul do Paraná. E é 
esta visão que há de embalar o futuro da cooperação Acig-
Unicentro, melhor seria dizer “cooperações”, pois temos a 
convicção de que os projetos serão muitos e que nossas 
bandeiras continuarão lado a lado, provocando adesões 
de outras instituições, empresas e pessoas por onde 
passarmos”, declara.

E as parcerias vão além das demandas locais. Em 
2014, um pleito supra regional, envolvendo especialmente 
a Acig e a Aciai (Associação Comercial, Industrial e 
Agropecuária de Irati) possibilitou a destinação de um 
helicóptero do GRAER para atender a região. “Nossa visão 
como Corpo de Bombeiros é que assim como temos muitas 
necessidades para a proteção da população, contamos 
com a força dessa entidade”, afirma o Major Arlison 
Sanches, comandante do 5º Subgrupamento de Bombeiros 
Independentes. 

Além das entidades já citadas, a Acig realizou 
diversas parcerias valorosas para os empresários e para a 
sociedade de Guarapuava com instituições como a UTPR 
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná), 16º Batalhão 
de Polícia Militar, o Sindicato do Comércio Varejista, 
Sindicato dos Empregados do Comércio de Guarapuava, 
entre outros. Em um momento conturbado para sociedade 
brasileira, a Acig também buscou, ao lado das Lojas 
Maçônicas de Guarapuava, trabalhar ações que visassem 
promover a ética e a moralidade nas relações humanas.

Nosso desejo para este novo capítulo que 
começaremos a escrever: mais ações, mais desenvolvimento 
e mais parcerias! 
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