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ELEIÇÕES 2016: O FUTURO DA COMUNIDADE NAS 

MÃOS DO CIDADÃO
Segurança  

Empresários devem estar 
atentos ao aparecimento de 

notas falsas

Reconhecimento
Coragem para investir é 
o segredo da Guarapet, 

vencedora do Prêmio Mérito 
de Gestão Empresarial

Empreendedor
Graziela Beuren Córdova

Casa dos Colchões 
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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

O momento econômico exige cada vez mais dos 
empreendedores. Inovar e se reinventar a cada 
dia é uma tarefa que nós brasileiros cumprimos a 
risca. A união é o que nos torna fortes, melhorando 
a qualidade de nossos produtos e o atendimento 
aos nossos clientes, fundamentais para o 
sucesso de nossos negócios, seja no comércio, 
na indústria e na prestação de serviços. Tudo isso 
faz a diferença, oferecer um bom atendimento, por 
exemplo, é um diferencial que está ao alcance de 
todos. A ACIG, como entidade que nos representa, 
coloca à disposição de seus 
associados informações 
e ferramentas que nos 
possibilitam estar à frente, 
nos fortalecendo para o 
desenvolvimento de nossas 
atividades. Participe, venha 
compartilhar experiências 
para que possamos crescer 
juntos.
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

1

2

3

5

7

4

6

8

1 – PARA CELEBRAR O DIA DA VOVÓ, MODAS JOLIE REALIZOU EM 
30 DE JULHO CAFÉ COLONIAL PARA HOMENAGEAR SUAS CLIENTES 

2 – O COLÉGIO BELÉM, EM PARCERIA COM ENSINA MAIS (APOIO 
ESCOLAR), FECHA CONTRATO PARA TRABALHAR EM CONJUNTO 
VISANDO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DE NOVOS CONHECIMENTOS

3 – A DIRETORIA DA ACIG PRESTIGIOU A INAUGURAÇÃO DA NOVA 
SEDE DAS FARMÁCIAS NISSEI EM GUARAPUAVA
 
4 – A SIMÃO PNEUS E SERVIÇOS COMEMOROU AO LADO DE 
CLIENTES E AMIGOS SEUS 11 ANOS DE ATIVIDADES

5 – O SECRETÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA, NORBERTO ORTIGARA, 
VISITOU O ESTANDE DA ACIG NA ABERTURA DA 41ª EXPOGUA

6 – A REPTEC TECNOLOGIA ESTEVE PRESENTE NO GORPACON 2016

7 – A ENCAPE LANÇOU NO ESTANDE DA CIDADE DOS LAGOS NA 
EXPOGUA O PROJETO DE SUA LOJA NO SHOPPING

8 – A MARY ART REUNIU SEUS COLABORADORES, CLIENTES E 
FORNECEDORES PARA COMEMORAR SEUS 45 ANOS 
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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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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1  –   BRAUN CONSULTORIA

2  –  VIDRAÇARIA VIDROCOR

3  –   MARCELA MAKE UP 

4  –   FUNERÁRIA CRISTO REI

Fotos ACIG

1 2

3 4

Coluna
NOVOS SÓCIOS
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diferencial para festas e eventos.
Também estamos nos especializando em 

diversos sabores de brigadeiros. Já temos um 
cardápio somente de brigadeiros gourmet, o que 
nos deu visibilidade e fez com que participássemos 
do programa Caminhos do Campo, da RPC, onde 
passamos nossa receita de brigadeiro de paçoca.

Nossa inovação no ramo permitiu que fôssemos 
finalistas do Prêmio Mérito de Gestão Empresarial 
2016 na categoria Inovação. Foi uma surpresa, pois 
preenchi o formulário do Prêmio Mérito apenas para 
saber o desenvolvimento da empresa e pelo incentivo 
das mulheres do CEME/ Núcleo Multissetorial 
da Mulher Empresária da ACIG, onde todas se 
comprometeram a preencher para uma avaliação. 
Quando recebemos a ligação que estávamos na final 
ficamos muito contentes, porque sabemos que nossa 
bike é a única brigadeiria neste estilo e por isso o 
reconhecimento sempre é bem-vindo.

Hoje, a Bike Brigadeiria do Docinho do Céu é 
um sucesso em festas de aniversário, casamentos e 
eventos de empresas. Também estamos tendo vários 
convites para participar de encontros de foods trucks 
fora de nossa cidade.

COMPARTILHE SUA EXPERIÊNCIA ENVIANDO A SUA HISTÓRIA 
DE EMPREENDEDORISMO PARA IMPRENSA@ACIG.COM.BR E 

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Amanda J. de Abreu Alvarenga

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Me chamo Amanda J. de Abreu Alvarenga, 
sou professora e doceira. Quando fazia 
faculdade, comecei a fazer alguns bombons para 
auxil iar na renda. Após a faculdade, comecei a 
fazer doces para festas. Porém, em Guarapuava 
já há algumas doceiras de renome, então senti a 
necessidade de inovar. 

Estudei as tendências para festas e observei 
a nova “onda das bikes foods”. Fizemos alguns 
orçamentos para adquirir uma bicicleta, mas saiu do 
valor que havíamos pensado.

Foi então que meu marido visitou vários ferros 
velhos, para buscar as peças de uma bicicleta retrô. 
Nós mesmos fomos pensando em tudo, desde a 
estrutura da bicicleta até as coberturas que mais 
combinavam com o doce mais pedido em festas: o 
Brigadeiro. Planejamos também como servir, por 
isso usamos panelas para remeter ao brigadeiro de 
panela caseiro. 

Foi assim que formamos a nossa Bike Food 
Brigadeiria. Ela ficou original como sonhamos. 

Atualmente, atendemos com a Bike apenas em 
eventos. Não ficamos na rua porque não queremos 
nos tornar ambulantes, queremos trazer um 

19.09

21.09



SETEMBRO 2016 13

19.09

21.09



14 SETEMBRO 2016

23 ANOS 
Mecar Peças e Serviços 17/09/93
24 ANOS 
Guaravel Rent a Car 14/09/92
Estrela Materiais de Construção 01/09/92
Muller Materiais de Construção 01/09/92
25 ANOS 
Agrale 15/09/91
Yupi Sorvetes 01/09/91
27 ANOS 
Elcco - Materiais de Construção 25/09/89
28 ANOS 
Sonia T. Paz -Contadora 01/09/88
29 ANOS 
Mecânica Pameli 14/09/87
Agrícola Estrela 01/09/87
30 ANOS 
CCBEU 26/09/86
Ótica Ocular 01/09/86
32 ANOS 
Gaúcha Pneus 19/09/84
33 ANOS 
Imobiliária D.M.  01/09/83
36 ANOS 
Celplac 23/09/80
37 ANOS 
Unimax Supermercado 15/09/79
40 ANOS 
Kopanski Bikes & Fitness 01/09/76
41 ANOS 
Loja Nossa Senhora Aparecida 23/09/75
43 ANOS 
Supermercado Edinara 03/09/73
46 ANOS 
Atalaia Palace Hotel 11/09/70
56 ANOS 
Abedala Corretor de Imóveis 26/09/60
Comercial Oeste 09/09/60

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA
1 ANO  
Oops 30/09/15
Casa da Cesta Básica 28/09/15
2 ANOS 
WTR Empreendimentos Imobiliários 29/09/14
Faax Gestor Imobiliário 10/09/14
Uniaço - Soluções Em Aço 05/09/14
Flor Móveis 03/09/14
Cilla 01/09/14
3 ANOS 
Sistema Pax Cristo Rei 04/09/13
Academia Usina Sports 03/09/13
4 ANOS 
Bem di Grana 25/09/12
Pet Shop Reino Animal 24/09/12
Champions Centro Automotivo 06/09/12
5 ANOS 
MH Eventos e Comércio 28/09/11
Grafite Papelaria 26/09/11
Êxito Modas 21/09/11
Elizebet Aparecida Gomes 21/09/11
Harbor Baroni Guarapuava 14/09/11
Emaq Locação De Equipamentos 05/09/11
6 ANOS 
Telhas Madri 21/09/10
7 ANOS 
Mix Supermercado 15/09/09
Panificadora Doce Mel 11/09/09
Odonto Art 08/09/09
Odonto Excellence 01/09/09
8 ANOS 
Orenge 23/09/08
Anjo Sapeca - Berçário e Educação Infantil 16/09/08
Pietrobon E Cia 01/09/08
9 ANOS 
Espectro Shop 11/09/07
10 ANOS 
Catu Móveis 14/09/06

11 ANOS 
Verita Veículos 20/09/05
Celi Aluguéis 01/09/05
12 ANOS 
Valforte Peças 21/09/04
Rádio T FM 20/09/04
13 ANOS 
Advantage Consul em Informática 25/09/03
Auto Escola Barão 10/09/03
Seven Vídeo Locadora 03/09/03
14 ANOS 
Infocartuchos.com 23/09/02
Frutiguara 20/09/02
Kuka Maluka 10/09/02
15 ANOS 
Central Cartuchos 20/09/01
Bella 01/09/01
Loja Ize Modas e Confecções 01/09/01
16 ANOS 
Loja Camponesa 01/09/00
Leve Calçados 01/09/00
17 ANOS 
Auto Peças Novo Milênio 02/09/99
Golden Tree 01/09/99
18 ANOS 
Faculdades Campo Real 24/09/98
Editora Pão e Vinho 01/09/98
20 ANOS 
Angel Som 09/09/96
Daz Utilidades 02/09/96
Megasul 01/09/96
21 ANOS 
Simex Máquinas Agrícolas 26/09/95
Funilaria Paraná 18/09/95
Pneuforte Recapagens 16/09/95
T & T Sedução 11/09/95
22 ANOS 
Academia Vigor 01/09/94
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1 – Quando seguradas contra a luz, ao observar a nota de frente, 
observe na área clara as figuras que representam os animais, em tons que 
variam do claro ao escuro. A marca d’água é diferente para cada cédula. Ao 
lado do animal símbolo também aparece o número correspondente ao valor 
da nota.

2 – Todas as cédulas da segunda família possuem um número 
escondido. Com a nota a altura dos olhos, na posição horizontal, você 
vê aparecer o número indicativo do valor dentro do retângulo no lado 
direito da nota.

3 – Todas as notas da segunda família possuem uma faixa 
holográfica, sempre à esquerda da cédula. Ao ser movimentada, a faixa 
holográfica produz alguns efeitos. Nas notas de R$ 50,00 o número e a palavra 
reais se alternam, a figura da onça fica colorida e na folha aparecem diversas 
cores em movimento. Na nota de R$ 100,00, além do valor da cédula e a 
palavra reais, a figura da garoupa fica colorida e no coral aparecem diversas 
cores em movimento.

4 – Também é possível sentir algumas regiões da nota em alto-
relevo. Na frente essas regiões são: na legenda República Federativa do Brasil; 
no numeral do canto inferior esquerdo; no numeral do canto superior direito 
(somente nas notas de 50 e 100); nas extremidades laterais da nota. No verso 
também é possível encontrar relevo: na legenda Banco Central do Brasil; na 
figura do animal; no numeral. 

SEGURANÇA

EMPRESÁRIOS DEVEM ESTAR ATENTOS 
AO APARECIMENTO DE NOTAS FALSAS

Em meados do mês de julho todo comércio 
guarapuavano ficou em alerta com a notícia de que a 
Polícia Militar apreendeu com quatro jovens um maço de 
dinheiro que totalizava R$ 2.500,00. O maço era composto 
por notas de R$ 100,00, todas falsas. 

Segundo a Tenente Beatriz Manfroi, do 
departamento de Comunicação do 16ª Batalhão de Polícia 
Militar, tem chamado atenção a quantidade de notas 
falsas encontradas no comércio local nos últimos meses. 
“Tivemos ocorrências aqui em Guarapuava e em distritos, 
como na Palmeirinha. Já havíamos tido outros registros, 
mas eram mais esparsos durante o ano”, revelou a Tenente.

Apenas até o mês de julho, dados repassados 
pelo 16º BPM demonstram que o número de notas 

falsas apreendidas através da denúncia de comerciantes 
aumentou mais de 100% em relação a todo o ano de 
2015. A suspeita é que exista um ou mais locais na região 
onde estas notas estejam sendo fabricadas. “As notas 
falsificadas mais encontradas no comércio são de R$ 50,00 
e R$ 100,00. Normalmente, o maior número de ocorrências 
que atendemos é em estabelecimentos menores, como 
mercearias localizadas nos bairros, que muitas vezes têm 
apenas uma pessoa para atender e cuidar do caixa. Os 
estabelecimentos maiores geralmente fazem conferência 
apenas no fim do expediente e acabam não fazendo 
boletim de ocorrência”, relata a Tenente Manfroi. 

A orientação é que os empresários verifiquem 
as notas antes de recebê-las dos clientes. “Muitas 
vezes as empresas nos ligam perguntando se podem 
verificar a veracidade das notas em frente aos clientes. 
É importante salientar que isso não pode ser visto como 
um constrangimento ao cliente. Caso o colaborador da 
empresa seja questionado, o ideal é que ele explique que 
se trata de uma norma de segurança da empresa”, destaca 
a Tenente. 

Para reconhecer uma nota falsa, além da utilização 
das famosas canetas que ficam com a tinta escura quando 
colocadas em contato com o papel falso (é importante 
lembrar que elas precisam ser de boa qualidade para 
surtirem efeito), ou a comparação entre uma nota 
verdadeira e uma possível nota falsificada, o Banco Central 
do Brasil apresenta uma série de dicas que podem ser 
conferidas no box abaixo. 

CÉDULAS DA PRIMEIRA FAMÍLIA 
(PRODUZIDAS A PARTIR DE 1994)

CÉDULAS DA SEGUNDA  FAMÍLIA 
(PRODUZIDAS A PARTIR DE 2010)

1 – Segurar a nota contra a luz para observar a marca d’água. 
As cédulas de R$ 50,00 e R$ 100,00 apresentam apenas a figura da 
república; as de R$ 1,00, R$ 5,00 e R$ 10,00 podem apresentar tanto 
a figura da república quanto a bandeira nacional; a nota de R$ 2,00 
apresenta figura da tartaruga marinha com o número 2; já a cédula de 
R$ 20,00 apresenta a figura do mico leão dourado na marca d’água com 
o número 20.

2 – Em todas as cédulas da primeira família, na parte da frente, 
onde está a numeração, se colocado na altura dos olhos, é possível 
enxergar as letras BC (referentes ao Banco Central).

3 – O desenho das Forças Armadas em cada cédula verdadeira 
ajusta-se de maneira igual nos dois lados, quando colocado conta a luz.

4 – Sentir o papel da cédula também é importante. O papel 
utilizado para produzir dinheiro é menos liso que o papel comum. A 
impressão apresenta relevo na figura da república, no local onde está 
escrito Banco Central do Brasil e nos números do valor da cédula. 

As notas verdadeiras possuem características específicas
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1 – Edson Lessei (Acig) e Marcio Cruz (SGC Centro Sul)
2 – Paulo Gomes (RPC TV)
3 – Antonio Leineker e Marcelo da Rosa (Cotrag)
4 – Romilda Monteiro e Maria Aurea da Silva (Modas Jolie)
5 – Aldo José Busmaier (Oficina do Aldo)
6 – Joelma Corpolato e Sintia Rodrigues (Unicesumar)
7 – Elisângela Nascimento, Nuhar Karam, Daiane Barbosa e Karina  
       Hanemann (Ictus)
8 – Ana Maria Silvério (Fulvio & Ana Maria Cabeleireiros)
9 – Simone Nett e Natali Marconato (Polijuta Indústria e Comércio  
      de Embalagens)
10 – Lilian Cadore (Evidência Corretora de Seguros) e Flavio  
         Sichelero (Faax Imóveis)
11 – Mauro Luis Grossmann (Nova Mobile) 
12 – Vilmar Domingues da Luz (Santa Maria Papel e Celulose)
13 – Ana Carla Klassar (Specialite Centro Médico)
14 – Maria Inês Guiné (FM Produções e Eventos)
15 – Douglas Souza, Maria Elisa Fernandes, Mylena Penszkowski e  
        Dejanira Santos Lima (Ortodontic Center)
16 – Dejanira Santos Lima (Ortodontic Center) e Paulo Roberto  
        Santos de Lima (Acig)
17 – Rosemari Bremm Oliveira (Mary Art São Paulo)
18 – Sólon Cordova e Graziela Cordova (Casa dos Colchões)
19 – Loren D’Angelo (Dale Carnegie) e Elisabeth Machado (Revista  
         Visual)
20 – Ivonete Marcantes e Elisandra Schroeder (APAE de   
        Guarapuava) 
21 – Aline Ida Genud (Acig), Miriam Abedala (Primeiro Estilo   
         Natação) e Giselle Juliana Amaral (Acig)
22 – Zanoni Buzzi (Coamo), Rudival Kasczuk (FortCar Center) e  
         Claudinei Peireira (Imperium Imóveis)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 12.08.16

Fotos: ACIG
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A mudança na política começa pelas eleições municipais

CAPA

ELEIÇÕES 2016: O FUTURO DA 
COMUNIDADE NAS MÃOS DO CIDADÃO

 No dia 02 de outubro,  das 8 às 17 horas, 
e le i tores de todo Brasi l  escolherão os novos 
chefes do Execut ivo e representantes que 
atuarão no Legislat ivo em seus municípios.  Em 
um momento tão conturbado pelo qual  o Brasi l 
passa,  onde a descrença muitas vezes toma 
conta do cidadão,  exercer  o dire i to de votar, 
garant ido pela Const i tuição Federal  de 1.988, 
é  fundamental  para que a s i tuação pol í t ica e 

econômica do país seja transformada.  Af inal , 
se a população anseia que as mudanças 
ocorram no alto escalão governamental ,  nada 
melhor do que começar as transformações 
posit ivas pelo “quintal  de casa”.  Por  isso,  não 
é exagero algum dizer  que o futuro do Brasi l 
está nas mãos de quem irá às urnas no próximo 
mês para cumprir  com o seu papel  dentro do 
sistema democrát ico.  
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QUAL A FUNÇÃO DO PREFEITO E DOS VEREADORES?

VOTAR EXIGE PESQUISA E ANÁLISE

Na rua, no bairro, nas associações de 
moradores, nas entidades representantes de 
classe. As pessoas que estão em qualquer um 
desses lugares sabem exatamente quais as 
principais necessidades da cidades onde vivem 
com relação à saúde, educação, infraestrutura, 
transporte, mobilidade urbana, habitação, 
segurança e geração de emprego e renda. E 
parte do trabalho do Prefeito e dos Vereadores 
é trabalhar para produzir ações e projetos que 

Dada a importância do voto para o dia a dia 
da vida nos municípios, é preciso que os eleitores 
pesquisem o histórico dos candidatos em que 
têm a pretensão de votar e seu envolvimento 
com causas que dizem respeito à comunidade. 
Por isso, especialmente nas eleições municipais 
deste ano, diversas entidades têm trabalhado em 
ações que mostrem à população a importância 
do voto consciente. 

Conhecer a função do Prefeito e dos Vereadores é o primeiro passo para votar corretamente

melhorem os índices dos municípios em cada um 
destes aspectos. 

O Prefeito é o chefe do Poder Executivo 
a nível municipal. Cabe a ele, auxiliado por sua 
equipe, administrar todas as atividades que serão 
realizadas pela Prefeitura. Neste sentido, suas 
ações devem estar concentradas no melhor uso 
da verba proveniente dos impostos, na busca de 
recursos para execução de obras e projetos junto 
às esferas superiores da administração pública e 
na formulação e sanção de projetos que tragam 
benefícios para toda comunidade.

Os vereadores são os grandes representantes 
da população junto ao Poder Executivo. Sua 
missão, como membros do Poder Legislativo 
é obviamente legislar, ou seja: criar leis que 
beneficiem a comunidade. Também é tarefa dos 
vereadores aprovar e fiscalizar o orçamento da 
Prefeitura Municipal, para que os recursos, tanto os 
provenientes da arrecadação de impostos como os 
oriundos  dos governos  estadual e federal, sejam 
utilizados para os fins que foram destinados.

Uma destas iniciativas é a campanha 
Vote Bem. Trata-se de um movimento nacional, 
que fornece às pessoas através do site www.
votebem.org.br informações que auxiliam na 
avaliação de cada candidato e demonstram 
o porquê o ato de votar é tão importante. No 
Paraná, a campanha é liderada pela FIEP 
(Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná), com o apoio de mais de 30 entidades 
representantes de classe do estado, entre elas a 
FACIAP (Federação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Estado do Paraná). 

Para o Presidente da FIEP, Edson 
Campagnolo, a participação da comunidade 
na administração das cidades não deve 
acontecer apenas no momento da escolha 
de seus representantes, mas também no 
acompanhamento das ações realizadas pelo 

Sites como o do Movimento Vote Bem dão informações sobre 
a importância do voto consciente
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poder público. “Todos os cidadãos precisam 
participar mais ativamente da vida política. 
Ao contrário do que muita gente pensa, 
essa participação não se dá apenas com a 
candidatura para algum cargo público. Ela 
começa com uma escolha criteriosa de nossos 
representantes, sendo preciso eleger pessoas 
comprometidas com os desejos da sociedade 
e não com interesses pessoais ou partidários. 
E continua com o acompanhamento e a 
fiscalização da atuação dos eleitos ao longo 
de seus mandatos. Para que tudo isso ocorra, 
é fundamental que as pessoas tenham 
acesso a informações, troquem o máximo de 
conhecimento e coloquem a conversa sobre 
política em suas rotinas”, destaca.

Campagnolo também ressalta que as 
empresas precisam ter uma postura decisiva 
neste processo, servindo como polos de 
informação para que seus colaboradores, 
clientes e fornecedores sejam orientados sobre 
a importância do voto consciente. “Elas (as 
empresas) podem servir como disseminadoras 
de informações e indutoras de debates, 
estimulando colaboradores, fornecedores 
e clientes a terem mais consciência em 
relação a seu voto e ao acompanhamento das 
discussões políticas. Não se trata de fazer 
qualquer tipo de doutrinação ideológica, mas 
sim despertar nas pessoas a responsabilidade 
que todos nós temos sobre o que acontece no 
cenário político”, diz.

O Presidente da FACIAP, Guido Bresolin 
Junior, endossa a opinião de Campagnolo, 
ressaltando que é necessário que o eleitor 
observe a motivação dos candidatos ao 
colocarem-se à disposição para atuar no 
poder público. “Na Câmara, durante a votação 
do impeachment, f icou claro que os nossos 
congressistas votam por várias causas e que, 
nem sempre, elas estão relacionadas com 
valores e o bem-estar da população. É preciso 
que o eleitor avalie melhor seus candidatos e 
procure entender pelo quê e para quem esse 
candidato vota”, comenta. 

Segundo Bresolin, as empresas são um 
espaço importantíssimo para que as discussões 

acerca do histórico e das propostas dos 
candidatos aconteça. “É um ambiente em que 
empresários e colaboradores poderão analisar 
os valores dos candidatos e a veracidade de 
suas propostas, e se vale a pena apostar nas 
suas ideias. A partir daí,  será possível votar 
bem e eleger as pessoas mais indicadas para 
representar os interesses de cada comunidade 
e a voz do povo”, pondera.

Mas as ações para a conscientização 
não estão voltadas apenas para o eleitor. Em 
Guarapuava, o Observatório Social ,  com o 
apoio de entidades parceiras, lançou em julho 
(período de início das Convenções Partidárias) 
a Campanha Bons Candidatos, Bons Eleitos. O 
princípio da iniciativa era simples: mostrar aos 
partidos políticos que a população só poderá 
escolher bons nomes para lhe representar 
a partir do momento que as opções sejam 
boas. Assim, é papel dos partidos apresentar 
à comunidade candidatos que estejam 
comprometidos com a promoção de projetos 
que beneficiem a todos. 

Na opinião do Presidente do Observatório 
Social de Guarapuava, José Abel Olivo, além de 
ter a visão de que seu trabalho deve ser voltado 
para o bem comum, os representantes que serão 
eleitos em outubro (Prefeito e Vereadores) 
deverão estar capacitados para desempenhar 
tais funções. “Para qualquer atividade as 
pessoas precisam ser qualificadas. Qual a 
qualificação que os nossos candidatos têm em 
termos de gestão pública? Hoje, a política está 
sendo tomada como uma profissão, muito bem 
remunerada, acima da média dos cargos que 
são oferecidos pelas empresas, estes sim, que 
exigem alta qualificação”, exemplifica. 

Ol ivo sugere que ao ser  abordado 
pelos postulantes aos cargos públ icos nas 
ele ições de 2016,  o e le i tor  enxergue os 
candidatos como prof issionais em busca de 
uma colocação no mercado.  “A melhor forma 
de fazer  a escolha certa é se perguntar:  eu 
contratar ia essa pessoa para trabalhar  na 
minha casa? Na minha empresa? Af inal 
de contas,  o Prefei to e Vereadores são 
funcionár ios do povo” ,  argumenta. 
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Orientar os eleitores como proceder na 
hora do voto não é apenas uma missão para 
as entidades de classe. As Igrejas, como 
instituições formadoras de opinião, também 
devem estar inseridas neste processo. 

O Padre Ari Marcos Bona, Pároco da 
Paróquia Sant’Ana, uma das maiores da 
Diocese de Guarapuava, conta que, assim como 
acontecerá em outras Paróquias da cidade, 
serão distribuídas às famílias de 1500 a 1800 
cartilhas formuladas pela CNBB (Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil), orientando a 
comunidade sobre como votar de forma correta. 
O religioso também revela que abrirá o espaço 
da Igreja aos candidatos que desejarem expor 
suas propostas à população. “A Igreja não está 
dissociada da sociedade e em muitos locais 
ela é o único espaço para reunir a população. 

Com a sanção da lei 13.165/2015 algumas 
alterações foram realizadas para a disputa 
do pleito eleitoral deste ano. A principal, e 
possivelmente mais importante delas, diz 
respeito aos financiamentos de campanha. A 
partir destas eleições, está vetada a doação 
de dinheiro ou materiais de campanhas para 
qualquer candidato realizadas por pessoas 
jurídicas, ou seja, pelas empresas. Além disso, 
as doações provenientes das pessoas físicas 
devem ser informadas à Justiça Eleitoral no 

Se a Igreja não orientar os fiéis na busca por 
lideranças comprometidas, ela não cumpre 
com o seu papel social”, esclarece.

O Pastor Bruno Almeida de Oliveira, da 
Igreja Presbiteriana, compartilha da mesma 
opinião. Para ele, a Igreja deve estimular as 
pessoas a refletirem sobre as propostas de 
cada candidato, não indicando nomes, mas 
ensinando a importância de investigar o 
histórico de cada um deles . “O aspecto político 
é um dom dado por Deus e independe de credo 
religioso. Pode ser até um ateu, mas se o 
candidato tiver valores sociais, que visem o 
bem do povo, ele tem valores cristãos. A ética, 
a moral e a verdade são o que faltam em nosso 
país. O dia em que tivermos isso, vamos ver 
um Planalto mais l impo e uma Câmara mais 
digna”, enfatiza o Pastor.

O QUE MUDOU PARA AS ELEIÇÕES 2016

máximo 72 horas após serem realizadas, e 
as mesmas podem ser efetuadas apenas em 
dinheiro. Em Guarapuava, o máximo de gasto 
permitido em Campanha para os candidatos 
a Vereadores é de pouco mais de R$ 63.288, 
enquanto para Prefeito os valores ficarão na 
casa dos R$ 856.008,50.  

A mudança na lei também diminuiu 
o período para realização das convenções 
partidárias e para as campanhas eleitorais, 
estas últimas de 90 para 45 dias.  

A utilização de outdoors, cavaletes nas 
vias, showmícios, doações de brindes e outros 
benefícios aos eleitores por parte dos candidatos 
também estão proibidas e caracterizam crime 
eleitoral. A campanha em mídias sociais é 
permitida, desde que não utilize posts pagos ou 
realizados no anonimato. É importante salientar 
que, nessa situação, caso algum candidato ou 
coligação sinta-se desfavorecido, pode pedir o 
direito de resposta. “A população é fundamental 
para nos ajudar no processo de fiscalização. Ao 
se deparar com alguma situação contrária à lei, 
o cidadão deve procurar a Justiça Eleitoral ou o 

A população deve fiscalizar a atuação dos candidatos. Denúncias 
podem ser realizadas até por um aplicativo criado pela OAB
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Ministério Público. Quanto mais informações o 
eleitor nos trouxer, melhor”, conta Maria Cristina 
Vitorino Alves, Chefe Substituta do Cartório 
Eleitoral de Guarapuava. 

Para auxil iar a população neste processo, 
a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 

lançou recentemente  um ap l ica t ivo  de 
ce lu la r  vo l tado  para  a  Campanha  Ca ixa  2 . 
At ravés  de le ,  é  poss íve l  que  os  e le i to res 
env iem fo tos ,  v ídeos  e  demais  mater ia is 
que  comprovem poss íve is  c r imes  e le i to ra is 
comet idos  por  cand idatos . 

COMO SERÃO AS ELEIÇÕES EM GUARAPUAVA
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PENSANDO EM ESTREITAR PARCERIAS, PRESIDENTE 
DA ACIG CONVERSA COM DIRETOR DO BRDE

Uma das principais metas de Rudival Kasczuk 
na presidência da Associação Comercial e Empresarial 
de Guarapuava é manter e ampliar as parcerias que 
beneficiem a classe empresarial local. Pensando nisso, 
no final do mês de julho, o Presidente recebeu na sede 
da Acig a visita do Diretor de Operações do BRDE (Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), João 
Luiz Regiani. Durante o encontro, os representantes das 
duas entidades discutiram os investimentos recentes 
que têm sido feitos pelo BRDE em Guarapuava, como 
o financiamento da expansão da planta industrial da 
Maltaria da Cooperativa Agrária, localizada em Entre Rios, 
e a Pavimentação do trecho da Rua Saldanha Marinho 
entre a Avenida Moacir Julio Silvestri e a Rua Barão do Rio 
Branco, uma reivindicação dos empresários que fazem 
parte do Núcleo Multissetorial da Rua Saldanha Marinho, 
ligado ao Programa Empreender da Acig.

Na avaliação do Presidente da Associação, a 
conversa foi bastante produtiva e permitiu conhecer mais 
sobre o funcionamento da instituição financeira e avaliar 
de que forma a Acig e o Banco podem firmar futuras 
parcerias. “Através dessa conversa, que foi externada à 
nossa Diretoria, pudemos entender como funcionam as 

Os serviços do BRDE podem auxiliar no crescimento de empresas de diversos portes 

linhas de atuação do BRDE, que só em 2015 trouxeram para 
Guarapuava mais de R$ 84,7 milhões”, afirmou Kasczuk.

Para João Luiz Regiani, estar em contato com 
entidades que apoiem o empresariado local é de extrema 
importância para divulgação dos serviços oferecidos 
pelo BRDE. “O encontro com o Presidente da Acig 
foi muito positivo. A parceria com entidades locais é 
fundamental para a melhor capilarização da atuação 
do BRDE, permitindo que o banco esteja cada vez mais 
próximo de quem quer investir em seu negócio. Isso 
pode ser concretizado de diversas maneiras como, por 
exemplo, visitas e apresentações técnicas sobre as 
linhas de financiamento e informações institucionais 
aos empresários de Guarapuava”, esclareceu o Diretor 
de Operações, colocando-se à disposição da Associação 
para estabelecer formas de trabalho que supram as 
necessidades locais.

A PARCERIA COM ENTIDADES 
LOCAIS É FUNDAMENTAL PARA 
A MELHOR CAPILARIZAÇÃO DA 
ATUAÇÃO DO BRDE, PERMITINDO 
QUE O BANCO ESTEJA CADA VEZ 
MAIS PRÓXIMO DE QUEM QUER 
INVESTIR EM SEU NEGÓCIO. 
ISSO PODE SER CONCRETIZADO 
DE DIVERSAS MANEIRAS COMO, 
POR EXEMPLO, VISITAS E 
APRESENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE 
AS LINHAS DE FINANCIAMENTO E 
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 
AOS EMPRESÁRIOS DE 
GUARAPUAVA

“

“

João Luiz Regiani – Diretor de Operações do BRDE 

SOBRE O BRDE
Criado em 1961,  o Banco Regional  de Desenvolv imento 

do Extremo Sul  atende aos estados do Paraná,  Santa 
Catar ina e Rio Grande do Sul .  Seu objet ivo é apoiar  e 
acompanhar o desenvolv imento de projetos que busquem 
aumentar  a competi t iv idade de empreendimentos de micro, 
pequeno,  médio e grande porte.  Só em 2015 foram f i rmados 
em Guarapuava 19 contratos de f inanciamento para 
projetos de aquisição de máquinas,  ampl iação e construção 

de plantas industr ia is ,  mobi l idade urbana e pavimentação e 
revi ta l ização de v ias. 

Os empresários que desejam conhecer mais sobre 
o banco podem acessar o site www.brde.com.br e fazer o 
download dos modelos de propostas e documentos bancários 
necessários para ter acesso às l inhas de financiamento. 
Também podem entrar em contato com a equipe de atendimento 
no telefone (41) 3219-8150 e pedir o agendamento de visitas.
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ORGANIZAÇÃO DA EXPOGUA   
JÁ PENSA EM 2017

Entre os dias 5 e 14 de agosto aconteceu a 41ª edição 
da Expogua- Exposição Feira Agropecuária e Industrial 
de Guarapuava. Há mais de 20 anos a Acig participa do 
evento, através de uma parceria com a Sociedade Rural 
Guarapuava, entidade promotora da Feira. Esta parceria 
garante a realização do Pavilhão da Indústria e Comércio 
da Expogua. Em 2016, 48 empresas e entidades expuseram 
sua marca e seus produtos no Pavilhão.

Para o Vice-Presidente Agrícola da Acig, Romualdo 
Kramer, apesar dos desafios impostos pela situação 
difícil pela qual o Brasil passa, a participação da classe 
produtiva na exposição, em especial dos agricultores e 
pecuaristas, é fundamental para demonstrar a importância 
do agronegócio para a manutenção da economia local. “A 
Expogua promove a integração dos produtores através de 
um evento que há muitos anos une a classe do agronegócio. 
Se deixamos de participar, acredito que agredimos muito a 
forma de fazer com que as coisas aconteçam. A feira é 
fortalecimento, participação, presença. É mostrar o que o 
agronegócio realmente representa neste contexto de PIB 
(Produto Interno Bruto) e economia do país”, ressaltou. 

Além do Pavilhão da Indústria e Comércio, a Expogua 
2016 contou com uma série com três shows nacionais com 
as duplas Marcos & Belutti, Henrique e Juliano, com o cantor 
Zé Felipe e com o show Cabaré, realizado pelos cantores 
Eduardo Costa e Leonardo. Também foram realizados 
os tradicionais leilões de animais e o rodeio. A novidade 
para este ano foi o espaço pet, destinado à exposição de 
animais de estimação e produtos de linha pet. “O espaço 
pet foi um dos pontos que agradou bastante na Expogua 
este ano. A legislação do estado é bastante rigorosa com 

relação à exposição destes animais, mas iremos entrar em 
contato com outras Sociedades Rurais para aumentar a 
variedade de raças”, declarou o Presidente da Sociedade 
Rural Guarapuava, Denilson Baitala. 

Apesar do esforço da Sociedade Rural, a presença 
do Público na Feira em 2016 ficou abaixo do esperado. 
Neste sentido, o Presidente da entidade revelou à 
Revista Acig a intenção de promover algumas mudanças 
no formato da Exposição para sua próxima edição. 
“Fechamos a prestação de contas da Expogua em outubro 
e a partir daí já começamos a pensar na nova Diretoria da 
Sociedade Rural, pois meu mandato vai até fevereiro de 
2017. Percebemos que precisamos mudar algumas coisas. 
Minha sugestão será que no primeiro final de semana da 
Feira, ao invés dos shows nacionais, tenhamos um festival 
com músicos locais, para que consigamos diminuir os 
valores dos ingressos e atrair mais o público”, avaliou. 

Pavilhão da Indústria e Comércio é realizado através de uma parceria entre Sociedade Rural Guarapuava e Acig 

MINHA SUGESTÃO SERÁ QUE NO 
PRIMEIRO FINAL DE SEMANA DA 
FEIRA, AO INVÉS DOS SHOWS 
NACIONAIS, TENHAMOS UM 
FESTIVAL COM MÚSICOS LOCAIS, 
PARA QUE CONSIGAMOS DIMINUIR 
OS VALORES DOS INGRESSOS E 
ATRAIR MAIS O PÚBLICO

“

“

Denilson Baitala – Presidente da Sociedade Rural Guarapuava



SETEMBRO 2016 25

Instituto Embelleze

Vick Acessórios Elite do Brasil Japan Fisio

Pietrobon

Chilli Beans 

Consaúde Igui Piscinas

Znet Telecom

Datasiga

Evotelhas

Couromania

Conselho da Mulher 
Empresária de Guarapuava

O Meu Imóvel – Imobiliária

EXPOSIÇÃO

EXPOSITORES DA EXPOGUA
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Sleep King Colchões e Estofados

Parafusos Guarapuava

EXPOSIÇÃO

Eko 7 Colchões

BGS Equipamentos Boneca de Luxo

Alpha Jack

Oba Q’ Delicia

Lares Imóveis

Morango Rosa

Eletrônica Servilar Assessorizze Modas

Cross Formaturas e Data Fibra

C & C – Couros e Cia

Akira Infanto Juvenil
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Escola Artemoção

Melhor Negócio

Purificadores Europa Mundo Encantado Rede Sul Turismo

Eskilets Modas

Morango com Chocolate

Grupo Latreille Confecções

T’Tullio Confeitaria Gourmet

SGC – Sociedade 
Garantidora de Crédito

WRP Terapêuticos

Imperium Imóveis

Bluephotos

Brilhus Calçados
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Recentemente, o CEME/Núcleo Multissetorial da 
Mulher Empresária da Acig realizou seu planejamento 
estratégico, que impõe metas a serem atingidas pelos 
próximos dois anos. Com a missão de desenvolver 
projetos que criem diferenciais competitivos nas empresas 
participantes, fortalecendo o papel da mulher empresária, 
o planejamento foi construído com o objetivo de envolver 
de diferentes formas todas as empresárias que participam 
ativamente do grupo. “Quanto mais pessoas participarem, 
mais ideias surgirão e atingiremos resultados melhores. 
Isso é muito importante para que todas as nossas 
nucleadas sintam-se parte do Ceme/Núcleo”, declarou 
Lara Sganzerla, presidente do Conselho Empresarial da 
Mulher Executiva.

A primeira importante medida adotada pelo Ceme/
Núcleo foi analisar o gráfico radar obtido pelas empresas 

integrantes do grupo na participação no Prêmio Mérito 
de Gestão Empresarial. Através do gráfico, foi possível 
elencar os pontos fortes e fracos de cada empresa. Assim, 
o Ceme preparou 15 ações para que até 2018 o grupo 
atinja a ousada meta de que as empresas participantes 
aumentem seu grau de excelência em gestão em 20%.

Além da melhoria na gestão das empresas, 
enquanto Núcleo as empresárias elencaram alguns 
outros resultados que pretendem alcançar até meados 
de 2018. Entre eles estão: aumentar a representação 
do Núcleo da Mulher junto à Diretoria da Acig; realizar 
novas parcerias; disseminar as ações do núcleo; realizar 
qualificações em gestão, feiras de negócios e ações 
inovadoras; realizar ações inovadoras; usufruir de 
recursos financeiros provenientes das ações do núcleo; 
e manter o índice de assiduidade. 

Para que as ações caminhem sem sobrecarregar 
as nucleadas, elas, conforme afinidade com os temas, 
foram divididas em pastas de trabalho: administrativo e 
financeiro, comunicação e marketing, indústria, comércio 
e serviços, formação e desenvolvimento, e eventos e 
promoções. Cada pasta desenvolverá suas atividades, 
que serão monitoradas periodicamente. “O maior erro 
é que muitas vezes o planejamento estratégico não é 
seguido. Ele é um guia que norteia as ações, apontando 
o que temos, quais as nossas oportunidades e onde 
queremos chegar”, comenta a presidente. 

CEME

ATRAVÉS DE SEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CEME IMPÕE METAS PARA 2018

O planejamento estratégico norteará as ações do Ceme/ Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária 

QUANTO MAIS PESSOAS 
PARTICIPAREM, MAIS IDEIAS 
SURGIRÃO E ATINGIREMOS 
RESULTADOS MELHORES. ISSO É 
MUITO IMPORTANTE PARA QUE 
TODAS AS NOSSAS NUCLEADAS 
SINTAM-SE PARTE DO CEME/
NÚCLEO

“

“

Lara Sganzerla – Presidente do Ceme 
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na empresa”, afirma Peterlini.

 Surpreso desde o momento em que soube que a 
Guarapet estava entre os finalistas da Premiação, Fábio Peterlini 
acredita que o grande diferencial na gestão da empresa é a busca 
constante por investimentos que proporcionem o crescimento 
do negócio. “Desde quando começamos nunca paramos de 
investir, com o objetivo de que a Guarapet seja cada vez melhor. 
Mesmo com a crise, 2015 e 2016 foram os anos em que mais 
investi, andando na contramão da negatividade que é exposta 
pela mídia. Pode parecer arriscado, mas estamos crescendo”, 
revela. 

Segundo Peterlini, a empresa está programando uma 
comemoração com seus doze colaboradores para celebrar a 
conquista do Prêmio Mérito de Gestão Empresarial na categoria 
Microempresa. “Fiz questão de agradecer cada um dos nossos 
colaboradores, e eles estão muito contentes com essa conquista. 
Isto é uma demonstração de que cada pessoa que trabalha aqui 
está cumprindo com o seu papel”, conclui. 

Durante a entrega do Prêmio Mérito de Gestão 
Empresarial 2016, realizada no último mês de julho, a primeira 
categoria a conhecer seu ganhador foi a Microempresa. A 
primeira colocação, após a validação feita pela consultoria do 
Sebrae sobre as informações apontadas no preenchimento do 
questionário online, ficou com a empresa Guarapet. 

A Guarapet atua no fornecimento de produtos e serviços 
voltados para o cuidado de animais de estimação, o chamado 
mercado pet, há cinco anos. Em 2013, a empresa realizou um 
grande investimento para construção de sua sede própria. 
O prédio conta com um amplo espaço de loja, e também foi 
projetado para disponibilizar locais adequados para clínica 
veterinária e banho e tosa. Além disso, a empresa atua como 
distribuidora das Rações Supra em 50 municípios da região. 
“Temos alguns produtos da linha de bovinos e equinos, para 
atender alguns produtores que nos procuram, mas nosso grande 
foco é mesmo a linha pet”, destaca Fábio Peterlini, proprietário 
da empresa.

Peterlini comenta que o interesse por se inscrever 
no Prêmio Mérito de Gestão Empresarial surgiu através da 
divulgação realizada pela Acig e pelo convite dos conselheiros 
do Conjove. “Como associados, achamos importante participar 
das ações promovidas pela entidade”, diz. 

Sobre a validação do questionário de inscrição, realizada 
com a consultoria do Sebrae, o empresário revela que ela 
foi bastante criteriosa. “Foi uma entrevista bastante longa e 
consegui comprovar todos os dados apontados no questionário. 
Apesar de ter ficado em primeiro lugar, consegui enxergar nesta 
consultoria muitas coisas que a gente ainda pode melhorar aqui 

Fábio Peterlini se inscreveu no Prêmio Mérito de Gestão Empresarial pela importância de participar das atividades da Acig 

RECONHECIMENTO

CORAGEM PARA INVESTIR É O SEGREDO DA GUARAPET, 
VENCEDORA DO PRÊMIO MÉRITO DE GESTÃO EMPRESARIAL

MESMO COM A CRISE, 2015 E 
2016 FORAM OS ANOS EM QUE 
MAIS INVESTI, ANDANDO NA 
CONTRAMÃO DA NEGATIVIDADE 
QUE É EXPOSTA PELA MÍDIA. 
PODE PARECER ARRISCADO, MAS 
ESTAMOS CRESCENDO

“

“

Fábio Peterlini – Empresário 
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Durante boa parte do ano você acompanha na 
Revista Acig as histórias dos vencedores do Prêmio 
Mérito de Gestão Empresarial. Entretanto, o principal 
legado deixado pela premiação é a possibilidade de 
promover as melhorias nos processos de gestão 
das empresas participantes. 

Por isso, o Conselho do Jovem Empresário 
da Acig já estuda formatos para que o sistema de 
inscrição para a premiação esteja disponível durante 
todo ano. Isso permitirá que os empresários possam 
reavaliar suas empresas sempre que oportuno, 
tornando o Prêmio Mérito um produto a ser oferecido 
pelos consultores de vendas no momento em que 
a empresa se associa à entidade. “Esta mudança 
no sistema servirá para que todas as empresas 
que chegam à Acig já possam fazer uma avaliação 
da sua gestão. Assim elas poderão identificar 
o que têm de bom, o que precisam melhorar, e 
retornar ao questionário sempre que necessário, 
para identificar se as mudanças promovidas na 
empresa surtiram efeito”, revela a conselheira do 
Conjove Lilian Cadore, que coordenou o processo 
de formulação do Prêmio em 2016. 

A empresária Miriam Matoba Abedala, 
proprietária da Primeiro Estilo Escola de Natação, 

CONJOVE

CONJOVE ESTUDA OPORTUNIZAR AVALIAÇÃO DO  
PRÊMIO MÉRITO COMO UM PRODUTO DA ACIG

comprova na prática como a avaliação realizada 
através do Prêmio Mérito de Gestão Empresarial 
pode transformar o ambiente organizacional das 
empresas. Participante assídua da premiação, ela 
foi finalista nas duas últimas edições: em 2015, 
na categoria inovação e em 2016 nas categorias 
inovação e microempresa. “Por convite do Conjove, 
comecei me inscrevendo apenas para participar. Nos 
primeiros anos via meu gráfico radar pequenininho, 
e percebi que tinha muita coisa para mudar na 
empresa. Comecei a procurar cursos e capacitação, 
que me ajudassem a fazer estas mudanças. A cada 
ano que pego o gráfico radar vejo melhorias”, afirma 
a empresária. 

O consultor do Sebrae Rodrigo de Barros, 
responsável pela validação dos dados do Prêmio 
Mérito de Gestão Empresarial em 2016, explica que o 
questionário de avaliação é baseado no MEG (Modelo 
de Excelência em Gestão) aplicado pela Fundação 
Nacional da Qualidade, adaptado conforme a 
realidade local. “A empresa que consegue executar 
os parâmetros do questionário pode afirmar que 
está seguindo no caminho certo rumo à excelência. 
Os efeitos de seguir o questionário são positivos 
na competitividade e melhoria nas competências 
das empresas, e empresas mais competitivas e 
sustentáveis ajudam a melhorar a realidade de toda 
uma cidade”, conclui. 

No Gráfico, a linha azul apresenta a auto avaliação realizada pelas empresas 
finalistas do Prêmio Mérito Empresarial 2016. A linha vermelha representa a 
validação dos dados realizada pela consultoria do Sebrae 

ESTA MUDANÇA NO SISTEMA 
SERVIRÁ PARA QUE TODAS 
AS EMPRESAS QUE CHEGAM 
À ACIG JÁ POSSAM FAZER 
UMA AVALIAÇÃO DA SUA 
GESTÃO. ASSIM ELAS PODERÃO 
IDENTIFICAR O QUE TÊM DE BOM, 
O QUE PRECISAM MELHORAR, E 
RETORNAR AO QUESTIONÁRIO 
SEMPRE QUE NECESSÁRIO, PARA 
IDENTIFICAR SE AS MUDANÇAS 
PROMOVIDAS NA EMPRESA 
SURTIRAM EFEITO

“

“

Lilian Cadore – Conselheira do Conjove 
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Coluna
EMPREENDEDOR

Da infância atrás do balcão da Panificadora dos pais para a abertura de 
seu próprio negócio ainda muito jovem, Graziela Beuren Córdova enfrentou 
os desafios de ser empreendedora e mostra sua vocação para o comércio 

Empreendedorismo 
e determinação
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QUAL A PRINCIPAL DIFICULDADE QUE VOCÊ ENFRENTOU 
NO INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS COLCHÕES?
Há 22 anos os representantes nem passavam por aqui, porque 
era uma região muito difícil de  vender. Com a vinda das grandes 
lojas de varejo, as coisas mudaram. Quando comecei, os 
representantes não passavam por aqui, nós que tínhamos que 
ir atrás. Agora pense, uma moça de 19 anos, fazendo pedidos, 
as pessoas não davam credibilidade. Achavam que era alguém 
querendo dar calote e colocando a empresa no meu nome. 
Quando o Sólon entrou na polícia era eu que fazia entrega, eu 
que pagava as contas, eu que atendia. Sofri preconceito por 
causa da idade, pois as pessoas chegavam na porta, olhavam 
para mim e diziam que queriam falar com a dona; o preconceito 
por dirigir um caminhãozinho para a entrega, o preconceito 
até por ser mulher. Tudo isso em uma região tradicionalista, 
como é a nossa. Com a vinda principalmente das universidades 
mudou muito isso. 

Quando comecei a trabalhar com colchões, outra dificuldade que 
senti foi encontrar mão de obra especializada. Principalmente 
porque devido ao tipo de venda que fazemos a abordagem tem 
que ser bem específica. Um exemplo: o teu vizinho compra um 
colchão e comenta com você que amou. Quando você chega 
aqui na loja me diz que quer o colchão daquele mesmo modelo 
que o seu vizinho levou. A questão é que talvez aquele modelo 
de colchão não dê certo para você. Nas lojas de magazine, 
como a gente chama, os vendedores trabalham com diversos 
produtos e acabam não tendo uma formação específica.  E 
em uma loja de um produto tão específico, como é a minha, 
exige um pouco mais de conhecimento, pois se você vende 
algo que não atende as necessidades do cliente ele acaba 
não voltando. No momento da venda você precisa entender 

COMO COMEÇOU SEU ENVOLVIMENTO COM O 
COMÉRCIO?
Nasci dentro do comércio. Meu pai e minha mãe vieram do 
Rio Grande do Sul há 45 anos e literalmente nasci dentro 
de uma panificadora. Comecei minha caminhada na Casa 
dos Colchões aos 19 anos, por influência do meu esposo, 
Sólon, que também vem de uma família de comerciantes. 
A Casa dos Colchões foi fundada há 22 anos, mais por 
insistência dele. Porém, em uma época de nossas vidas, 
ele decidiu fazer concurso para a Polícia e achava que era 
melhor vendermos a loja. Eu era professora do Município, 
então mudei para o período da noite, para trabalhar 
com educação de jovens e adultos e assumi a loja. Fiz 
magistério, me formei em Letras e fiz pós-graduação. 
Deixei a sala de aula porque meus filhos eram pequenos 
na época e eu não conseguia conciliar todas as atividades. 

COMO A VIVÊNCIA NA PANIFICADORA DE SEUS PAIS A 
AJUDOU A CONDUZIR SEU PRÓPRIO NEGÓCIO?
Sempre trabalhei na Panificadora dos meus pais. Meu 
pai é descendente de alemães e minha mãe de italianos. 
Então, eles sempre foram muito exigentes. Para que os 
funcionários ficassem mais tempo na panificadora e não 
tivessem trocas, eu acabava ensinando eles, pois quando 
algum deles saía eu acabava tendo que trabalhar sozinha. 
Uma vez, quando era ainda bem pequena, minha mãe 
viajou e eu fiquei cuidando sozinha da padaria. Por isso, 
acabei me tornando uma pessoa responsável. Desde cedo, 
fui educada para atender bem e administrar as coisas. Fui 
educada para trabalhar. 

QUAL A IMPORTÂNCIA DO APOIO DA FAMÍLIA PARA QUE 
VOCÊ CONSEGUISSE MANTER O SEU NEGÓCIO?
Aqui na loja, quem me ajudou muito a segurar as pontas 
foi minha sogra e a família do meu marido. Minha 
cunhada também me ajudou, e até hoje meu cunhado 
trabalha comigo. É uma empresa muito familiar. A 
maioria dos meus colaboradores a mãe ou o pai também 
já trabalharam comigo. Isso é algo que vem desde 
quando eu era criança, essa noção de cuidar bem dos 
colaboradores para mantê-los. 

Graziela abriu a Casa dos Colchões aos 19 anos

QUANDO O SÓLON ENTROU 
NA POLÍCIA ERA EU QUE FAZIA 
ENTREGA, EU QUE PAGAVA AS 
CONTAS, EU QUE ATENDIA. 
SOFRI PRECONCEITO POR CAUSA 
DA IDADE, POIS AS PESSOAS 
CHEGAVAM NA PORTA, OLHAVAM 
PARA MIM E DIZIAM QUE 
QUERIAM FALAR COM A DONA; 
O PRECONCEITO POR DIRIGIR 
UM CAMINHÃOZINHO PARA A 
ENTREGA, O PRECONCEITO ATÉ 
POR SER MULHER. TUDO ISSO EM 
UMA REGIÃO TRADICIONALISTA, 
COMO É A NOSSA. COM A 
VINDA PRINCIPALMENTE DAS 
UNIVERSIDADES MUDOU MUITO 
ISSO

“
“

Graziela Beuren Córdova – Empresária 

Coluna
EMPREENDEDOR
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que estão me sugerindo que irá dar certo, acabo acatando. 

VOCÊ CITOU QUE DESENVOLVE UM TRABALHO COM 
ANIMAIS ABANDONADOS. A CASA DOS COLCHÕES REALIZA 
COM ALGUM OUTRO TIPO DE TRABALHO SOCIAL?
Temos também um trabalho social com os antigos colchões 
dos nossos clientes. Muitas vezes eles fazem a compra 
e não sabem o que fazer com o colchão usado. Então 
acabamos recolhendo este colchão, pois sempre aparece 
alguém que precisa. Se a pessoa nos pedir para levar no 
SOS, por exemplo, nós levamos também. Além de darmos 
uma solução para a pessoa, também encaminhamos para 
alguém que precisa. 

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS MARCAS COM QUE A CASA DOS 
COLCHÕES TRABALHA? 
Sobre as marcas, o carro-chefe nosso é a Castor, uma marca 
que os clientes conhecem e aprovam. Trabalhamos também 
com Ecoflex, Ortoflex e Gazin. Em 22 anos, conseguimos 
filtrar as melhores marcas do mercado. Aquelas que deram 
problema nós fomos descartando.

HOJE, A CLASSE EMPRESARIAL SE PREOCUPA MUITO 
COM A CRISE ECONÔMICA ATRAVESSADA PELO BRASIL. A 
CRISE INTERFERIU DE ALGUMA FORMA NO ANDAMENTO 
DAS ATIVIDADES DA CASA DOS COLCHÕES? 
Crise é algo que sempre teve. Não sentimos muito aqui na 
loja. Claro, que um pouco todo mundo sentiu. Mas sempre 
digo que consumir, mesmo que seja um pouco, todo mundo 
vai ter que consumir. Se o cliente não pode comprar uma 
marca ele acaba optando por uma mais simples. O que 
a gente fez para driblar a crise: diversificou mais, com 
mais produtos em todas as linhas. Temos que ter as três 
opções, do barato, do médio e do caro. Para mantermos 
o movimento investimos em mais opções, oferecendo 
produtos para todos os bolsos.

QUE CONSELHO VOCÊ DÁ PARA QUEM ABRIU UM NEGÓCIO 
HÁ POUCO TEMPO OU PENSA EM EMPREENDER?
Nos tempos que vivemos hoje é preciso analisar bem. 
Principalmente a parte financeira, porque a maturação 
de um negócio leva em torno de 2 anos, para que comece 
a dar lucro. 

qual a necessidade do cliente e oferecer a melhor opção. Nós 
primamos muito por isso. Às vezes a maior dificuldade de um 
vendedor quando chega na empresa é entender que o nosso 
trabalho aqui não se pauta em vender por vender, apenas para 
bater metas. Se não for para oferecer ao cliente o produto ideal 
eu prefiro não vender. Procuramos sempre explicar para as 
pessoas as especificações de cada produto, alertando o que 
é o ideal. Acontece algumas vezes do cliente levar um produto 
que não é o mais indicado para as suas necessidades, mas nós 
tentamos deixá-lo bem consciente disso. 
A entrega também está incluída neste processo, porque tudo é 
uma sequência. Também não adianta vendermos e atendermos 
bem aqui e o entregador levar a encomenda de qualquer jeito. 
Por isso sempre peço para que eles tenham paciência. Assim, a 
nossa equipe de entrega muitas vezes chega a fazer mudanças 
em cômodos da casa a pedido dos clientes. 

EM SUA OPINIÃO, QUAL A IMPORTÂNCIA DOS 
COLABORADORES PARA O CRESCIMENTO DAS EMPRESAS?
O mais difícil para uma empresa é a mão de obra. Então, 
quando você encontra mão de obra qualificada é preciso 
cuidar muito bem dela. Meu cunhado, por exemplo, é uma 
pessoa que atende muito bem. Se chegasse aqui na loja, 
gostaria de ser atendida por ele. Para você ter uma ideia, 
ele começou a trabalhar comigo com uns 14 anos. Depois 
se transferiu para outras empresas e acabou voltando. E me 
ajuda muito, pois antes o único dia em que eu tinha férias 
era no Carnaval, na segunda e na terça-feira, pois não podia 
me ausentar. Desde que ele veio trabalhar comigo consegui 
viajar até para o Japão. Isso permitiu que eu pudesse 
também me dedicar mais ao trabalho social que desenvolvo 
há muito tempo com animais de rua. Fui presidente de 
uma ONG (Organização Não Governamental) dedicada aos 
animais por dois anos. Apesar de não fazer mais parte da 
ONG, continuo com este trabalho, castrando em média 30 
animais por ano. Continuei administrando a loja, mas com a 
ajuda do meu cunhado consegui soltar um pouco esta parte 
do atendimento.
Hoje temos cinco funcionários na equipe da Casa dos 
Colchões. Sou bastante sistemática. Às vezes, para eu mudar 
de ideia é um pouco difícil, mas quando vejo que é da forma 

A Casa dos Colchões trabalha com marcas conhecidas no mercado 

ÀS VEZES A MAIOR DIFICULDADE 
DE UM VENDEDOR QUANDO CHEGA 
NA EMPRESA É ENTENDER QUE O 
NOSSO TRABALHO AQUI NÃO SE 
PAUTA EM VENDER POR VENDER, 
APENAS PARA BATER METAS. SE 
NÃO FOR PARA OFERECER AO 
CLIENTE O PRODUTO IDEAL EU 
PREFIRO NÃO VENDER

“
“

Graziela Beuren Córdova – Empresária 

Coluna
EMPREENDEDOR
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Afinal para elas, as minorias, está excelente. 
A histórica má administração do Executivo Federal 

direciona a maior fatia proporcional da arrecadação de seus 
recursos para regiões menos produtivas e numa condição 
desproporcional a densidade demográfica, o que parece 
muito errado.  E se perpetua a condição de que estas regiões 
menos produtivas e com menos pessoas mandam mais no 
Congresso e nas entidades de classe que Sul e Sudeste que 
têm mais gente e geram mais tributos e riquezas ao país. 

É preciso defender a unidade do Brasil, mas tal distorção 
representativa infelizmente favorece discursos separatistas 
que se valem de injustiças na redistribuição de tributos que 
parecem verdadeiras. Onde estão nossos deputados federais 
e senadores para levantar bandeiras de representatividade 
proporcional a população? Parece que não estão e parecem 
que não vão estar. 

Se queremos a boa mudança é preciso repensar o 
momento e ver que o Brasil tem jeito desde que seus brasileiros, 
na maioria, busquem a transformação que precisamos com 
representantes que defendam a democracia, com o real desejo 
da maioria.

 Estudo sobre representatividade no Senado, na 
Câmara, a média de cadeiras no Congresso e comparativo 
com população e retorno sobre impostos federais enviados 
para Brasília, mostra que o quadro é  chocante. 

A mudança não é possível com atitudes isoladas, 
mas com uma mudança na postura da maioria da população 
brasileira que produz, gera impostos e vê sua representatividade 
se esvair. Dá no que, historicamente, vem dando: um Estado 
gordo, voraz na arrecadação e moribundo ao compensar seus 
reais contribuintes.

ARTIGO

IMPOSTOS VÃO E NÃO VOLTAM PARA A 
MAIORIA GERADORA DE ARRECADAÇÃO
UMA “DEMOCRACIA” EM QUE A REPRESENTATIVIDADE É DESPROPORCIONAL A POPULAÇÃO

Pense que você está num condomínio de 100 
imóveis. Você e outros 55 proprietários de imóveis bancam 
financeiramente mais de 80% dos custos. E, ainda assim, no 
momento de participar de uma assembleia para definições 
dos rumos do condomínio estas 56 pessoas que investem 
mais, têm representatividade equivalente a 38 pessoas. Ou 
seja:  interferem pouco nas decisões finais do condomínio que, 
pela lógica, deveria ser democrático, representando a maioria. 
Este exemplo acontece e em proporções bem maiores num 
país chamado Brasil.

Se democracia deveria envolver a decisão das maiorias, 
algo muito errado está acontecendo neste país. As regiões Sul e 
Sudeste contam com cerca de 56,34% da população brasileira 
e, ao mesmo tempo, detém apenas 37,9% das cadeiras 
existentes no Congresso Nacional, formado por Senado 
e Câmara Federal. E o mais interessante: as duas regiões 
brasileiras formadas por Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo têm, segundo matéria veiculada no Jornal Gazeta do 
Povo, retorno médio de apenas 3,7% daquilo que remetem em 
tributos federais para Brasília. Enquanto isso regiões como a 
Norte recebem de volta em investimentos 68,9% dos recursos 
que mandam para a Capital Federal e o Nordeste se beneficia 
com 26,6% dos recursos que manda para a União. 

Analisando superficialmente parece pouco, mas se 
dividirmos os 68,9% de investimentos na Região Norte pela média 
percentual de Sul e Sudoeste identificaremos algo intrigante: a 
população da Região Norte se beneficia com dinheiro público 
federal 19 vezes maior do que Sul e Sudoeste e a do Nordeste 
tem um retorno sete vezes maior que Sul e Sudoeste; sem 
contar que o pessoal do Centro Oeste ganha mais de cinco 
vezes em retornos financeiros federais do que Sul e Sudeste.  
Em resumo: quem, de fato, paga a conta é a maioria, não tem a 
representatividade necessária para dar as priorizações para a 
administração pública do país nas esferas políticas. E, portanto, 
parece não receber a porção justa, proporcional a população 
que possui e aos tributos que remete.

E o problema é maior e interfere nas lideranças 
representativas fora da política partidária: as Confederações 
de entidades geralmente são eleitas por representatividades 
distorcidas e injustas, pois não consideram o número de 
associados, mas a quantidade de estados da federação, 
que nada tem haver com proporcionalidade populacional ou 
representatividade social. Tal realidade gera um descompasso 
entre o que a maioria das pessoas espera e as atitudes 
observadas em Brasília, no poder. 

São assuntos polêmicos, mas que merecem revisões. O 
artigo 45 da Constituição Federal que define representatividade 
deveria ser revisto, mas a minoria que representa mais e 
também se beneficia mais não dá chances para alterações. Marcelo Dalla Tezze é jornalista e administrador com habilitação em Marketing 

Por Marcelo Dalla Tezze 
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