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CAPA
NÃO É BRINQUEDO NÃO: O QUE ESPERAR DAS 

VENDAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS?
Associativismo  

Faciap promove I Congresso 
Empresarial Paranaense

Educação
UTFPR inaugura seu Hotel 

Tecnológico

Empreendedor
Antonio e Miyuki Yamaguti

Royale Lanches e Buffet 
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Edição 101
Ano 10
Outubro  2016

OS ACONTECIMENTOS 
DO MEIO 
EMPRESARIAL

A ACIG RECEBE 
SEUS NOVOS 
ASSOCIADOS

ANTONIO E MYIUKI YAMAGUTI
ROYALE LANCHES E BUFFET  

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

ANIVERSARIANTES 
DO MÊS DE 
OUTUBRO

COMEMORAÇÕES 
DE  SETEMBRO

08 10 2912 14 16COLUNA 
EMPRESARIAL

NOVOS 
SÓCIOS EMPREENDEDOR

VOCÊ,
EMPRESÁRIO ACIG INTEGRACIG

Em alta: 
cuidados com 
a casa é uma 
das atividades 
favoritas do 
guarapuavano

GUARAPUAVA 
EM NÚMEROS

20 22 23 25 26 27 28

Projeto Escola 
Também 
Compra é 
implantado

Ceme marca 
presença 
em eventos 
estaduais

Nova 
presidência 
do Conjove 
demonstra 
vocação do 
Conselho em 
formar jovens 
lideranças

Faciap promove 
I Congresso 
Empresarial 
Paranaense

UTFPR 
inaugura 
seu Hotel 
Tecnológico

Tevah Moda 
Masculina recebe 
o Prêmio Mérito de 
Gestão Empresarial 
e reafirma seu 
compromisso 
na busca pela 
excelência

ECONOMIA CEME CONJOVE ASSOCIATIVISMO EDUCAÇÃORECONHECIMENTO

SEÇÕES

CAPA

18
NÃO É 

BRINQUEDO NÃO: 
O QUE ESPERAR 

DAS VENDAS 
PARA O DIA DAS 

CRIANÇAS?
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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

Enfim, contados os votos, anunciados os eleitos, é hora de voltar nossos olhos 
para a vida real, longe dos sonhos e das promessas exageradas. Esta aí o Brasil 
de hoje a nos perguntar: e agora? Agora, precisamos reconhecer que os setores 
produtivos, geradores de recursos e impostos, não estão aguentando o peso 
do setor público gastador. Precisamos alertar os novos prefeitos, vereadores e 
demais autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário que a corda está para 
arrebentar. Ou começamos economizar em tudo, desde as folhas de papel A4 até 
os combustíveis ou não evitaremos um embate doloroso entre iniciativa privada 
e o setor público.
Se todos os poderes não reconhecerem que os recursos são limitados, em breve 
não teremos sequer como pagar o mais sagrado, ou seja, o salário do servidor 
que labuta de forma responsável e comprometida e que se diga não são poucos. 
Seja em qual for a repartição pública, economizar um clips, otimizar o tempo 
no período de trabalho tudo é significativo pois se todos fizerem isto, farão a 
diferença. Infelizmente ainda vemos agentes públicos descompromissados com 
a dura realidade. Pensam somente na próxima eleição. Os partidos são o símbolo 
do fisiologismo. Precisamos voltar a incentivar a formação de lideranças, como 
foi no passado. Na verdade, em algum momento o Brasil se perdeu, precisamos 
nos encontrar novamente. Pensou-se que o cofre público era infinito e foram 
praticados verdadeiros saques. Agora é refazer, reconstruir, reorganizar a política, 
a economia, as relações sociais ou esperar a tragédia anunciada. O embate fatal.
Mas, tenhamos esperança. Com poucos ajustes podemos retomar o caminho 
da prosperidade. Temos um País sem guerras, com clima perfeito, paz social, 
indústria moderna, agricultura produtiva, comércio dinâmico e um terceiro setor 
(serviços) empreendedor. E o mais importante, um povo honesto e trabalhador. 
Depositemos esperanças nos novos prefeitos, que sejam mais comprometidos 
com a coisa pública. Acreditemos nos vereadores, cuja 
função é fiscalizar e legislar em prol da população. O 
Poder Público precisa parar de pensar em aumentar 
a carga tributária e se planejar, economizar, tornar-se 
eficiente, dar exemplo de gestão. Temos que ter planos 
diretores para 10, 20, 30 anos ou mais. Daí, sim, podem 
pedir ao empresariado e à sociedade em geral que 
colaborem com o Brasil. Creio que todos dirão sim. 
Pois valerá a pena.
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Cledemar Antonio Mazzochin
2º Vice-Presidente 

1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Vice-Presidente Comércio
Vice-Presidente Indústria
Vice-Presidente p/Ass.Prest. de Serviço
Vice-Presidente Agrícola 
Diretor Administrativo
Vice-Diretor Administrativo
Diretor de Finanças e Orçamento
Vice-Diretor de Finanças e Orçamento
Diretor para Assuntos SCPC
Diretor de Relações Públicas
Diretora de Promoções e Eventos
Diretor de Crédito Cooperativo

Arnaldo Stock
Cleris Machado
Douglas Limberger
Eduardo Plestch
Ires Priviatti

José Fernando Brecailo Junior
Julio Cesar Pacheco Agner
Osvaldo Lins de Almeida Tavares
Serlei Antônio Denardi
Silvério Antonio Simon

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHEIROS
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CONSELHEIRAS

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente                                        Rudival Kasczuk

Presidente                                  Thiago Limper Pfann

Presidente                                    Rui Sérgio Primak

Presidente                                  Lara Cerize Mena Sganzerla

CONSELHO EMPRESARIAL DA MULHER EXECUTIVA 

CONSELHO DO JOVEM EMPRESÁRIO 

Arthur Gubert
Alexandre Dangui Pastro
Carlos Augusto Araujo
Carolina Virtuoso
Douglas Vieira
Eduardo Christ
Flavio Antonio Sichelero
Flávio Claudinei Ladwig
Gidalti Bueno Linhares

Janos de Matos Horst
Jonatas Dutra
Lilian Cadore
Lucas Ponchon
Marcos Borges
Marcos Henrique Adriano
Miklãel Alves
Oamis Paulo Aqsenen
Paulo Gomes

Vilmar Domingues da Luz
Cledemar Antonio Mazzochin
Claudinei Pereira
Acássio Antonelli
Miriam Cristina Matoba Abedala
Romualdo Prestes Kramer
Emerson Theodorovicz
Sérgio Elizeu Micheletto
Reinaldo Juliani
Graziela Beuren Córdova
José Carlos Sovrani
Zanoni Camargo Buzzi
Maria Inês Guiné
Antônio Rigo Bello

Amanda Alvarenga
Ana Maria Silvério  
Beatriz Garcia  
Cleusa Godoy  
Daniela Barbieri 
Elaine Scartezini Meirelles  
Elizabete Machado  
Giselle Mattos Leão Abdanur  
Juliana Moller  
Julieta Cordeiro  
Katya Santos   
Kerlin Zimmer
Loren D´Angelo  
Lourdes de Figueiredo Leal  
Luciane Mattos de Barros

Marcela Mendes  
Maria Inês Guiné  
Maria Inês Kusznir  
Mariana Gravon  
Marlene Geteski  
Matilde Maria Cantu Kessler  
Miriam Abedala
Nuhar Karam
Sandra Chass
Sandra Hyczy
Sheila Tavares  
Tatiana Ferro  
Vanderleia Bocheneck  
Vanessa Wunsch  

CONSELHO PERMANENTE DE PRESIDENTES
Nivaldo Passos Krüger
Edilson José Sanches
Sérgio Fanucchi
Célio Teixeira Cunha
Adalberto Losso
Sérgio Zarpellon

Julio Cezar Pacheco Agner
Ires Salette Previatti
Valdir Grigolo
José Divonsil da Silva
Eloi Laércio Mamcasz

PALAVRA DA DIRETORIA
Devemos evitar a tragédia anunciada
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

1

2

3

5

7

4

6

8

1 – O STUDIO DE DANÇA LA BAYADÈRE PARTICIPOU DO FESTIVAL DE 
DANÇA DE JOINVILLE 

2 – A BESHA REALIZOU DE 15 A 18 DE SETEMBRO O BAZAR DIVAS DO 
ASFALTO

3 – O PRESIDENTE DA ACIG, RUDIVAL KASCZUK, ACOMPANHADO DO 
GERENTE ADMINISTRATIVO DA ASSOCIAÇÃO, PAULO ROBERTO SANTOS 
DE LIMA, RECEBEU A VISITA DA COORDENADORA REGIONAL DO SESCAP-
PR, EVA SCHRAN, E DA SECRETÁRIA REGIANE CHAVES
 
4 – A DALE CARNEGIE PROMOVEU NA ACIG UM WORKSHOP GRATUITO 
QUE TRATOU DE ASSUNTOS COMO PERFORMANCE, LIDERANÇA E 
COMUNICAÇÃO

5 – A EQUIPE DA BONNY LANÇOU SUA COLEÇÃO PRIMAVERA/VERÃO 2017 NO 
DIA 14 DE SETEMBRO

6 – A ICTUS REUNIU CLIENTES E AMIGOS PARA UM DELICIOSO CAFÉ EM 
COMEMORAÇÃO AOS SEUS 22 ANOS

7 – O PRESIDENTE DA ACIG, RUDIVAL KASCZUK, E O 2ª VICE-PRESIDENTE 
DA ENTIDADE, CLEDEMAR ANTONIO MAZZOCHIN, RECEBERAM NA SEDE 
DA ASSOCIAÇÃO O GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LUIZ 
CARLOS PIETA 

8 – NO DIA 17 DE SETEMBRO A MODAS JOLIE REALIZOU UM EVENTO EM 
HOMENAGEM AO DIA DO CLIENTE
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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –   INFOLUTION SISTEMAS
 
2   –   INDÚSTRIA DE PÃES GAÚCHA

3   –   CLÍNICA CORPI

4   –   RODRIGO BORGES DE LIS - ADVOGADO

Fotos ACIG

1 2

3 4

Coluna
NOVOS SÓCIOS
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parcela de meus estudos no penúltimo ano da Universidade.
Após a conclusão do estágio obrigatório na 

Cooperativa Agrária, em 1.996 iniciei minha carreira 
profissional como Assistente Técnico de Vendas 
em uma multinacional, a Dupont do Brasil, onde 
desenvolvia atividades a campo, fazia recomendações 
e acompanhamento da performance de produtos nos 
agricultores da nossa região.

Após um ano de trabalho fui convidado a ingressar 
em uma empresa de insumos agrícolas de Guarapuava, 
que estava em plena expansão e onde atuei por quase 10 
anos, iniciando no cargo de coordenador de vendas até 
assumir a gerência da área de insumos.

Posteriormente, fui convidado a gerenciar outra 
empresa de insumos agrícolas que se instalou em 
Guarapuava, onde fiquei por sete anos como Gerente de 
Filial. Posteriormente, estive por mais dois anos como 
Gerente Geral, atuando desde a região de Guarapuava e 
municípios vizinhos até o norte pioneiro do Paraná.

Foram anos de muita dedicação, trabalho árduo 
e de grande aprendizado, onde pude conhecer muitas 
pessoas, fazer amizades e principalmente conhecer o 
mercado e fazer um ótimo relacionamento com clientes e 
fornecedores.

Após 18 anos de atuação no setor agrícola, me senti 
com maturidade para iniciar um negócio próprio e junto 
com a Lavoura S/A abrimos a Lavoura Guarapuava, onde 
eu tinha participação societária e atuamos juntos por dois 
anos e meio.

Graças a Deus e com apoio de nossos clientes e 
colaboradores a empresa cresceu e surgiu a oportunidade 
de adquirir as cotas do outro sócio e assim, dessa forma, 
acreditando no potencial da nossa região, surgiu a CB Agro.

A CB AGRO conta com uma equipe de técnicos 
preparados e comercializa insumos agrícolas, desde 
fertilizantes, sementes, nutrição vegetal, agroquímicos, 
produtos biológicos e de alta performance e presta 
serviços de assistência técnica à campo.

Com muita fé em Deus, trabalho, dedicação, 
simplicidade e entusiasmo, nossa visão é que esse 
empreendimento possa crescer e consolidar-se como uma 
das empresas referências do agronegócio da nossa região.

Quero aqui deixar um agradecimento especial aos 
nossos clientes que acreditam em nossa empresa, aos 
meus pais pela minha formação e minha família, esposa e 
filhos, que estão sempre me apoiando e de uma forma muito 
especial às minhas avós Laura Pacheco Bastos e Adélia 
Ciscato (in memoriam), que sempre me incentivaram.

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Cândido Pacheco Bastos Filho 

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Sou natural de Guarapuava, formei em Engenharia 
Agronômica em 1.995 pela UEPG - Universidade Estadual 
de Ponta Grossa e sempre acreditei no potencial agrícola 
do Brasil e da nossa região.

Minha família sempre teve comércio na cidade. Meu 
bisavô, Luiz Ciscato, inaugurou a primeira usina hidrelétrica 
no município e meus avôs tiveram casas de comércio 
e o primeiro cinema de Guarapuava. Vereador por três 
mandatos, meu pai também foi Vice-Prefeito e Prefeito da 
cidade, além de um mandato como Deputado Estadual e 
diretor de empresas públicas do estado.

Após encerrar suas atividades na vida púbica, 
meu pai resolveu investir no plantio de cereais e batata 
na região de Guarapuava. Foram anos muito difíceis. As 
produtividades foram afetadas por uma severa doença da 
soja, o cancro-da-haste, que em conjunto com os baixos 
preços das commodities e o plano Collor, desanimavam 
qualquer agricultor.

 Acompanhando esse empreendimento nos finais 
de semana, além dos estudos, sempre busquei fazer 
estágios no período de férias desde o início da universidade.

 Durante o curso de agronomia, por indicação de 
uma grande professora, tive a oportunidade de estágio 
numa empresa de melhoramento de sementes na região 
de Ponta Grossa. Isso me ajudou a custear uma pequena 
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34 ANOS 
O Boticário - Loja 01 13/10/82
Casa Esporte 01/10/82

38 ANOS 
Inarmento Pré-Moldados 01/10/78

39 ANOS 
Auto Escola Bosco 21/10/77

45 ANOS 
Livraria e Papelaria Universon 01/10/71

49 ANOS 
Sindicato Rural 18/10/67

56 ANOS 
Moinho São Luiz 20/10/60

107 ANOS 
Força e Luz do Oeste 15/10/09

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA
1 ANO  
Vidrocor Transparência e Qualidade 15/10/15

2 ANOS 
A Carniel Logística 22/10/14
Med Prev Guarapuava 20/10/14

3 ANOS 
D & C Recupera 03/10/13

4 ANOS 
Parteka Parque das Árvores 22/10/12
Parteka Vila Carli 22/10/12

5 ANOS 
Oliveira Buffet e Eventos 27/10/11

6 ANOS 
Master Informática 25/10/10

7 ANOS 
Essencia do Sabor 28/10/09
NDI - Núcleo de Diagnóstico por Imagem 14/10/09
Comercial Ivaiporã 04/10/09

8 ANOS 
Dellim Modas 22/10/08
CVC Turismo 20/10/08
Contabilidade Empresarial Pasetti  16/10/08
Guaratel 09/10/08
IP Construções 02/10/08

10 ANOS 
FJ Computadores 27/10/06
Unifass Sistema de Ensino 10/10/06

11 ANOS 
Mabes 11/10/05

12 ANOS 
Atual Confecções e Calçados 13/10/04

13 ANOS 
Vasp Imóveis 01/10/03
Infolution Sistemas 01/10/03

15 ANOS 
Patoeste 11/10/01

17 ANOS 
Corpo Bello Estética 10/10/99

18 ANOS 
Escola Santa Teresinha do Menino Jesus 01/10/98

19 ANOS 
Melo Advogados Associados 01/10/97

20 ANOS 
Escola Arco Íris Educação Infantil e Ensino Fundamental 25/10/96
Minerva Consultores Associados 01/10/96
Galpão do Boiadeiro 01/10/96

21 ANOS 
Casa de Especiarias & Importados 30/10/95
Royale Lanches 23/10/95
RM Motores 19/10/95
Clínica do Automóvel 01/10/95

26 ANOS 
Pesada Avenida 01/10/90

27 ANOS 
Loja Venezza 02/10/89
Ótica Veja 02/10/89

30 ANOS 
Employer 15/10/86

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

Abrakadabra Infantil e Juvenil 25/07/16

Mercado Bem Bom 16/08/16

Farmácia Nato Farma 16/08/16

Rodrigo Borges de Lis - Advogado 16/08/16

Clínica Corpi 24/08/16

Indústria de  Pães Gaúcha 08/09/16

Easy English For Everyone 10/09/16

Arte Brasil 13/09/16

Lember Software 13/09/16

Worquim Piscinas Multi Marcas Guara 14/09/16
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ECONOMIA

POR QUE SER ASSOCIADO  
À SGC É UMA VANTAGEM?

Responda rápido: se você precisar de um 
empréstimo para capital de giro ou para investir em 
mudanças estruturais em sua empresa, acha que 
conseguirá com facilidade neste momento? Se você é 
micro ou pequeno empreendedor, certamente a resposta 
foi não. 

Na primeira década dos anos 2000 foi sancionada a 
Lei Federal nº 123/2006, conhecida nacionalmente como 
Lei da Micro e Pequena Empresa. Em 2007 a legislação 
passou por alguns ajustes, o que autorizou a criação de 
um Sistema Nacional de Garantias de Crédito, integrante 
do Sistema Financeiro Nacional. Neste cenário, em 2008, 
foram lançadas pelo Sebrae as chamadas públicas 
para apoiar projetos de constituição de Sociedades 
Garantidoras de Crédito em todo Brasil. 

Em um cenário desafiador, como o que os 
empresários enfrentam atualmente, os serviços das 
SGCs oferecem, especialmente aos micro e pequenos 
empreendedores, a oportunidade de acesso ao crédito 
junto a diversas instituições financeiras. 

O empresário Ezequias Luiz Costa, da Elcco Materiais 
de Construção, conta que conheceu a SGC Centro-Sul, 
instalada na sede da Acig, através de divulgações realizadas 
pela Associação. “Vi alguns anúncios na Revista Acig, mas 
não tinha muita ideia de como funcionava. Foi quando 
fui convidado para uma reunião e pude conhecer melhor 
sobre o funcionamento da SGC”, revela o empresário, que 
hoje é membro do Conselho Administrativo da instituição. 

Costa explica que adquirir um empréstimo através 
de uma carta de crédito da SGC é muito vantajoso para 
os empresários, já que as taxas de juros acabam ficando 
bastante abaixo das que geralmente são cobradas 
pelas instituições financeiras. “A experiência que eu 
tive conseguindo um empréstimo pela SGC foi muito 
boa, pois as taxas de juros são quase 50% menores que 
as geralmente cobradas. A SGC facilita que os micro 
e pequenos empresários tenham um poder maior de 
barganha junto aos bancos, que geralmente pedem uma 
garantia na hora de conceder os empréstimos”, diz.

Outro importante ponto apontado por Ezequias 
Costa para incentivar que os empresários se associem à 
SGC é o fato de que os valores obtidos através das cartas 
de crédito ajudam a movimentar a economia local. “É muito 
importante aumentarmos nosso rol de associados, pois 
assim aumentamos também o nosso fundo garantidor, 
o que beneficia os próprios associados. Além disso, todo 
dinheiro novo que entra na praça movimenta a economia 
local, fomentando nosso comércio e indústria”, avalia.     

Para Seu Ezequias, a SGC oferece aos micro e pequenos empreendedores poder de barganha junto aos bancos 

A EXPERIÊNCIA QUE EU TIVE 
CONSEGUINDO UM EMPRÉSTIMO 
PELA SGC FOI MUITO BOA, POIS AS 
TAXAS DE JURO SÃO QUASE 50% 
MENORES QUE AS GERALMENTE 
COBRADAS. A SGC FACILITA 
QUE OS MICRO E PEQUENOS 
EMPRESÁRIOS TENHAM UM PODER 
MAIOR DE BARGANHA JUNTO 
AOS BANCOS, QUE GERALMENTE 
PEDEM UMA GARANTIA NA HORA 
DE CONCEDER OS EMPRÉSTIMOS

“

“

Ezequias Luiz Costa – Empresário 
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1 – Celio Cunha (Celplac)

2 – Anderson Jesus Costa e Reinaldo Ferreira Junior (Leve  

       Calçados)

3 – Luth Rodrigues Kimak e Diego Cubiça de Lara (Guaravel Rent a  

       Car)

4 – Elizete Rossetti (Latreille)

5 – Regiane Barros e Daiany Zacalusni (Kuka Maluka) 

6 – Larissa Pool Seretuki e Odenei José Marchioro (Fiat Verità)

7 – Cleber A. dos Santos, Mária Maria Coelho e Anderson Furmann  

       (Faculdade Campo Real)

8 – Charlie Liberati e Josue Becker da Silva (Yupi Sorvetes)

9 – Ezequias Luiz da Costa (Elcco Materiais de Construção)

10 – Aragão Cesar Siqueira e Valmir Eidam Menon (Central  

         Cartuchos)

11 – Elizebet Ap. Gomes e Simara Moraes (Bete Joias)

12 – Thiago Pfann e Josef Pfann Filho (Agrícola Estrela)

13 – Rosana Passareli, Arthur e Flavio Sichelero (Faax Gestor  

         Imobiliário)

14 – Rudival Kasczuk (Fortcar Center)

15 – Marcio Jacobesen Battistella, Danielle Dalla Vecchia, Jaqueline  

          Baldissar e Flavio Sichelero (Faax Gestor Imobiliário)

16 – Miriam Abedala e Edison Antonio Abedala (Abedala Corretor de  

        Imóveis)

17 – Loren D’Angelo (Dale Carnegie) e Jean Felde de Liz (Anjo                 

         Sapeca Berçário e Educação Infantil)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 09.09.16

Fotos: ACIG

21

8

16 17

9 10 11 12

13 14 15

3 4

5 6

7



OUTUBRO 2016 17



18 OUTUBRO 2016

O Dia das Crianças só passou a ser explorado comercialmente no Brasil na década de 1950

CAPA

NÃO É BRINQUEDO NÃO: O QUE ESPERAR 
DAS VENDAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS?

 Em outubro chega a hora de olharmos com ainda mais 
carinho para os nossos pequenos, com a celebração do Dia 
das Crianças. O dia 12 foi instituído através de um projeto de lei 
aprovado pela Câmara dos Deputados em 1924. Apesar de na 
maioria do restante do mundo a data ser celebrada no dia 20 de 
novembro, sua intenção é a mesma: homenagear a criança. 
 Sob o aspecto comercial, o Dia das Crianças só passou 
a ser explorado no Brasil na década de 1950 quando a Estrela, 
uma gigante do mercado de brinquedos nacional, realizou uma 
extensa campanha de marketing para a divulgação do seu 
então mais recente lançamento: o famoso Bebezão, que se 
assemelhava muito a um bebê de verdade. Meninas de todo 
país ficaram em polvorosa com a novidade, fazendo com que 
pais e mães corressem às lojas a procura do brinquedo. Foi 
um sucesso. A Johnson & Johnson, embora não trabalhe com 
brinquedos, também ajudou a massificar no Brasil a cultura 
de presentar as crianças no seu dia ao promover, em 1965, a 
Campanha Bebê Johnson’s, que escolheu o bebezinho mais 
bonito do país.   
 Das décadas de 1950 e 1960 pra cá muita coisa 
mudou. Entretanto, a preferência do público infantil permanece 
a mesma: as bonecas e bonecos, sejam eles no famoso 
formato de bebê ou inspiradas em personagens de filmes, 
desenhos e animações, continuam no topo da lista dos mais 
vendidos em todo Brasil, correspondendo a 40% dos negócios, 
segundo estatísticas divulgadas pela Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ). 
 Só em 2015, o mercado nacional produtor de brinquedos 
faturou R$ 9,5 bilhões, registrando crescimento significativo 
com relação ao período anterior. Este acréscimo nas vendas da 
produção de brinquedos Made in Brasil está diretamente ligado à 

alta do dólar, que inibiu de certa forma a importação de produtos 
de países concorrentes, especialmente da China. Ainda de acordo 
com dados divulgados pela ABRINQ, a expectativa é que o setor 
feche 2016 com um crescimento de 15%.
 Embora o público infantil seja uma importante 
parcela do mercado consumidor e os prognósticos pareçam 
favoráveis, os lojistas guarapuavanos que trabalham com o 
comércio de produtos voltados para os pequenos ainda estão 
um pouco receosos, especialmente por conta do momento de 
instabilidade econômica que o Brasil atravessa. 

 Para a empresária Clara Fonseca, do Esquinão R$ 
1,99, as vendas registradas em outras datas comemorativas 
durante o ano não fazem com que haja expectativa no 
aumento da comercialização no Dia das Crianças. Por isso, a 
empresa espera que o faturamento durante o período, que já 
foi considerado como um segundo Natal, ao menos empate 
com o obtido em 2015. “Nos últimos cinco anos percebemos 
uma queda grande nas vendas do Dia das Crianças. Hoje, 
uma pessoa que comprava um brinquedo de R$ 100,00 acaba 
levando um brinquedo de R$ 30,00, porque o Dia das Crianças 
é mais uma lembrança”, declara. A empresária ainda destaca 
que procura ter disponível na loja opções que se adequem 
a todos os bolsos, indo de R$ 1,00 a R$ 200,00. “É claro que 
notamos que o fluxo dos produtos de R$ 1,00 é bem maior do 

A ALTA DO DÓLAR CONTRIBUIU PARA 
O CRESCIMENTO DAS EMPRESAS 
NACIONAIS FABRICANTES DE 
BRINQUEDOS
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CAPA

AS TEMPERATURAS PODEM ESQUENTAR AS VENDAS 
DO MERCADO DE CONFECÇÕES

O Dia das Crianças não é só brinquedo. Muitas pessoas 
preferem presentar os filhos, sobrinhos ou afilhados com peças 
de roupa. Com o prolongamento das baixas temperaturas até 
meados do mês de setembro, as lojas de confecções infantis, 
que costumam lançar suas coleções de Primavera/Verão 
nesta época, podem acabar lucrando com o calor que promete 
chegar para ficar a partir do mês de outubro.

A empresária Sandra Becker, da Basic Kids, conta que a 
loja costuma ter bons resultados no Dia das Crianças e projeta 
que este ano as vendas devem ao menos empatar com o ano 
anterior. “Temos sempre que ter expectativas positivas. Se 
entrar o calorzinho que promete agora para outubro, acredito 
que as vendas serão bem legais. Temos desde os produtos 
mais acessíveis, a partir de R$ 29,90, até os com maior valor 
agregado, de R$ 149,90”, afirma. Para aquecer ainda mais o 
movimento, a empresária comenta que, assim como fez em 
2015, pretende realizar atividades como pintura de rosto, 

As lojas de confecções infantis esperam lucrar com o calor de outubro 

distribuição de algodão doce e arte em balões durante todos 
os sábados do mês de outubro. 

Os empresários Mari Claudia Seguro e Peterson 
Tosetto, proprietários das Lojas Babysol, Kuka Maluka e 
Lilica & Tigor, todas voltadas para o público infantil, também 
apostam no calor para aumentar as vendas. “Ao contrário do 
que as pessoas pensam, outubro não costuma ser um mês 
onde temos um faturamento muito acima da média, mas com 
a chegada do calor nesta época acreditamos que podemos ter 
um resultado maior do que nos outros anos”, projeta Tosetto. 
Para o Dia das Crianças 2016, os empresários repetirão a 
Promoção Like no Look, onde um cliente da Babysol e outro da 
Kuka Maluka, ambos que tiverem o maior número de curtidas 
em suas fotos postadas nos canais das lojas, ganharão um 
look completo de presente. Já na Lilica&Tigor, os clientes que 
adquirirem um determinado valor em produtos ganharão uma 
barraca personalizada com os personagens da franquia. Além 
disso, as três lojas realizarão uma campanha de arrecadação 
de brinquedos, que serão destinados a entidades beneficentes 
de Guarapuava. “Nossas vendedoras irão trabalhar essa 
conscientização com os nossos clientes e, após a arrecadação 
iremos pessoalmente levar essas doações às instituições 
de caridade e doar um pouco do nosso tempo para estas 
crianças, cumprindo com o nosso papel social”, finaliza Mari 
Claudia Seguro. 

que os demais”, diz.
 Apesar dos problemas econômicos enfrentados 
pelo Brasil, que têm diminuído o poder de compra dos 
consumidores, o empresário Celio João Nicheletti, da Sak 
Som, revela que as datas comemorativas costumam sempre 
atrair movimento para o negócio. Segundo ele, a principal 
dificuldade que tem encontrado para o Dia das Crianças 
não diz respeito ao investimento dos clientes, mas sim à 
aquisição de produtos que possivelmente serão procurados. 
“As importadoras realizaram parte das compras para o Dia 
das Crianças ano passado, quando a situação estava pior. 

Por causa da alta do dólar, a compra de produtos como 
as bonecas da Hasbro, por exemplo, que custam até R$ 
500,00 e são bastante procuradas, foi menor. Assim, para 
que possamos oferecer este tipo de mercadoria temos que 
recorrer aos atacadistas, o que acaba encarecendo o produto 
para a venda final”, esclarece.
 Neste cenário, o empresário comenta que investiu 
forte em produtos provenientes do mercado nacional. “Apostei 
em brinquedos de até R$ 49,90, de fábricas brasileiras, pois 
são produtos certificados pelo IMETRO e que devem sair 
bem”, conclui.

COM A CHEGADA DO CALOR EM 
OUTUBRO, AS EMPRESAS DE 
CONFECÇÕES PODEM TER UM 
MELHOR RENDIMENTO NAS VENDAS 
PARA O DIA DAS CRIANÇAS 
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Guarapuava em
NÚMEROS

EM ALTA: CUIDADOS COM A CASA É UMA DAS 
ATIVIDADES FAVORITAS DO GUARAPUAVANO

 Há quem diga que decorar a casa é uma daquelas 
tarefas que nunca têm fim: seja para adaptar o ambiente a uma 
nova rotina, novos usos para o espaço e ou até mesmo quando 
a família cresce, a verdade é que gostamos de acompanhar 
tendências e renovar aquele lugar que é tão sonhado!
 Da escolha dos acabamentos ao mobiliário, os 

ambientes estão em constante transformação, e quando 
o mercado de matérias de construção tem esse olhar, pode 
prever oportunidades de negócio. Ainda mais em tempos que 
os paranaenses estão mais cautelosos na hora de gastar. 
Como conquistar aqueles que continuam investindo para 
deixar o lar mais confortável?

 Mesmo com a desaceleração de vários setores 
da economia, o consumidor não tem deixado de investir 
em conforto para sua família. Os guarapuavanos, 
por exemplo, amam renovar suas casas! Seja aquela 
grande reforma, que exige planejamento e mão de obra 
especializada, ou uma mudança na decoração, que faz 

MERCADO DE DECORAÇÃO E REFORMAS TEM PÚBLICO CATIVO, E ENTENDÊ-
LO PODE SER A CHAVE PARA FAZER BONS NEGÓCIOS

toda a diferença no astral do ambiente, esse é um forte 
hábito de consumo da população. Segundo pesquisa da 
Kantar Ibope encomendada pela RPC, 24% das pessoas 
de Guarapuava compraram algum artigo de reforma 
ou decoração nos últimos 12 meses, uma das maiores 
médias do Estado. 

Por Raquel Leite 
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Guarapuava em
NÚMEROS

 Entender esse público é ser assertivo na 
comunicação, trazendo mais resultados para seu negócio. 

 E o mercado de tintas? Também é dominado pelas mulheres: 51% dos consumidores dos últimos 12 meses são do sexo 
feminino. Essas mulheres:

 Do públ ico potencial  c l iente de mater ia is  de 
construção e lo jas de decoração de Guarapuava, 
54% são mulheres.  Conhecê-las é tão importante 
quanto conversar  com elas,  oferecer  um bom 

Por exemplo, das pessoas que compraram artigo de 
reforma ou decoração nos últimos 12 meses:
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FIZERAM ATIVIDADES DE CULINÁRIA NOS ÚLTIMOS 30 DIAS
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REFORMAR A CASA É COISA DE MULHER TAMBÉM! 
atendimento e ,  c laro ,  encantá-las com produtos de 
qual idade.  Cerca de 16.950 mulheres compraram 
algum art igo de decoração e reforma nos últ imos 
12 meses,  e  destas:
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Fonte: Kantar Ibope Media - TGI - Banco: Guarapuava (Outubro a Novembro/2015)
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entenderem as necessidades das escolas. “Procuramos a Acig 
para fazermos um trabalho junto ao comércio local, e despertar 
em nossos empresários o conhecimento de que este é um 
recurso público que vem e que precisa ser aplicado em nossa 
região”, afirma Margarida de Oliveira Lopes, Coordenadora do 
Setor Financeiro do NRE Guarapuava. 

 A última parte do processo reuniu escolas e empresas 
para uma rodada de negócios. Na avaliação do empresário 
Edson Hamerski, do Alicerce Materiais de Construção, o 
Projeto Escola Também Compra pode ser muito importante 
para o comércio local. “Antes do projeto não tivemos sucesso 
no fornecimento de materiais para as escolas. Com o projeto 
pude conhecer alguns pontos da legislação, que priorizam as 
micro e pequenas empresas. Acho que esta iniciativa é muito 
válida”, disse. 
 A implantação do Projeto Escola Também Compra é 
piloto em todo Paraná. A intenção da SEED é levá-lo para os 
outros 31 Núcleos Regionais de Educação presentes no estado. 

QUANDO VOCÊ ESCLARECE 
AOS DIRETORES QUE EXISTE 
UM PROCESSO LEGAL E A 
IMPORTÂNCIA DE ESTAR 
INCENTIVANDO AS EMPRESAS DE 
MICRO E PEQUENO PORTE, ELES 
PERCEBEM PORQUE É NECESSÁRIO 
CUMPRIR COM ESTES REQUISITOS 
E TAMBÉM DE EXERCER SUA 
FUNÇÃO SOCIAL

“

“

Angela Kubersky - Coordenadora de Prestação de 
Contas da Coordenadoria de Apoio Financeiro da SEED

ECONOMIA

PROJETO ESCOLA TAMBÉM 
COMPRA É IMPLANTADO

Através de workshops ministrados pelo Sebrae, escolas e empresas puderam conhecer mais sobre o processo de Compra Direta

 De um lado as escolas públicas da rede estadual de 
ensino, que juntas possuem um poder de compra que, por ano, 
ultrapassa a casa dos milhões. De outro, os empresários dos 
setores de comércio e prestação de serviços, disponíveis para 
oferecer produtos que supram as necessidades de consumo 
destas instituições. E no meio, a seguinte questão: como unir 
estas duas pontas?
 Você acompanhou aqui na Revista Acig o lançamento 
do Projeto Escola Também Compra. Criado através de uma 
parceria entre a Associação, o Núcleo Regional de Educação de 
Guarapuava (NRE), a Secretaria Estadual de Educação (SEED) 
e o Sebrae, o projeto nasceu com o objetivo de preencher essa 
lacuna entre escolas e empresários, colocando-os frente a frente 
para realização de negócios. Só até o final de 2016, as 59 escolas 
ligadas ao NRE de Guarapuava terão disponíveis para a compra 
de produtos de primeira necessidade e contratação de serviços 
mais de R$ 2 milhões, provenientes do fundo rotativo. Para gastar 
este montante, as escolas podem utilizar o método de Compra 
Direta, favorecendo as micro e pequenas empresas locais.
 Para instrumentalizar as instituições de ensino sobre 
a maneira correta de efetuar estas compras e posteriormente 
realizar a prestação de contas destes valores, o primeiro passo 
do Escola Também Compra foi reunir os gestores na Acig para 
um workshop ministrado pelo Sebrae. “Quando você esclarece 
aos diretores que existe um processo legal e a importância 
de estar incentivando as empresas de micro e pequeno 
porte, eles percebem porque é necessário cumprir com estes 
requisitos e também de exercer sua função social”, declara 
Angela Kubersky, Coordenadora de Prestação de Contas da 
Coordenadoria de Apoio Financeiro da SEED.
 Em um segundo momento, foi a vez das empresas 
passarem por um processo de formação semelhante, com o 
intuito de serem orientadas sobre a documentação necessária 
para poderem participar do processo de Compra Direta e de 
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de todas as empresárias do CEME/Núcleo Multissetorial 
da Mulher Empresária, e também porque soube que 
as mudanças recentes no formato de avaliação da 
premiação o tornaram mais assertivo. “O Prêmio Mérito 
hoje é realmente aquilo que eu buscava há anos atrás: 
uma avaliação das empresas, apontando o que está bom 
e o que precisa ser melhorado para que o empresário 
tenha mais resultado”, afirma. 

Segundo a empresária, um dos fatores que 
contribuiu positivamente para que a Tevah Guarapuava 
atingisse um alto grau de gestão é a presença frequente 
de consultores na empresa. “Conversei com vários 
amigos que ficaram entre os finalistas e eles disseram 
que após a avaliação do Sebrae sentiram a necessidade 
de contratar um consultor. Desde 2013 eu trabalho com 
consultoria, porque sozinho você não consegue ver tudo 
o que a empresa precisa e também porque é importante 
trazer o olhar de quem está de fora”, explica. 

Lara revela que a repercussão do Prêmio Mérito 
de Gestão Empresarial tem sido bastante positiva, 
principalmente junto aos clientes. “Muitas pessoas 
chegam aqui na loja e falam que o Prêmio está em boas 
mãos, porque oferecemos um atendimento de qualidade. 
Sabemos que a premiação avalia muito mais que o 
atendimento, mas receber esse feedback tem sido muito 
legal”, diz.

A empresária também comenta que o Prêmio 
Mérito de Gestão Empresarial foi um incentivo importante 
para sua equipe de colaboradores. “No MPE não pude 
levá-los para participar. No Prêmio Mérito eu pude levá-
los e principalmente agradecê-los. Foi e está sendo muito 
legal, pois quando alguém chega na loja e fala sobre o 
Prêmio eles ficam animados. Agora, como equipe, temos 
uma responsabilidade ainda maior”, declara. 

RECONHECIMENTO

TEVAH MODA MASCULINA RECEBE O PRÊMIO MÉRITO DE 
GESTÃO EMPRESARIAL E REAFIRMA SEU COMPROMISSO 
NA BUSCA PELA EXCELÊNCIA

Durante o Jantar do Empresário 2016 a Tevah 
Moda Masculina deu mais uma demonstração de sua 
busca pela melhoria contínua nos processos internos 
ao vencer o Prêmio Mérito de Gestão Empresarial 2016, 
na categoria Pequena Empresa. A conquista somou-
se ao MPE Brasil – Prêmio de Competividade Para 
Micro e Pequenas Empresas – etapa Paraná, ganho em 
novembro de 2015, e a participação na fase nacional da 
mesma premiação, em abril deste ano. 

Fundada em Guarapuava em 2010, a Tevah 
Moda Masculina faz parte de uma rede de franquias 
criada no Rio Grande Sul, que hoje conta com mais de 
40 lojas presentes no sul do Brasil. Além dos produtos 
Tevah, a empresa guarapuavana também oferece ao 
público masculino confecções e acessórios de marcas 
renomadas como Aramis e Fórum. Destaque ainda para 
a confecção personalizada, onde as medidas do cliente 
são tiradas na loja, enviadas à central da franquia por 
um programa exclusivo, com retorno das peças prontas 
a partir de 7 dias úteis. 

Conforme conta a empresária Lara Sganzerla, 
proprietária da Tevah Guarapuava, desde o início da 
loja ela procura meios de avaliar a gestão da empresa, 
especialmente através da inscrição em premiações 
como o Prêmio Mérito e o MPE Brasil. “A última vez que 
havia participado do Prêmio Mérito foi em 2013, mas 
fiquei um pouco frustrada com o formato da avaliação, 
por isso procurei o MPE. O primeiro relatório de avaliação 
que recebi do MPE foi muito bom, porque percebi onde a 
empresa estava bem e onde precisava melhorar”, revela. 

Lara explica que voltou a se inscrever no Prêmio 
Mérito primeiro porque se tratou de uma ação conjunta 

No período de um ano este é o segundo Prêmio de 
Gestão ganho pela Tevah Guarapuava 

O PRÊMIO MÉRITO HOJE É 
REALMENTE AQUILO QUE EU 
BUSCAVA HÁ ANOS ATRÁS: UMA 
AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS, 
APONTANDO O QUE ESTÁ BOM E 
O QUE PRECISA SER MELHORADO 
PARA QUE O EMPRESÁRIO TENHA 
MAIS RESULTADO

“

“

Lara Sganzerla – Empresária   
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Apesar de estar em atividade há pouco tempo, 
o Núcleo Setorial de Fotógrafos e Videomakers do 
Programa Empreender da Acig tem se destacado pela 
assiduidade de seus nucleados e pelo empenho em 
promover atividades que fortaleçam um setor que cresce 
a cada dia em Guarapuava. “Nós já tínhamos um grupo 
nas redes sociais, mas a ideia do Núcleo surgiu quando 
todos os profissionais tiveram um empecilho”, conta o 
videomaker Rogério Alberti. 

Hoje, o principal objetivo do grupo é valorizar 
os profissionais do ramo que exercem suas atividades 
no município. Segundo Diogo Mudryk, coordenador do 
Núcleo, o fato de estarem inseridos dentro da Associação 
Comercial deu aos profissionais uma maior capacidade de 
mobilização. “Estar em uma instituição como a Acig torna a 
coisa mais prática, profissional e efetiva, porque dentro do 
núcleo conseguimos detectar melhor as coisas, levantando 
nossas dificuldades e anseios em comum”, analisa.

EMPREENDER

NÚCLEO DE FOTÓGRAFOS E VIDEOMAKERS SE 
MOBILIZA EM PROL DO CRESCIMENTO DO SETOR

Em função das atividades desenvolvidas pelos 
fotógrafos e videomakers, o Núcleo já está planejando em 
diversas ações, pensadas principalmente para promover 
a capacitação e desenvolvimento destes profissionais. 
Uma das linhas adotadas pelo grupo será oferecer 
formações em gestão e marketing, específicas para estes 
profissionais, para que eles tenham melhores condições 
de enxergarem-se enquanto empreendedores. 

Por outro lado, o grupo também pretender realizar 
cursos, palestras e workshops que trabalhem questões 
técnicas da fotografia e do vídeo. Para isso, diversos 
assuntos já foram elencados, entre eles o registro 
de partos. Outra importante ação que já está sendo 
executada pelo Núcleo são as saídas fotográficas. A ideia 
é bastante simples: os nucleados definirão um tema e, 
munidos de seus equipamentos, irão a algum ponto da 
cidade para fotografar e gravar, trocando experiências 
sobre aspectos técnicos e criativos. “A saída fotográfica 
é bem interessante. Primeiro porque conseguimos fazer 
este network com outros profissionais, e isso é tão 
valioso quanto um curso, pois você sempre tem algo 
para ensinar ou aprender. Segundo, porque na maioria 
das vezes o nosso trabalho é muito dirigido, e quando 
não temos um foco tão definido conseguimos trabalhar 
a criatividade e treinar o chamado ‘olhar fotográfico’”, 
enfatiza o fotógrafo Junior Ehlke.

As reuniões do Núcleo Setorial de Fotógrafos e 
Videomakers acontecem quinzenalmente, sempre às 
quartas-feiras. Podem participar profissionais e empresas 
que atuem no ramo e estejam devidamente regularizadas.

Apesar do pouco tempo de atividade, o Núcleo já prepara uma série de ações   

ESTAR EM UMA INSTITUIÇÃO 
COMO A ACIG TORNA A COISA 
MAIS PRÁTICA, PROFISSIONAL 
E EFETIVA, PORQUE DENTRO DO 
NÚCLEO CONSEGUIMOS DETECTAR 
MELHOR AS COISAS, LEVANTANDO 
NOSSAS DIFICULDADES E ANSEIOS 
EM COMUM

“

“

Diogo Mudryk – Coordenador do Núcleo
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lisonjeada em representar o Núcleo da Mulher Empresária 
da Acig e ver que o nosso Núcleo tem inspirado mulheres de 
outras cidades, nos vendo como referência. Quando vemos 
todo esse engajamento das nossas empresárias, percebemos 
o quanto saímos fortalecidas deste tipo de evento”, avaliou.

A empresária Daviele Bortolanza da Silva, que 
está fazendo parte do Ceme há alguns meses, comenta 
que a participação no Encontro Liderança com Garra e 
Sensibilidade foi bastante produtiva. “Este foi o primeiro 
evento que participei promovido pela Faciap. Sem dúvida 
superou minhas expectativas, sendo uma excelente 
oportunidade de crescimento pessoal e profissional, 
com palestras de alta qualidade oferecidas a custo 
zero. A organização estava perfeita, deixando o público 
confortável e proporcionando um aproveitamento ainda 
melhor”, finaliza. 

CEME

CEME MARCA PRESENÇA 
EM EVENTOS ESTADUAIS

A Vice-Presidente do Ceme, Loren D’Angelo, foi uma das palestrantes do Encontro Liderança com Garra e Sensibilidade realizado em Irati

De maio a setembro deste ano a Faciap Mulher e a 
Faciap Jovem promoveram em todo o Paraná o Encontro 
Liderança com Garra e Sensibilidade. Foram realizados 
quatro encontros nas cidades de Francisco Beltrão, Campo 
Mourão, Irati e Maringá, reunindo todas as Coordenadorias 
das Associações Comerciais e Empresariais presentes no 
Estado. Durante os encontros foram abordados assuntos 
de interesse geral dos empresários ligados à economia, 
política e liderança. 

O evento que reuniu os empresários ligados à 
Cacicopar (Coordenadoria das Associações Comerciais 
e Empresariais do Centro-Oeste), Coordenadoria a qual a 
Acig é filiada, aconteceu no mês de junho, na cidade de 
Campo Mourão, e contou com uma ampla participação das 
empresárias que fazem parte do Ceme/Núcleo Multissetorial 
da Mulher Empresária da Associação. Para a coordenadora 
da Cacicopar Mulher, Katya Santos, a presença maciça das 
empresárias de Guarapuava tanto no encontro promovido 
em Campo Mourão, como também no realizado em Irati, 
demonstra a força de mobilização do grupo e a busca cada 
vez maior destas empreendedoras por capacitação. “O Ceme 
realmente abraçou o evento, com as nossas empresárias indo 
em busca de profissionalização e não deixando escapar a 
oportunidade que tiveram de conhecer mais sobre liderança, 
de estar interagindo com outras empresárias e de realizar seu 
network”, afirma. 

No evento realizado em Irati o Ceme passou por um 
momento especial, ao prestigiar a palestra realizada pela sua 
Vice-Presidente, Loren D’Angelo, durante o encontro. Loren 
falou aos presentes sobre Atitude na Prestação de Serviços. 
Ela revela que a receptividade do público a sua participação 
foi muito boa, e destaca que o convite para estar neste tipo 
de evento promovido pela Federação vem para enaltecer o 
trabalho que é realizado pelo Ceme de Guarapuava. “Me sinto 

ME SINTO LISONJEADA EM 
REPRESENTAR O NÚCLEO DA 
MULHER EMPRESÁRIA DA ACIG 
E VER QUE O NOSSO NÚCLEO 
TEM INSPIRADO MULHERES DE 
OUTRAS CIDADES, NOS VENDO 
COMO REFERÊNCIA. QUANDO 
VEMOS TODO ESSE ENGAJAMENTO 
DAS NOSSAS EMPRESÁRIAS, 
PERCEBEMOS O QUANTO SAÍMOS 
FORTALECIDAS DESTE TIPO DE 
EVENTO

“

“

Loren D’Angelo – Vice-Presidente do Ceme 
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CONJOVE

NOVA PRESIDÊNCIA DO CONJOVE DEMONSTRA VOCAÇÃO 
DO CONSELHO EM FORMAR JOVENS LIDERANÇAS

O Conselho do Jovem Empresário tem diversos papéis 
importantes dentro da Acig, entre eles, o de atuar decisivamente 
na formação de novas lideranças. Prova disso é que no mês de 
julho, durante o Jantar do Empresário, os conselheiros Thiago 
Pfann e Paulo Meister, que entraram no Conjove há pouco 
mais de um ano, foram empossados como Presidente e Vice-
Presidente do Conselho, respectivamente. 

Segundo Thiago Pfann, o convite para assumir a 
presidência do Conjove partiu do ex-presidente Eduardo 
Christ, o que o deixou surpreso, mas também animado com o 
reconhecimento por parte dos demais conselheiros, mesmo 
estando há pouco tempo do grupo. “Após o convite me encontrei 
com o Eduardo para conhecer mais sobre as atribuições do 
Presidente e acabei aceitando, pois vejo que temos um Conselho 
engajado, participativo e que sempre almeja melhorias. Além 
disso, sabia que estava ao lado de pessoas e profissionais de 
excelência e que continuaríamos a desenvolver projetos e ações 
em prol da comunidade empresarial de Guarapuava”, salienta. 

Já Paulo Meister, Vice-Presidente, conta que entrou no 
Conjove por participar duas vezes do Prêmio Mérito Empresarial 
e por ter como uma de suas metas junto à sua empresa (a Hey 
Comunicação e Marketing) a melhoria contínua na gestão. “Entrei 
no Conjove a convite do conselheiro Marcos Henrique Adriano. 
Quando o Thiago foi convidado para assumir a presidência, ele 
me convidou para ser Vice. Nossa intenção é dar continuidade 
ao excelente trabalho realizado pelo Eduardo Christ. Aceitamos 
o desafio de nos próximos dois anos fortalecer o Conjove e 
auxiliar a diretoria da ACIG nas ações de desenvolvimento do 
empresariado local”, afirma. 

Meister também comanda a pasta do Conselho 
Jovem dentro da Cacicopar (Coordenadoria das Associações 
Comerciais e Empresariais do Centro-Oeste) e pretende levar as 
experiências do Conjove da Acig para os jovens empreendedores 
de toda região. “A representação de membros do Conjove e 
da ACIG é fundamental, já que somos a maior associação e 
também cidade polo regional. Através do nosso exemplo e 

O Conselho tem trabalhado para aumentar o engajamento dos jovens empresários guarapuavanos

principalmente das nossas ações motivamos e incentivamos 
outros jovens empresários a trabalharem pelo associativismo e 
desenvolvimento regional de forma integrada e coletiva”, destaca.

Para Thiago Pfann, a participação no Conjove dá aos 
jovens empreendedores de Guarapuava a oportunidade de se 
desafiar, desenvolver e explorar suas competências pessoais, 
profissionais e de liderança, aumentar significativamente a rede 
de relacionamentos e instigar melhorias do processo de gestão 
de suas empresas. Por isso, ele e os demais conselheiros 
têm trabalhado para integrar mais empresários ao grupo. 
“Precisamos da presença engajada de mais empresários 
participando do Conselho para, além de aumentar nossa 
representatividade, engrandecer nossos projetos e ações ao 
trazer novas ideias e demandas, compartilhando experiências 
para que, em conjunto, melhoremos a gestão de nossas 
empresas. Estamos sistematicamente convidando empresários 
de nossa rede de relacionamentos e, também, aqueles que 
demostram o interesse para participarem de nossas reuniões e, 
assim, conhecerem e vivenciarem o Conjove”, conclui. 

PRECISAMOS DA PRESENÇA 
ENGAJADA DE MAIS EMPRESÁRIOS 
PARTICIPANDO DO CONSELHO 
PARA, ALÉM DE AUMENTAR 
NOSSA REPRESENTATIVIDADE, 
ENGRANDECER NOSSOS PROJETOS 
E AÇÕES AO TRAZER NOVAS IDEIAS 
E DEMANDAS, COMPARTILHANDO 
EXPERIÊNCIAS PARA QUE, EM 
CONJUNTO, MELHOREMOS A 
GESTÃO DE NOSSAS EMPRESAS

“

“

Thiago Pfann – Presidente do Conjove
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prestador de serviço pode participar”, afirma Bresolin. 
Para o Presidente da Cacicopar (Coordenadoria das 

Associações Comerciais e Empresariais do Centro-Oeste), 
Marco Borges, o time de palestrantes do Congresso será um 
dos pontos fortes do evento. “Nomes como Leandro Karnal, 
Affonso Celso Pastore, Alfredo Rocha, Élcio Gomes, Bel Pesce, 
Eugênio Mussak e Roque Pelizzardo Junior estarão presentes, 
trazendo conhecimentos muito importantes para toda nossa 
classe”, diz.

Já o Presidente da Acig, Rudival Kasczuk, enfatiza que 
além das valiosas informações que serão repassadas durante 
o Congresso, o evento também é importante para fortalecer 
os laços entre os elos da corrente associativista. “É muito 
importante a participação de todas as Associações Comerciais 
do Estado, por essa aproximação com as Coordenadorias 
e com a Federação, que são os nossos representantes nas 
instâncias superiores”, opina Kasczuk. 

Os empresários que têm interesse em participar do 
I Congresso Empresarial Paranaense podem efetuar suas 
inscrições pelo site faciap.com.br/convencao.

ASSOCIATIVISMO

FACIAP PROMOVE I CONGRESSO  
EMPRESARIAL PARANAENSE

Inovar é fundamental em qualquer atividade. E é por 
isso que em 2016 a Faciap (Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná ) está inovando 
ao promover o I Congresso Empresarial Paranaense. O evento, 
lançado no último mês de agosto, acontecerá nos dias 30 de 
novembro e 01 de dezembro, em Foz do Iguaçu. O Congresso 
antecederá a tradicional Convenção Anual organizada pela 
Federação, que este ano acontece no dia 02 de dezembro e 
chega a sua 26ª edição. A expectativa é que 1.500 empresários 
paranaenses participem dos três dias evento.

Durante o Congresso os empresários terão acesso às 
novas tendências na área de gestão e varejo, além de serem 
orientados sobre a importância de seu papel enquanto líderes. 
“A expectativa com relação a este novo formato de Congresso, 
não somente de Convenção, é que consigamos contribuir para 
o desenvolvimento da cultura empresarial paranaense, o que 
vai colaborar para o crescimento das empresas do nosso 
estado”, destaca Guido Bresolin Junior, Presidente da Faciap. 

O I Congresso Empresarial Paranaense contará com 
a presença de palestrantes renomados em todo Brasil. O 
Presidente da Federação revela que a escolha destes nomes 
levou em consideração diversos aspectos, especialmente 
a necessidade dos empresários diante do cenário atual. “A 
escolha dos conferencistas não se deu apenas por sua fama, 
mas também pela sua condição de palestrar, pelo seu grau de 
desenvolvimento e principalmente por falarem sobre temas 
que tínhamos o interesse em debater. Todos eles são pessoas 
do mais alto nível, possibilitando que os empresários se 
atualizem sobre os temas selecionados”, esclarece.

Além do Congresso, outra novidade que a Faciap 
planejou para 2016 é a Feira de Negócios, que mostrará 
aos empresários presentes as novidades em prestação de 
serviços e produtos voltados para otimizar o dia a dia de seus 
empreendimentos. “A Feira é uma oportunidade de estar trazendo 
produtos e serviços ao empresariado, de modo a atualizá-lo. Todo 

A EXPECTATIVA COM RELAÇÃO 
A ESTE NOVO FORMATO DE 
CONGRESSO, NÃO SOMENTE 
DE CONVENÇÃO, É QUE 
CONSIGAMOS CONTRIBUIR PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 
EMPRESARIAL PARANAENSE, 
O QUE VAI COLABORAR PARA O 
CRESCIMENTO DAS EMPRESAS DO 
NOSSO ESTADO

“

“

Guido Bresolin Junior – Presidente da Faciap
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A Universidade Tecnológica Federal do Paraná é uma 
das instituições de Ensino Superior mais respeitadas do Brasil. 
São treze Campi espalhados por todo Paraná, um deles em 
Guarapuava, que há cinco anos trabalha com o objetivo de 
promover o conhecimento e incentivar ações que levem a 
tecnologia e a inovação para fora dos muros acadêmicos. 

No dia 24 agosto, a UTFPR Câmpus Guarapuava realizou 
a inauguração do seu Hotel Tecnológico. O espaço é veiculado 
ao PROEM – Programa de Empreendedorismo e Inovação da 
Universidade. Atualmente, quatro equipes que passaram por 
um processo de seleção têm seus projetos pré-incubados no 
Hotel. A partir do mês de novembro a instituição pretende abrir 
um novo edital, para selecionar outros dois projetos que serão 
incorporados ao Programa. A previsão é que no primeiro semestre 
de 2017 mais uma vaga seja aberta. “Nossa intenção é promover 
o empreendedorismo e a inovação e um dos requisitos para fazer 
parte do Hotel Tecnológico é justamente que o projeto possua 
um caráter inovador”, esclarece o Professor Adriano Martins de 

Souza, Coordenador do Hotel. 
Dentro do espaço cedido pela Universidade as equipes 

pré-incubadas contam com orientação de professores, estrutura 
completa de um escritório, com internet, telefone e demais 
materiais, além de participarem de cursos de capacitação, 
ofertados pela UTFPR através de parcerias com a Acig e com o 
Sebrae. Tudo isso para que até os próximos dois anos elas estejam 
com seu plano de negócios formatado e com os protótipos de 
seus produtos finalizados. 

Após esta primeira etapa, os projetos serão 
transformados em empresas, que passarão a ter CNPJ e 
poderão oferecer os produtos elaborados ao mercado, como 
qualquer outro empreendimento legalizado. A partir daí estas 
empresas serão incubadas e com elas nascerá a Incubadora 
da UTFPR Câmpus Guarapuava. “A nossa proposta é fomentar 
aquilo que é inovador e a partir daí oferecer produtos que 
contribuam para o futuro da comunidade”, enfatiza o Professor 
Adriano Martins de Souza.

EDUCAÇÃO

UTFPR INAUGURA SEU 
HOTEL TECNOLÓGICO

Anato Lab
A ideia do projeto é criar, através da utilização de uma impressora 

3D, modelos semelhantes a próteses que imitem diversos movimentos 
de articulações do corpo humano. Estes equipamentos serão manuais e 
poderão ser utilizados como material didático em diversos cursos da área da 
saúde, pois permitirão aos docentes demonstrar a seus alunos com exatidão 
como esses mecanismos funcionam dentro do corpo. 

Cube Place
O projeto Cube Place consiste na construção de residências 

sustentáveis em containers. A ideia surgiu a partir da grande dificuldade 
dos estudantes que vêm de fora têm em encontrar moradia de fácil acesso 
a valores que se adequem ao seu bolso. A intenção é construir um novo 
conceito de moradia sustentável no Brasil.

NexMe
O projeto pretende desenvolver um aplicativo para promover 

eventos e entretenimento. A ideia surgiu quando os integrantes estavam 
participando de uma feira de tecnologia e tiveram seus primeiros contatos 
com os conceitos de Startup. 

Resoluto Controle Tecnológico
A intenção do projeto Resoluto Controle Tecnológico é fazer o 

controle tecnológico de concreto, realizando ensaios em amostras para 
obtenção de propriedades do material. A ideia surgiu antes mesmo da UTFPR  
possuir Hotel Tecnológico no Câmpus Guarapuava. Alguns integrantes já 
trabalhavam na área e possuíam conhecimento e habilidade para o tipo de 
serviço pretendido e sabiam da falta de uma empresa desse ramo na região.

CONHEÇA UM POUCO SOBRE OS PROJETOS PRÉ-INCUBADOS NO HOTEL TECNOLÓGICO DA UTFPR 
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Coluna
EMPREENDEDOR

Quando veio para Guarapuava, o casal Antonio e Miyuki Yamaguti não 
pensava em ter seu próprio negócio. Passados 30 anos, eles comemoram 
ao lado das filhas Dayse e Michelle os 18 anos de sucesso da Royale 
Lanches e Buffet. A Revista Acig conversou com a Dona Miyuki, para 
conhecer um pouco mais desta história

Empreendedorismo: 
um negócio de família
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COMO SURGIU A VONTADE DE TER SEU PRÓPRIO 
NEGÓCIO?
Dizem que dinheiro não cresce em árvore, mas 
quando eu era criança crescia sim. Eu e minhas irmãs 
brincávamos de comerciantes desde muito pequenas, 
morávamos no sítio e montávamos uma bancada na 
qual negociávamos as frutas do pomar, trocando-as por 
folhas das árvores, que eram o nosso dinheiro.
O tempo passou e fui estudar em Lins-SP, me formei em 
Ciências Contábeis e sempre trabalhei com pessoas. 
Casada e com duas crianças pequenas comecei a 
trabalhar em casa, fazendo salgadinhos congelados e 
saía vender. Aos poucos fui formando uma clientela fiel 
e a produção foi aumentando. 
Em um dos passeios com as minhas filhas conheci a 
Royale, e foi amor à primeira vista, adorei o nome e o 
ambiente. Ter um comércio era mais que um sonho, era 
um desejo tão forte que até o universo conspirou para 
que acontecesse.

COMO FOI O PROCESSO DE COMPRA DA ROYALE?
Na época, não tínhamos dinheiro para comprar nada, 
muito menos um ponto comercial. Lembro que tínhamos 
somente um carro, mas o desejo era tão grande que tudo 
aconteceu na hora certa. 
Namorei esse ponto por quase um ano, até que um dia 
tomei coragem e perguntei a um dos funcionários se a 
Royale estava à venda, e isso aconteceu repetidas vezes 
até que um dia o proprietário me ligou com interesse em 
vender. Nossa, foi uma alegria! Uma emoção que não 
tenho como descrever! 

De repente, veio a realidade, não tínhamos dinheiro para 
comprar! Coincidentemente, no mesmo dia veio a solução, 
minha irmã que estava trabalhando no Japão me ligou 
dizendo que estava retornando ao Brasil e queria abrir um 
negócio em Guarapuava. Nossa, isso caiu do céu! 
Ela entrou com o dinheiro, eu com o carro e em 15 de 
março de 1998 nos tornamos sócias-proprietárias da 
Royale. Mas em setembro do mesmo ano minha irmã e 
seu marido decidiram mudar de ramo e abriram um posto 
de gasolina.
Com a sociedade desfeita e o aumento do fluxo de clientes, 
meu marido Antonio, que tinha uma empresa assistência 
técnica agropecuária, se desligou de seus sócios e veio 
me acompanhar no empreendimento. Ao mesmo tempo 
que contratamos a Dona Lourdes, que é uma colaboradora 
exemplar até hoje. 

COM O TEMPO VOCÊS AUMENTARAM O ESPAÇO DA 
EMPRESA, COMO ISSO ACONTECEU?
A primeira ampliação foi interna, como passamos a 
trabalhar com 100% de produção própria, precisamos 
aumentar o espaço de produção, assim como de 
armazenamento para suportar um estoque maior. 
Em seguida, graças a um grande esforço e trabalho árduo, 
atingimos um ponto em que o espaço era pequeno para 
atender a todos os clientes. E por solicitação dos mesmos 
fomos ampliando a área de vendas, primeiro em 2004 
e em 2008 para atender aos clientes que solicitavam a 
opção de refeição, criamos a área onde é servido o almoço 
e de tarde o café colonial.
Hoje, além da área de venda, nosso estabelecimento 
ocupa também o segundo andar do prédio, onde está a 

Coluna
EMPREENDEDOR

Com o passar do anos, a Royale aumentou seu espaço para melhor atender seus clientes
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confeitaria e o escritório. Além disso, alugamos uma kitnet 
para os colaboradores descansarem durante os intervalos.

QUE TIPO DE PROCESSOS VOCÊS ADOTAM PARA 
GARANTIR A QUALIDADE DO QUE É SERVIDO NA 
ROYALE?
A preocupação com a qualidade e segurança dos 
nossos produtos sempre foi uma prioridade, para 
isso, desenvolvemos um trabalho de treinamento com 
todos os colaboradores desde que entram na empresa. 
Todo o nosso quadro de colaboradores, inclusive os 
que não estão ligados diretamente à produção, como 
atendentes, entregador e zeladoras são treinados nas 
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Isso inclui 
também nós proprietários. 
Em 2014, graças à uma parceria entre Sebrae 
e Senac, participamos do Programa Alimentos 
Seguros, que certifica a empresa, garantindo que os 
processos produtivos são realizados com qualidade 
e segurança alimentar.
A consultoria é bastante rigorosa e o sucesso do 
programa depende muito da colaboração e engajamento 
de todos os colaboradores, por isso, somos muito 
gratos a todos que trabalham com a gente, pois só 
assim foi possível conquistarmos o Selo do PAS em 
2014 e revalidá-lo até hoje.

QUANTOS COLABORADORES VOCÊS TÊM HOJE NA 
EMPRESA?
Atualmente temos 28 colaboradores, até o ano passado 
tínhamos cerca de 34 pessoas trabalhando conosco. 
Infelizmente, em decorrência da crise em nosso país, 
tivemos que reduzir o quadro para baixar os custos. Mas, 
estamos trabalhando para melhorar a situação e voltar ao 
número de colaboradores que tínhamos em 2014/2015.

COMO VOCÊS DIVIDEM A ATRIBUIÇÃO DE CADA MEMBRO 
DA FAMÍLIA DENTRO DA ROYALE?
Por sermos uma empresa familiar, durante muito tempo 
não houve uma divisão de tarefas bem definida entre nós 

da família, cada um fazia um pouco de tudo. 
Hoje, depois de vários treinamentos e consultorias, 
conseguimos definir prioridades e responsabilidades. 
O Antonio é responsável pelo financeiro da empresa, o 
meu foco é a produção, trabalho orientando o pessoal e 
também no desenvolvimento de novas receitas.
 A Dayse minha filha mais velha, que se formou em 
administração, coordena o escritório e tem outras 
atribuições como cuidar do marketing e recursos 
humanos. Minha filha mais nova, a Michelle, se formou em 
direito e estava morando em Curitiba, recentemente ela 
voltou para Guarapuava e está nos ajudando no escritório. 

UMA DAS GRANDES INOVAÇÕES DA ROYALE FOI O 
PASTEL COM VÁRIOS SABORES. COMO SURGIU ESSA 
IDEIA?
Temos vários parentes em São Paulo, e em uma das 
nossas viagens recebi um folheto de uma pastelaria que 
oferecia aos clientes a opção de escolher os recheios e 
montar o pastel na hora, peguei e guardei, na época nem 
imaginava que teria um comércio no ramo de alimentos. 
Quando assumimos a Royale me lembrei do folheto e 
decidimos começar a produzir o pastel “personalizado”, 
com alguns diferenciais de recheios e a opção do BIG 
PASTEL que é o de cinco recheios. Hoje ele ainda é um 
sucesso e um dos nossos produtos mais procurados.

COMO É O FUNCIONAMENTO DA ROYALE?
Existe este novo conceito de padarias, onde não se foca 
mais só nos produtos de panificação.  As empresas 
começaram a agregar novos produtos e trabalhar em 
cima da diversificação. 
A Royale se encaixa nesse conceito, buscando atender a 
uma gama maior de clientes, temos o restaurante para as 
pessoas que querem almoçar no centro e muitas vezes 
trabalham por aqui e não tem tempo disponível de voltar 
para casa e fazer o almoço.
Também a lanchonete e o café colonial, para aqueles 
que querem tomar um cafezinho ou fazer um lanche 
durante o dia, além de toda a parte de encomendas, de 
salgadinhos, docinhos e bolos. Trabalhamos bastante 
com eventos, coffee breaks para empresas, aniversários e 
comemorações em geral.

NAMOREI ESSE PONTO POR 
QUASE UM ANO, ATÉ QUE UM DIA 
TOMEI CORAGEM E PERGUNTEI 
A UM DOS FUNCIONÁRIOS SE A 
ROYALE ESTAVA À VENDA, E ISSO 
ACONTECEU REPETIDAS VEZES 
ATÉ QUE UM DIA O PROPRIETÁRIO 
ME LIGOU COM INTERESSE EM 
VENDER

“

“

Myiuki Yamaguti – Empresária 

UM DOS NOSSOS OBJETIVOS 
É MANTER UM AMBIENTE E UM 
RELACIONAMENTO BEM FAMILIAR, 
TEMOS CLIENTES QUE VINHAM 
QUANDO ERAM CRIANÇAS 
ACOMPANHADOS DOS PAIS E HOJE 
ELES VÊM COM OS SEUS FILHOS

“

“

Myiuki Yamaguti – Empresária 
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COMO É O RELACIONAMENTO DA ROYALE COM 
SEUS CLIENTES?
Um dos nossos objetivos é manter um ambiente e um 
relacionamento bem familiar, temos clientes que vinham 
quando eram crianças acompanhados dos pais e hoje 
eles vêm com os seus filhos. 
Não fazemos questão de vender bebidas alcóolicas na 
Royale, queremos manter um ambiente que pode ser 
frequentado por crianças, adolescentes e mulheres, e 
que estes se sintam bem em estar aqui.
Além disso, procuramos estreitar esse contato com 
o cliente, orientamos nossos colaboradores que 
precisamos entender a necessidade de cada cliente para 
poder atendê-los da melhor forma possível. Tem aqueles 
clientes que querem conversar, tem aqueles que estão 
com pressa e é preciso que a gente saiba se adaptar a 
cada situação. 
Com as nossas encomendas, estamos presentes em 
momentos muito especiais na vida das pessoas e o que 
mais queremos é que tudo seja perfeito.

QUAL O PRINCIPAL DESAFIO PARA SE MANTER TANTOS 
ANOS NO MERCADO?
Pode soar clichê, mas “gostar daquilo que se faz” faz 
toda a diferença! Procurar inovar sempre, seja nos 
produtos ou nos processos, o mundo vive em constante 
mudança e quem não se adapta a esse ritmo acaba 
ficando para trás. 
É preciso investir, investir em equipamentos que facilitam 
o trabalho, investir em treinamentos para desenvolver o 
conhecimento e aprimorar habilidades, investir tempo e 
dedicação, muito esforço e trabalho árduo.

Além disso, para se manter no mercado, é preciso ter 
a confiança dos clientes, trabalhar com honestidade e 
muita responsabilidade. 

O QUE A ROYALE REPRESENTA NA VIDA DA SUA FAMÍLIA?
A Royale, para o Antonio e eu, era a forma como tínhamos 
de sustentar a nossa família e fazer com que as meninas 
estudassem. O caminho até aqui foi suado e em nenhum 
momento as coisas foram fáceis. Mas acredito que nenhum 
de nós, se pudesse voltar no tempo, faria diferente.
Foram muitos desafios que serviram de provação, mas 
que graças a Deus superamos como deveríamos, como 
uma família, uma família unida! 
A Royale é a realização do meu sonho, é uma história 
de conquista que esperamos passar à diante, que sirva 
de exemplo para as minhas filhas que ainda têm muito 
trabalho pela frente. 

QUE CONSELHO A SENHORA DEIXA PRA QUEM 
PRETENDE ABRIR UM NEGÓCIO OU COMEÇOU A 
EMPREENDER RECENTEMENTE?
O que eu posso dizer é: Trabalhe bastante, tenha paciência 
e seja persistente! Nunca desista nos primeiros obstáculos 
que surgirem, pois acredite... surgirão muitos! 
Ah, e lembre-se de ter uma reserva financeira, 
principalmente para os primeiros anos, no início a Royale 
nos dava prejuízos diários, fechamos com o caixa negativo 
por um bom tempo, poderíamos ter desistido naquela 
época, mas veja, se tivéssemos desistido não teríamos 
chegado até aqui! Nunca desista! Desejo a todos muito 
sucesso! Sonhe, trabalhe e realize! 

Coluna
EMPREENDEDOR

A lanchonete é hoje uma das mais conhecidas de Guarapuava
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A luta travada para vencer a timidez não é tão simples, mas pode 
ser bem sucedida, dependendo do grau de disposição em enfrentar 
os obstáculos e do desejo de continuar na função de atendente, que 
pressupõe  uma constante convivência com pessoas.

Elegância Essencial - Aqueles que se propõem a trabalhar 
no atendimento, sempre serão um cartão de visitas para qualquer 
organização, e feita esta opção, o indivíduo carregará com ele a 
responsabilidade de se apresentar impecável no seu posto de trabalho. 
Impecável significa estar sempre em sua melhor performance, desde 
o vestuário, que deve ser limpo, bem passado e sem nenhuma mancha 
que comprometa a apresentação. Discrição é a palavra de ordem. Os 
cabelos, a maquiagem leve para as mulheres, a barba bem feita para 
os homens e o perfume suave para ambos são condições básicas 
para acertar em cheio. Revisar o 
visual no meio do expediente  também 
garante a mesma vitalidade do início 
da manhã. Tudo possui influência para 
causar uma boa impressão.

 Ao traçar um paralelo, 
vemos como indissociável a figura 
do atendente com a do vendedor, 
e a essência de ambos está nos 
sentimentos que ele deve cultivar - 
foco, visão, dedicação e profundo 
conhecimento do produto ou serviço, 
cujo destino em muitos  momentos, 
estará exclusivamente em suas mãos.  

ARTIGO

ATENDIMENTO 
ESSENCIAL

Este texto não trata do melhor estilo de atendimento, mas 
sim da busca pelo aperfeiçoamento contínuo, alinhado à essência 
individual. Uma combinação importante para as empresas.

 Optamos por abordar tão somente o aspecto 
comportamental do atendente, cujo compromisso seja se dedicar 
exaustivamente à experiência perfeita de consumo de cada um de 
seus clientes.

 Queríamos, acima de tudo, que esse texto funcionasse 
como uma usina de ideias e de reflexão para o aprimoramento da 
maneira de ser e operar de cada empresa, e que fosse útil para todo 
e qualquer estabelecimento que presta atendimento ao público, 
independente do segmento em que atua. 

 Não indicado para quem procura respostas prontas, e 
sim para quem deseja realmente refletir e quebrar paradigmas. 
Vamos nos concentrar em  apenas  três pontos que consideramos 
essenciais para aqueles que querem, de fato, acolher os clientes de 
maneira especial.

Consciência - O atendente precisa estar consciente da 
importância do seu papel e internalizar que está com ele toda a 
responsabilidade quando o cliente entra na empresa. Ele detém o 
poder da construção ou destruição da imagem que o cliente vai ter 
daquele estabelecimento. 

A ele cabe entender que seu sorriso, sua postura e suas 
expressões, verbalizadas ou não, serão pontos decisivos para 
cativar, fidelizar ou afastar para sempre a possibilidade de negócios 
com aquela pessoa.

São muitos os relatos de clientes ofendidos que nunca 
mais irão “pisar” em um determinado local. - Nunca mais e 
pisar  são palavras fortes, que impregnam um impacto negativo 
no estabelecimento que foi penalizado de forma definitiva pelo 
atendimento inadequado.

Vencer a Timidez - Cada um tem um pouquinho de timidez 
em algum momento de sua vida. E em um grau mais elevado, 
isso  porém, pode comprometer significativamente se aparecer na 
maioria das interações interpessoais, especialmente nas situações 
de pressão, que ocorrem com frequência no atendimento ao público. 

ROSILDA CORREA BUZZI
CEO Growch Partner

Por Rosilda Correa Buzzi

VOCÊ PODE CRIAR, DESENHAR 
E CONSTRUIR O LUGAR MAIS 
MARAVILHOSO DA TERRA, MAS 
SÃO NECESSÁRIAS PESSOAS PARA 
TORNAR ESSE SONHO REALIDADE.

“

“

Walt Disney
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