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Cases de Sucesso faz com que 
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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

Vem aí um ano novo!!! Vamos nos preparar para novas energias 
e encher nossos corações de alegria, amor, fraternidade e 
esperança. É hora de refletir tudo que passamos: o quanto 
soubemos ser bons, o quanto soubemos dar ou somente 
receber, o quanto soubemos ouvir ou somente falar e 
reclamar, o quanto soubemos perdoar ou simplesmente só 
soubemos pedir perdão.
É hora de refletir o que queremos para este novo ano. Se 
queremos nos doar mais , se queremos ouvir mais as pessoas, 
se queremos ser mais fraternos. Tudo agora depende de você, 
da sua escolha de ser feliz, preparar seu coração para novos 
desafios e oportunidades.
É hora de refletir se a cada dia que agradecemos a Deus por 
mais um dia, se realmente merecemos toda a atenção e amor 
incondicional oferecidos por Ele, se sabemos agradecer com 
o coração aberto, se sabemos realmente perdoar como Ele 
perdoou toda humanidade, e acreditou nos enviando seu 
único filho Jesus.
É hora de comemorar o Natal e o 
seu significado que vai muito além 
do propósito religioso, é fortalecer 
a fé e a esperança. Acreditar que 
podemos renascer a cada dia 
como pessoas melhores, com o 
coração renovado de amor, paz, 
esperança e fraternidade... Este é 
o caminho para a felicidade. Feliz 
Natal!!!
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE
1 –  A GUARACIG CORRETORA DE SEGUROS REALIZOU NO FIM DO MÊS 
DE OUTUBRO UMA PALESTRA COM A FISIOTERAPEUTA DÉBORA MEDLO. 
PROPORCIONADO PELA MAFRE SEGUROS, O EVENTO ACONTECEU EM 
ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, E ALÉM DE ORIENTAÇÕES SOBRE O CÂNCER 
DE MAMA TAMBÉM FALOU SOBRE SEGURO DE VIDA MULHER, QUE DISPÕE 
SOBRE COBERTURAS ASSISTENCIAIS PARA MULHERES COM NEOPLASIA 

2 –  A  CILLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E O SEST/SENAT ASSINARAM 
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SEST/
SENAT NO BAIRRO PLANEJADO CIDADE DOS LAGOS. AS OBRAS COMEÇAM EM 
FEVEREIRO DE 2017

3 – NO DIA 20 DE OUTUBRO A MODAS JOLIE REUNIU SEUS CLIENTES PARA 
CELEBRAR SEUS 29 ANOS DE ATIVIDADES 

4 – NO INÍCIO DE NOVEMBRO A BESHA REALIZOU O LANÇAMENTO DE SUA 
COLEÇÃO VERÃO 2017

5 – INTEGRANTES DO NÚCLEO SETORIAL DE FOTO E VÍDEO DO PROGRAMA 
EMPREENDER DA ACIG PARTICIPARAM ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO 
DO CONGRESSO FOTO CONHECIMENTO, EM PORTO ALEGRE  

6 – A ACADEMIA COMPANHIA DO CORPO COMEMOROU DURANTE TODO 
O MÊS DE NOVEMBRO AO LADO DE CLIENTES E AMIGOS SEUS 15 ANOS 
DE ATIVIDADES 

7 –  NO DIA 10 DE NOVEMBRO O HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE 
PAULO REALIZOU SEU IV CAFÉ BENEFICENTE  

1

2 3

5

7

4

6
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BEM-VINDOS À ACIG
ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –   DENTAL CRISTAL
 
2   –   MERCADO BEM BOM

3   –   ACADEMIA COMPANHIA DO CORPO

4   –   CASA DO PESCADOR

5   –   CENTRO INTEGRADO CUIDAR E PROTEGER
Fotos ACIG

Coluna
NOVOS SÓCIOS

1

2

4

3

5
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CRÉDITO

SGC CENTRO-SUL COMEMORA
RESULTADOS POSITIVOS EM 2016

Número de
associados

Total de
crédito concebido

2015: 81
2016: 152

Número de
operações realizadas
2015: 29
2016: 106

2015: R$ 804,00
2016: R$ 2,600 milhões

O ano de 2016 será lembrado como um período 
de grandes desafios. A crise política, em conjunto com 
a instabilidade econômica, fez com que a população 
em geral, especialmente a classe empresarial, ficasse 
apreensiva diante de um cenário incerto. Apesar de 
diversos obstáculos impostos por este ano, a Sociedade 
Garantidora de Crédito (SGC) Centro-Sul tem muito o 
quê comemorar.  

A começar pelo crescimento no seu quadro de 
associados. Se em 2015 o número de empresários 
aptos a usufruir dos benefícios da SGC em Guarapuava, 
Ponta Grossa e região era de 81, só até o início do 
último mês de novembro este índice saltou para 152. 
Este aumento possibilitou que o número de operações 
realizadas pela Sociedade Garantidora de Crédito mais 
do que triplicasse, passando de 29, registradas no ano 
anterior, para 106 este ano.

Esta movimentação permitiu que os créditos 
concedidos através da SGC saltassem de R$ 804 mil 
para R$ 2,600 milhões em 2016. Somando-se o valor 
de créditos já disponibilizados com outros R$ 500 mil 
que ainda estão sendo negociados, a SGC Centro-Sul 
está próxima de atingir a meta de R$ 3 milhões em 
crédito oferecido às empresas associadas.

Outro fator importante que impulsionou o 
crescimento da OSCIP foi o fortalecimento das parcerias 
já existentes e a assinatura de novos convênios de 
cooperação. Em 2016, foram firmadas parcerias com 
o Sicredi Planalto das Águas, cooperativa de crédito de 
bastante capilaridade em Guarapuava e região, e com 
a Cresol Vale das Araucárias, que após uma alteração 
no seu estatuto agora permite o ingresso de pessoas 
jurídicas em seu quadro de cooperados. Ambas as 
parcerias estão em fase de consolidação, mas contam 

com operações finalizadas ou em andamento.
A SGC Centro-Sul também firmou uma parceria 

com  SGC Curitiba, que permitirá à unidade da região 
central do estado estender seus serviços a empresas 
da capital paranaense. Sem falar no SICOOB, primeiro 
sistema de crédito cooperativo a tornar-se parceiro 
da SGC Centro-Sul, hoje responsável por 90% das 
operações de concessão de crédito realizadas pela 
SGC, especialmente nas cidades de Guarapuava, 
Candói, Pitanga, Prudentópolis, Irati, São Mateus do 
Sul, Ponta Grossa e Curitiba.

Destaque ainda para o diálogo estabelecido com 
os empresários através do apoio de Prefeituras locais 
como Prudentópolis, Irati, Pitanga e União da Vitória, 
que convidaram a SGC para participação em palestras 
e seminários, e a parceria com as Associações 
Comerciais e Empresariais da região na divulgação 
dos serviços prestados pela OSCIP. Segundo Marcio 
Cruz, responsável operacional pela SGC Centro-Sul, o 
desafio para 2017 é tornar a Sociedade mais conhecida 
junto aos empresários. “Queremos atingir empresas 
que ainda não conhecem o sistema, e fornecer assim 
um crédito mais saudável de forma orientada, para 
melhores resultados, sejam eles para capital de giro, 
investimentos, como aquisição de equipamentos, 
reformas, ou mesmo para compor uma reestruturação 
de dívidas, saindo do crédito com juros abusivos para 
juros com taxas menores e mais atraentes”, afirma.

CRESCIMENTO DA SGC CENTRO-SUL 2016 EM COMPARAÇÃO COM 2015

QUEREMOS ATINGIR EMPRESAS QUE 
AINDA NÃO CONHECEM O SISTEMA, E 
FORNECER ASSIM UM CRÉDITO MAIS 
SAUDÁVEL DE FORMA ORIENTADA

“

“

Marcio Cruz – Responsável Operacional pela SGC Centro-Sul
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as receitas caem, pois no mês seguinte pode fechar um contrato 
com um grande cliente e aí não vai dar conta da demanda.

Foi assim, para ficar menos vulnerável e não depender 
somente do comércio local que em 2013 direcionei o foco para 
o agronegócio. Esse setor, que move a economia brasileira 
e é bastante forte na região, ainda está desenvolvendo seus 
departamentos de marketing e comunicação. Mas, o desafio 
também é uma oportunidade. Assim, a agência passou a se 
chamar Arkétipo Agrocomunicação, oferecendo assessoria de 
comunicação estratégica para toda a cadeia do agronegócio. 
Hoje atendemos a poucos, mas grandes clientes do setor, o que 
nos dá fôlego mesmo em tempos de crise.

Com uma equipe de doze profissionais, ocupamos três 
salas no 15º andar do Centro Empresarial Araucária, à Rua 
Marechal Floriano Peixoto 1811. O portfólio de serviços inclui 
campanhas publicitárias, vídeos institucionais e comerciais, 
comunicação para eventos, anúncios para revistas, jornais, 
outdoors, materiais de pdv, merchandising, embalagens, rótulos 
e mídias digitais.

A Arkétipo também faz parte do NCOM - Núcleo de 
Comunicação da Acig, onde compartilhamos experiências e 
buscamos soluções aos problemas comuns.

Se o seu negócio é agro ou o seu cliente é o produtor rural, 
pode ter certeza que sabemos como falar com esse mercado.

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Sebastião Ademir da Silva

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Me chamo Sebastião Ademir da Silva, mas todos me 
conhecem por Ademir. Sou formado em Letras pela Unicentro e 
em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Campo Real, com 
MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Mas minha história de 
empreendedorismo com comunicação e propaganda começou 
bem antes da minha formação na área.

Em 1988, saí de Inácio Martins para Guarapuava tentar 
a sorte pintando placas e fachadas. Em 1991, entrei como sócio 
em uma empresa de comunicação visual onde fiquei até 1996, 
da qual saí pra trabalhar com design gráfico.

A Arkétipo Arte & Design foi constituída somente em 
1999 e eu sozinho atendia a demanda de gráficas da região 
que ainda não estavam informatizadas, além de criar materiais 
gráficos para empresas da cidade. Em 2005, fiz uma fusão da 
Arkétipo com a Prêmio Propaganda, agência de Curitiba que 
atendia a conta da prefeitura de Guarapuava, numa sociedade 
com o seu proprietário. No final do ano seguinte comprei a parte 
do meu sócio, que voltou pra Curitiba, e continuei com a Prêmio 
Arkétipo Comunicação.

Passei por situações complicadas, pois o mercado de 
agências de comunicação ainda não tem um modelo sustentável 
de negócio e um bom contrato que te garante receita por um 
período pode não ser renovado. Você precisa de uma equipe 
qualificada e não pode ficar demitindo funcionários cada vez que 
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RECONHECIMENTO

VENCEDORA DO PRÊMIO MÉRITO DE GESTÃO EMPRESARIAL NA
CATEGORIA GRANDE EMPRESA, FACULDADE MOSTRA QUE EXCELÊNCIA
PODE SER REAL EM TODOS OS SETORES DA EMPRESA

 O ano de 2016 ficará marcado na história da Faculdade 
Campo Real como um período de muitas conquistas. Entre elas, a do 
Prêmio Mérito de Gestão Empresarial na categoria grande empresa. 
A instituição de ensino é uma veterana na premiação, já que havia 
vencido o Prêmio na categoria média empresa em 2014. “Participamos 
mais uma vez porque com a implantação de novos cursos vimos um 
crescimento e acreditávamos que tínhamos condições de vencer em 
uma categoria maior. E também porque sabemos da seriedade do 
CONJOVE e da ACIG em coordenar o Prêmio, que é reconhecido pela 
nossa comunidade”, comenta o Diretor Geral da Faculdade, professor 
Edson Aires da Silva.
 Segundo o Diretor, a mesma excelência que é aplicada nas 
práticas de ensino da instituição é propagada nos demais setores 
da Campo Real, através do suporte que é dado ao corpo docente 
e ao incentivo a treinamentos e capacitações que promovam o 
desenvolvimento dos colaboradores. “O ensino é nosso compromisso 
com a comunidade e o profissional que formamos aqui acaba sendo 
o nosso produto, que passa por fases de produção, como em uma 
empresa mesmo. Para termos isso é preciso uma boa estrutura física 
e pessoas comprometidas. As boas práticas empresariais que temos 
se transferem para a parte acadêmica”, diz.
 Para Edson Aires da Silva, o grande diferencial na gestão da 
Faculdade Campo Real é a valorização do ser humano, o que contribui 
para o sucesso da empresa. “Trabalhamos com gente todos os dias, 
temos que ter esse cuidado com as pessoas. Muitos colaboradores 

estão há mais de dez anos conosco, aqui é como se fosse uma 
segunda casa para eles. Precisamos tirar o melhor das pessoas, por 
isso, sempre que temos a expectativa que conquistar algo positivo, 
seja um Prêmio ou o como ocorreu com o curso de Medicina, eles são 
os primeiros a saber”, revela.
 Aliás, o curso de Medicina, primeiro da região e que deve 
realizar seu vestibular no segundo semestre de 2017, é apontado 
pelo Diretor da Campo Real como principal propulsor do crescimento 
da instituição no último ano. “O curso de Medicina não é apenas 
da Campo Real, mas sim de toda Guarapuava e região, somos um 
instrumento para que esta conquista se concretize. O curso irá fazer 
com que tenhamos um novo valor de mercado e principalmente, vai 
contribuir para que a cidade atinja um novo patamar”, enfatiza.

Esta é a segunda vez que a Faculdade Campo Real é reconhecida com o Prêmio Mérito de Gestão Empresarial 

O CURSO DE MEDICINA NÃO É 
APENAS DA CAMPO REAL, MAS 
SIM DE TODA GUARAPUAVA E 
REGIÃO, SOMOS UM INSTRUMENTO 
PARA QUE ESTA CONQUISTA SE 
CONCRETIZE

“

“

Professor Edson Aires da Silva – Diretor da Faculdade Campo Real
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35 ANOS 
Transportadora Verdes Campos 01/12/1981

37 ANOS 
AFS Industria De Erva-Mate 28/12/1979

39 ANOS 
Hospital Santa Tereza 08/12/1977
Metalurgica Visão 01/12/1977

42 ANOS 
Contábil Bilek LTDA 26/12/1974

48 ANOS 
Escritório Atalaia 04/12/1968

49 ANOS 
Fábrica De Molas Guará 07/12/1967

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA
1 ANO  
Sidneia Borsoi Latreille 15/12/2015
Dani Bijouterias 04/12/2015
Amo Jeans 01/12/2015

2 ANOS 
Eko 7 Colchões 19/12/2014
Moratta Administradora De Condomini 01/12/2014

3 ANOS 
Melhor Negócio Consorcios 18/12/2013
Adeli Jóias e Semijóias 01/12/2013

5 ANOS 
Supermercado Hrinczuk 21/12/2011
Lojas Real 20/12/2011

6 ANOS 
Family Confecções 21/12/2010
C.C.M Pisos Industriais 20/12/2010
Jacaré Kids 07/12/2010
AG Modas 02/12/2010

8 ANOS 
Carlos Henrique Silvestri Luhm - Adv 10/12/2008

9 ANOS 
P.S. Padilha Distribuidora 18/12/2007
Cooperaliança 12/12/2007
MMW 01/12/2007

11 ANOS 
Tv Humaitá 15/12/2005
Guaramex Comercial  13/12/2005
Entre Rios Assessoria Contábil 13/12/2005
Maxiesportes 12/12/2005

12 ANOS 
Benderplast 01/12/2004

13 ANOS 
Centro de Educação Profissional Futura 10/12/2003

14 ANOS 
Confiança Materiais de Construção 01/12/2002

19 ANOS 
Guarapuava Shopping Plaza 04/12/1997
Laminados e Compensados Santa Catarina 01/12/1997

20 ANOS 
Porterit 01/12/1996

21 ANOS 
Tratorsolo 09/12/1995
Casa dos Colchões 01/12/1995
Batel Embalagens 01/12/1995

22 ANOS 
Telma Wagner - Cir. Dentista 12/12/1994
Diguá Distribuidora de Bebidas 06/12/1994

25 ANOS 
AGF Saldanha 11/12/1991

28 ANOS 
Libra Kirchbaner Peças e Baterias 01/12/1988

30 ANOS 
Funerária Cristo Rei 01/12/1986

32 ANOS 
Coruja Fashion 01/12/1984

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

XGP EMPREENDIMENTOS 31/10/2016

OTICA OCULAR 31/10/2016

CASA DO PESCADOR 31/10/2016

STUDIO DESIGN 31/10/2016

CAFETERIA GRÃO CAFÉ 14/11/2016
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CEME

EMPRESÁRIAS PARTICIPAM DE MAIOR EVENTO
DE EMPREENDEDORISMO DA AMÉRICA LATINA

 Mais de 120 horas de conteúdo, 10 auditórios 
temáticos, 146 palestrantes e um público de aproximadamente 
15 mil visitantes em três dias. Os números impressionantes 
são da HSM EXPO, maior evento de gestão realizado em toda 
América Latina. 
 Em 2016, a HSM EXPO aconteceu entre os dias 07 e 
09 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. 
Entre os conferencistas estiveram nomes como: Jim Collins, 
ex-professor da conceituada Universidade Stanford, nos 
Estados Unidos, considerado atualmente um dos maiores 
pesquisadores da área de administração em todo mundo; 
Steve Wozniak, co-fundador da Appel; Rebecca Henderson, 
professora das áreas de gestão e estratégia da Escola de 
Negócios da Universidade Americana de Harvard; Paula 
Belizzia, presidente da Microsoft Brasil, entre outros. Além da 
arena principal, o evento ofereceu aos participantes outros 
três espaços (Estação Descobertas, Estação Conexões e 
Estação Insights) que apresentaram palestras e discussões 
sobre assuntos relevantes para quem vive o dia a dia das 
empresas, entre eles gestão de talentos, estratégia, inovação, 
sustentabilidade, marketing digital e liderança.
 Através de uma cortesia da Dale Carnegie Courses, 
empresa representada em Guarapuava pela Vice-Presidente 
do CEME/Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária, Loren 
D’Angelo, 11 empresárias que fazem parte do grupo tiveram 
a oportunidade de participar do primeiro dia da HSM EXPO 
2016. “Na mesma manhã que eu trouxe a proposta para o 
Núcleo, as empresárias que tinham disponibilidade em 

participar se mobilizaram para viabilizar a ida a São Paulo”, 
comentou Loren durante a reunião em que as conselheiras 
avaliaram a participação na feira.
 Na opinião da conselheira Sheila Tavares, a 
presença no evento foi importante para despertar o olhar 
das empresárias para novas perspectivas. “Adquirimos um 
conhecimento gigantesco, foi uma oportunidade única. 
Outras coisas além das palestras chamaram a atenção, 
como a estrutura da feira. Como nem todas nós assistimos 
às mesmas palestras, na volta para Guarapuava fizemos uma 
troca das informações que adquirimos”, afirmou.

 A conselheira Cléris Machado compartilhou da 
mesma visão. “Desde que entrei na feira fiquei entusiasmada. 
Se conseguirmos assimilar 10% do que ouvimos lá já está 
ótimo. Em todas as palestras tinha algo que podemos 
encaixar em nossos negócios”, disse.

ADQUIRIMOS UM CONHECIMENTO 
GIGANTESCO, FOI UMA 
OPORTUNIDADE ÚNICA“

“

Sheila Tavares – Empresária

SE CONSEGUIRMOS ASSIMILAR 10% 
DO QUE OUVIMOS LÁ JÁ ESTÁ ÓTIMO“

“

Cléris Machado – Empresária 

Onze representantes do CEME estiveram no primeiro dia da HSM EXPO 2016
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1 – Diana Monteiro Karpinski e Sheila Tavares (Pulsar 

Propaganda)

2 – Rodrigo Arthur Camargo e Alvaro Mariani (Velox)

3 – Gabriela Carla Orane (Clínica Corpi) 

4  – Marildo Faustino (Colégio Sesi)

5 – Juliana Palermo ( P P A Distribuidora 

Guarapuava)

6 – Rodrigo Borges de Lis (Advogado)

7 – Aline Cosechen e Jaqueline Santos Peccini 

(Novamed Produtos Para Saúde)

8 – Marionita Gonçalves Dias e Alessandra Liberato 

(Centro Integrado Cuidar e Proteger)

9 – Elisandra Uhry Voges Milla ( Armazém Dona 

Sophia)

10 – Rafael Araujo, Mari Laura Brunelli Kwaczynski e 

Natan de Souza (Sicredi)

11 –  Patrick Kulka Silvestre, Patricia Kulka Silvestre e 

Silvia Teresinha Franzen (Silvestri Imóveis)

12 – Osvaldo Patricio, João Marcelo da Silva e 

Marcelo Santana (Sicoob) 

13 – Zanoni Buzzi (Coamo) e Vilmar Domingues da 

Luz (Santa Maria Papel e Celulose)

14 – Sergio Gomes Bianco (Studio Design)

15 – Neusa Regina Vieira (Arte Brasil), Marcia Ap. 

Fontoura Daum  (Grão Café Cafeteria) e Miriam 

Abedala (Primeiro Estilo Natação)

16 – Marcia Ap. Fontoura Daum (Grão Café Cafeteria)

17 – Neusa Regina Vieira (Arte Brasil)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 11.11.16

Fotos: ACIG
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CONJOVE

CASES DE SUCESSO FAZ COM QUE EMPRESAS COMPARTILHEM 
SUAS BOAS INICIATIVAS EM GESTÃO COM ESTUDANTES

 O Prêmio Mérito de Gestão Empresarial, realizado 
pelo Conselho do Jovem Empresário da ACIG, oferece aos 
empreendedores de Guarapuava a oportunidade de avaliarem e 
melhorarem seus processos de gestão, que são fundamentais 
para o crescimento dos negócios. Quando pensamos em 
gestão é necessário lembrarmo-nos dos profissionais que 
a executam dentro das empresas. Por isso, pensando em 
compartilhar as boas experiências dos ganhadores do Prêmio 
o CONJOVE criou o Cases de Sucesso. “O Cases é mais 
uma etapa do Prêmio Mérito onde as empresas ganhadoras 
mostram os fatores que as levaram a atingir o sucesso que 
têm hoje”, afirmou o Presidente do Conselho, Thiago Pfann.

 O evento funciona como uma roda de bate-papo, onde 
os representantes das empresas vencedoras da última edição 
do Prêmio Mérito de Gestão Empresarial respondem questões 
referentes à gestão financeira, de pessoas, marketing, 
inovação, e demais setores que compõem as empresas. O 

 público que acompanha esta conversa é majoritariamente 
formado por estudantes da área de ciências sociais aplicadas, 
ou seja, os futuros profissionais que irão pensar as estratégias 
e ações das empresas.
 Em 2016, o Cases de Sucesso aconteceu na 
Faculdade Campo Real, durante o 1ª Ciclo de Palestras 
realizado pelo curso de administração da instituição 
de ensino. Organizado pelo conselheiro Arthur Gubert e 
apresentado pelos conselheiros Lilian Cadore e Lucas 
Ponchon, o evento, realizado para cerca de 100 estudantes, 
contou com a participação de Fábio Peterlini (proprietário da 
Guarapet, premiada na categoria Microempresa), Fabricio 
Proche (gerente da Tevah Moda Masculina, vencedora na 
categoria Pequena Empresa), Genivaldo Ceccon (Gerente da 
FM Pneus, ganhadora na categoria Média Empresa), Márcia 
Coelho (coordenadora acadêmica da Faculdade Campo 
Real, premiada na categoria Grande Empresa) e Cristina 
Esteche (diretora da Rede Sul de Notícias, vencedora do 
Prêmio Inovação).
 Durante o evento, os representantes das empresas 
ressaltaram a importância da ética nas relações empresariais, 
as estratégias de marketing utilizadas para manter clientes, 
a valorização do material humano dentro das organizações, 
a análise criteriosa para o lançamento de novos produtos/
inovações e a necessidade de investimento planejado para o 
desenvolvimento dos negócios.

O CASES É MAIS UMA ETAPA 
DO PRÊMIO MÉRITO ONDE AS 
EMPRESAS GANHADORAS MOSTRAM 
OS FATORES QUE AS LEVARAM A 
ATINGIR O SUCESSO QUE TÊM HOJE

“

“

Thiago Pfann – Presidente do CONJOVE

Este ano, o Cases de Sucesso aconteceu na Faculdade Campo Real
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SOLIDARIEDADE

SIM! PAPAI NOEL EXISTE

 Há quase três décadas, as paredes de 
unidades dos Correios de todo Brasil são invadidas 
pela esperança de milhares de crianças que, apesar 
das dificuldades do dia a dia, não desistem de 
acreditar na magia do Natal. O projeto Papai Noel 
dos Correios, lançado no último dia 11 de novembro 
em todo país, foi criado há 27 anos, com o objetivo 
de organizar o número elevado de cartas que 
chegavam ao órgão durante as festas de fim de ano 
e fazer com que o Bom Velhinho pudesse atender 
os pedidos destes pequenos.
 Em meio a toda tecnologia de hoje, o papel 
e a caneta ainda são grandes instrumentos para 
contar sonhos e transmitir sentimentos. Só em 
Guarapuava, o projeto Papai Noel dos Correios 
recebe todos os anos de 1200 a 1300 pedidos. 
A maioria das cartas é enviada por alunos que 
frequentam a primeira fase do ensino fundamental 
(do primeiro ao quinto ano) de escolas públicas 
da cidade, que são selecionadas conforme o perfil 
socioeconômico de seus estudantes.
 Estas instituições de ensino recebem 
formulários específicos dos Correios, onde há um 
espaço para a identificação das crianças e outro 
para que elas escrevam suas histórias e façam seus 
pedidos. Os alunos escrevem as cartas dentro de  
sala de aula, sob a orientação dos professores, como 

um exercício pedagógico. Também são recebidas 
cartinhas trazidas por crianças que procuram 
diretamente os Correios. “Ano passado tivemos 
um menininho de dois anos com hidrocefalia que 
nos pedia uma gaitinha, como o Papai Noel poderia 
não realizar o pedido dele?”, questiona Sebastião 
Ferreira, funcionário dos Correios há 35 anos, e 
dono da identidade secreta que encanta as crianças 
todos os Natais.

 Segundo Ferreira, a comunidade local apoia 
bastante o projeto. Antes mesmo das cartinhas 
serem expostas nas paredes dos Correios, a 
população já buscava informações de como ajudar. 
Os pedidos são os mais variados e vão desde 
carrinhos, bonecas da moda, jogos, bolas, piscinas 
de plástico, até a grande campeã na preferência 
infantil: a bicicleta. Mas algumas cartas não pedem 
brinquedos e tocam ainda mais o coração de quem 
as lê. “Dependendo do que a criança pede você fica 
sensibilizado. Algumas pedem roupas, comida, 
livro. Uma criança que pede um livro merece ganhá-
lo”, afirma Sebastião Ferreira.
 Quando perguntado o que o leva a todos os 
anos coordenar esta ação social, Sebastião Ferreira 
explica que a motivação vem dos muitos Natais em 
que ele mesmo contou com o carinho de pessoas 
que sequer conhecia. “Fui uma criança muito pobre 
e sempre participei deste tipo de ação. Eu ficava 
muito feliz quando ganhava um presente e me 
considero uma pessoa de sorte por poder fazer 
no meu trabalho por muitas pessoas o que um dia 
fizeram por mim”, diz.
 Para quem tiver o interesse de contribuir 
com o Papai Noel dos Correios, as cartinhas estarão 
disponíveis na agência da Rua XV de Novembro até 
a primeira quinzena de dezembro.

Todos os anos entre 1200 e 1300 cartas chegam aos
Correios de Guarapuava pedindo presentes de Natal 

ANO PASSADO TIVEMOS UM 
MENININHO DE DOIS ANOS COM 
HIDROCEFALIA QUE NOS PEDIA UMA 
GAITINHA, COMO O PAPAI NOEL 
PODERIA NÃO REALIZAR O PEDIDO 
DELE?

“

“

Sebastião Ferreira – atendente comercial dos Correios
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ENTREVISTA

EM ENTREVISTA, PREFEITO DE GUARAPUAVA CITA MELHORIAS NA 
INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO E CRIAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO 
COMO GRANDES DESAFIOS PARA SUA SEGUNDA GESTÃO

Para Cesar Filho, um ambiente confiável para atração de investimentos parte da confiabilidade que se tem no poder público local

 Eleito no último mês de outubro para mais quatro anos a 
frente da Prefeitura de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho conversou 
com a Revista ACIG sobre as perspectivas e desafios para seu 
segundo mandato.

EM SUA AVALIAÇÃO, EM QUAIS ASPECTOS GUARAPUAVA MAIS 
EVOLUIU NOS ÚLTIMOS ANOS? NESTE SENTIDO, QUAIS SERÃO AS 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO PARA A GESTÃO 
2017/2020?
São realmente muitos os pontos em que evoluímos, mas o que 
eu considero mais perceptível foi a capacidade que Guarapuava 
teve em concretizar projetos que mudam a realidade da cidade 
e trazem perspectivas novas para o futuro. Isto em diversos 
setores, desde a consolidação do nosso polo de ensino superior, 
com a concretização da UTFPR e do curso de Medicina, que 
nos consolidam como um dos principais polos universitários do 
país. A capacidade que tivemos em efetivar o investimento do 
Hospital Regional, que não atende apenas uma demanda social 
nossa, de termos mais um hospital para atender a comunidade, 
mas no ponto de vista da economia, também nos reforça ainda 
mais como um dos principais polos de prestação de serviços 
em saúde do Paraná, na medida em que passamos a ter um 
hospital de envergadura regional, que se integra com o curso de 
medicina. Além do Centro de Especialidades Médicas, que é outro 
investimento que tem um cunho social tremendo. A possibilidade 

que tivemos de ver grandes investimentos privados acontecendo 
na cidade. Eu falo da Araupel, que é uma empresa que veio com 
grande envergadura, de empresas locais fazendo investimentos, 
como a Agrária investindo R$ 150 milhões em Guarapuava, em um 
período de crise extrema; comércio e redes de varejo se instalando, 
o Shopping, que é um investimento de vulto, que vai criar uma nova 
lógica para o comércio guarapuavano; o novo hipermercado do 
Dal Pozzo. O grande avanço que eu vejo foi esse: em um período 
de crise conseguimos através da política viabilizar o que era de 
relação com o poder público e criar um ambiente de otimismo, 
que incentivou o empresariado a também dar sequência em 
seus investimentos. 

O GRANDE AVANÇO QUE EU VEJO 
FOI ESSE: EM UM PERÍODO DE CRISE 
CONSEGUIMOS ATRAVÉS DA POLÍTICA 
VIABILIZAR O QUE ERA DE RELAÇÃO 
COM O PODER PÚBLICO E CRIAR 
UM AMBIENTE DE OTIMISMO, QUE 
INCENTIVOU O EMPRESARIADO A 
TAMBÉM DAR SEQUÊNCIA EM SEUS 
INVESTIMENTOS

“

“

Cesar Silvestri Filho – Prefeito de Guarapuava
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ENTREVISTA

A última etapa disso é a aviação regional. Uma das metas 
importantes para o próximo governo começa por aí, viabilizar 
esta operação e abrir as portas de Guarapuava para o mundo, 
criando uma nova fase para a cidade. Além disso, o que eu digo 
que se pode esperar de mim no próximo governo é manter essa 
lógica do diálogo, do relacionamento, provando que quando se 
tem credibilidade pode-se alavancar muitas coisas a partir do 
diálogo. O diálogo só acontece quando existe reciprocidade em 
todos os aspectos. Em quatro anos de gestão, demonstramos 
para a população que somos interlocutores confiáveis, 
que somos pessoas que buscam ter um entendimento, 
construindo as coisas a partir da conversa. Isso tem vários 
reflexos, parcerias privadas, relacionamentos com o governo 
federal, com o governo estadual que viabilizaram grande parte 
dos investimentos. Isso é a chave para que outras coisas 
aconteçam. Nós sabemos que temos demandas em várias 
áreas, demandas sociais importantes, como melhorias na 
infraestrutura dos bairros, melhorias na saúde, de saneamento, 
enfim, são coisas que precisamos continuar trabalhando para 
tornar a qualidade de vida da população melhor, e isso também 
depende da possibilidade da parceria.

SUA GESTÃO PROMOVEU AÇÕES DE INCENTIVO E 
DESBUROCRATIZAÇÃO PARA O PROCESSO DE ABERTURA E 
FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS, ESPECIALMENTE ATRAVÉS 
DA AGÊNCIA DO EMPREENDEDOR. DE QUE FORMA O SENHOR 
PRETENDE DAR CONTINUIDADE A ESSAS AÇÕES?

Temos que aperfeiçoá-las ainda mais. Guarapuava deu um 
passo importante com o programa da Agência do Empreendedor, 
criamos uma legislação moderna, que desburocratizou muito. 
Temos circulado pelo estado e percebido que há outros 
lugares que evoluíram, iniciativas que complementam a 
nossa. A ideia é continuar buscando o aperfeiçoamento destes 
processos, tornando-os mais dinâmicos. Parte disso passa pela 
informatização, criando sistemas onde o empreendedor atinja 
os mesmos objetivos sem ser necessário que ele vá fisicamente 
à Prefeitura, acompanhando os processos pela internet, 
superando uma série de etapas de documentação, certidões de 
forma mais simplificada, o que dinamiza esta relação.
Outra coisa que eu pretendo ter como foco no próximo governo 
é desenvolvermos em Guarapuava um Parque Tecnológico. 
Precisamos criar em nosso município o ambiente propício para 
fomentar novas empresas na área de inovação. Nós temos 
as Universidades, as Faculdades, por isso precisamos fazer 
com que este conhecimento acadêmico seja materializado 
em cima de iniciativas que efetivamente venham a se tornar 
negócios. Da mesma forma que vimos várias pessoas saindo 
da informalidade através da Agência do Empreendedor, 
precisamos que isso tenha uma segunda etapa, em um 
ambiente onde vários jovens que estão nas Universidades, 
cheios de ideias, tenham a facilidade de fazer com que seus 
projetos se tornem start ups, a exemplo do que já acontece em 
outros lugares. Temos buscado referências, vamos fazer uma 
visita técnica a Florianópolis para aproveitar Cases que já foram 
bem sucedidos e iniciar isto aqui o quanto antes. É algo que 
precisa ter um empenho grande, que demanda recursos. Tenho 
disposição para dedicarmos nossos esforços nos próximos 
quatro anos para mudar o perfil dos nossos empreendimentos, 
sair além do que já temos do agronegócio, buscar inovação 
em outras áreas também e mesmo que seja aproveitando a 
nossa vocação, usando-a em coisas que promovam inovação 
e agregação de valor.  

COMO JÁ CITADO PELO SENHOR, UM FATOR IMPORTANTE PARA 
GUARAPUAVA NOS ÚLTIMOS ANOS FORAM OS INVESTIMENTOS 
PRIVADOS, COMO DA ARAUPEL, DA COOPERATIVA AGRÁRIA, DA 
CIDADE DOS LAGOS, ENTRE OUTROS. DE QUE FORMA O GOVERNO 
DO MUNICÍPIO PRETENDE ATUAR PARA ATRAIR MAIS INICIATIVAS 
COMO ESTAS? E COMO PRETENDE AUXILIAR PARA QUE AS QUE 
ESTÃO EM ANDAMENTO, COMO A DA CIDADE DOS LAGOS, POR 
EXEMPLO, CONTINUEM SE DESENVOLVENDO?

Em relação aos investimentos que estão em curso, fazer com que 
todos eles tenham a visão de que a Prefeitura é um facilitador. 
Nós vamos sempre atuar para desburocratizar tudo o que estiver 
ao nosso alcance, como a parte de agilidade na aprovação de 
projetos, na análise das licenças, para que o empreendedor não 
fique com o dinheiro parado por conta da burocracia. Este é 
um papel importante e um dos grandes benefícios que tivemos 
foi quando implantamos a descentralização do licenciamento 
ambiental. Guarapuava foi a primeira cidade do Paraná e já 
tivemos muitos benefícios por conta disso. O processo que 
demorava seis meses no IAP (Instituto Ambiental do Paraná) 
hoje leva 20 dias na Prefeitura, isso faz muita diferença.
Em relação a incentivar a atração de novos investimentos, temos 
que pensar que o poder público atrai investimento quando se 
mostra confiável para o empreendedor, e aí a previsibilidade 
é importante, mostrar que aqui existe uma postura, um 
comportamento padrão, e melhorar a infraestrutura. Quando 
falamos em aeroporto, estamos criando um ambiente favorável 
para atração de investimento, quando falamos da duplicação do 
nosso perímetro urbano pela BR-277 e pela PR- 170, estamos 
contribuindo para isso. Quando pensamos em duplicar a PR-466 
sentido Pitanga estamos superando mais um gargalo em uma 
região que hoje é um grande problema urbano para nós. Mais do 
que incentivo fiscal, mais do que doação de terreno, precisamos 
criar um ambiente propício para atração de investimentos. 

PEGANDO O GANCHO DO AEROPORTO, INSTALAÇÃO DE LINHAS 
AÉREAS COMERCIAIS EM GUARAPUAVA É UM ASSUNTO QUE VEM 
SENDO DISCUTIDO HÁ ALGUNS ANOS NO MUNICÍPIO. O QUE JÁ 
SE TEM DE CONCRETO SOBRE A QUESTÃO? JÁ SE PODE FALAR 
EM PREVISÕES DE QUANDO O SERVIÇO ESTARÁ FUNCIONANDO?

Temos a intenção firme da Azul Linhas Aéreas em operar em 
Guarapuava a partir de março de 2017. Estamos fazendo de tudo 
para atender este cronograma. A princípio, dentro do primeiro 
semestre de 2017 teremos uma operação viável. Além da intenção da 
companhia, temos projetos que já estão iniciados com a adequação 
do aeroporto, para atender as normas da aviação.
Nós precisamos adequar nosso terminal de passageiros, vamos 
demolir e construir um novo, inclusive fazendo-o na distância 
adequada em relação à pista, para criar a possibilidade de fazer 
a navegação segura por instrumento, até porque a Companhia 
Aérea exige. Vamos precisar fazer uma série de obras, construção 
de novo pátio, estacionamento, recuos, demolição dos hangares 
existentes, ajustes na pista, uma série de investimentos em torno de 
R$ 12 milhões. A notícia boa é que hoje estamos tendo o ambiente 

MAIS DO QUE INCENTIVO FISCAL, 
MAIS DO QUE DOAÇÃO DE TERRENO, 
PRECISAMOS CRIAR UM AMBIENTE 
PROPÍCIO PARA ATRAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

“

“

Cesar Silvestri Filho – Prefeito de Guarapuava
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de parceria com a iniciativa privada, em todas as etapas, desde a 
aquisição de materiais, equipamentos, até as obras, acelerando a 
tramitação e ajudando a viabilizar financeiramente. As empresas 
da cidade abraçaram esta causa, percebendo que esta é uma 
oportunidade que a gente não pode perder. Isto é algo que me 
motiva e até me emociona, porque eu nunca vi uma mobilização tão 
grande por uma causa comum e uma manifestação tão grande de 
confiança à nossa liderança neste processo. 

ATUALMENTE DISCUTE-SE MUITO O FATO DA MÁQUINA PÚBLICA, 
INDEPENDENTEMENTE DA ESFERA, ESTAR INCHADA, FAZENDO 
COM QUE GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAIS E MUNICIPAIS 
GASTEM UMA PARCELA BASTANTE SIGNIFICATIVA DO QUE 
ARRECADAM EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMO O SENHOR 
ENXERGA ESTA QUESTÃO? EM SEU SEGUNDO MANDATO, 
QUAIS SERÃO AS PRERROGATIVAS PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS QUE EXERCERÃO CARGOS COMISSIONADOS?

Este é um debate interessante. Há de fato um peso muito grande 
da folha de pagamento no orçamento dos municípios, mas um 
dado que às vezes pouca gente sabe é que o custo total dos cargos 
comissionados da Prefeitura Municipal de Guarapuava na folha é 
de 6%, incluindo os secretários. Não é isso que torna nossa folha 
mais ou menos inchada. Fala-se muito sobre os comissionados, 
mas eles exercem um papel importante dentro do processo, 
porque são as pessoas de relacionamento direto do Prefeito na 
gestão da equipe. Hoje o maior peso que tivemos recente na folha 
foi a contratação parcial de educadores infantis, para colocar em 
funcionamento as novas creches. São onze novas creches e só 
para colocá-las em funcionamento são necessários 200 novos 
funcionários. Metade da folha de pagamento da Prefeitura hoje é 
de profissionais da educação e não vemos professores sobrando, 
ao contrário, em alguns momentos temos até falta. O que carrega 
a folha são os serviços sociais, que não podemos sucatear, é na 
educação, é na saúde. A saúde tem um peso tremendo na folha 
hoje e faltam profissionais. Se fôssemos contratar todos os 
profissionais que precisamos nossa folha seria ainda maior, e não 
contratamos porque não encontramos no mercado. O peso mesmo 
vem dos serviços do dia a dia. E o que é importante refletirmos, a 
Prefeitura essencialmente é uma empresa prestadora de serviços 
e uma empresa prestadora de serviços precisa de pessoas. A 
remuneração dos cargos comissionados da Prefeitura em geral é 
inferior a dos cargos efetivos.
Qual será o critério: o mesmo que tive na primeira gestão, falo sem 
nenhuma demagogia, cargo de confiança se dá para pessoas de 
confiança. São pessoas que estão lá para serem meus ouvidos, 
meus olhos, para que eu tenha condições de governar. Podemos 
falar com orgulho, Guarapuava tem um quadro onde grande parte 

dos cargos estratégicos é ocupado por funcionários de carreira. 
Também se fala que administração precisa se modernizar, com 
pessoas da iniciativa privada, então como eu vou fazer para que 
um profissional com esta experiência venha para Prefeitura se não 
for via cargo comissionado? Fizemos este processo de seleção, 
parcerias inclusive com pessoas que trabalhavam na Cooperativa 
Agrária, temos vários exemplos deste intercâmbio.

O BRASIL PASSA POR UM MOMENTO DE MUDANÇAS, ONDE É 
CADA DIA MAIS URGENTE A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NO 
PROCESSO QUE DITARÁ O RUMO DO PAÍS, DOS ESTADOS E DAS 
CIDADES PARA OS PRÓXIMOS ANOS. COMO O SENHOR AVALIA 
A POSSIBILIDADE DA CRIAÇÃO DE UM CONSELHO MUNICIPAL 
AUTÔNOMO, DE CARÁTER CONSULTIVO, QUE NÃO POSSUA EM 
SEU QUADRO MEMBROS QUE OCUPAM CARGOS OU TENHAM 
LIGAÇÃO DIRETA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE?

Acho maravilhoso este tipo de iniciativa. Foi o que eu propus ao 
entrar na Prefeitura, em 2013, a constituição deste Conselho e que 
ele tenha uma metodologia de trabalho profissional. É importante 
que este Conselho tenha um secretário executivo dedicado, que 
toque o dia a dia deste trabalho, que crie pautas elaboradas, que 
tenha autonomia para conduzir estas pautas sem distorcer, levando 
interesses específicos e que possa começar a pensar a cidade a 
longo prazo, deliberando de forma autônoma e discutindo o que 
é estratégico, trazendo estas reflexões para juntos encontrarmos 
as soluções. Nós temos alguns exemplos bem sucedidos e 
recentes, um deles é o Núcleo Multissetorial da Saldanha Marinho 
que se reuniu, chegou à conclusão que precisava melhorar a 
infraestrutura da rua e assim tivemos um marco inicial, o diálogo 
e chegamos a um projeto comum, aprovado pela maioria dos que 
participaram do processo. Coube à Prefeitura angariar os recursos 
e executar a obra e hoje temos ali um investimento que é real. É 
um exemplo típico de que quando há um bom relacionamento as 
iniciativas dão certo. Um conselho desses só vai dar certo se este 
ambiente de confiança permanecer. 

AS EMPRESAS DA CIDADE ABRAÇARAM 
ESTA CAUSA, PERCEBENDO QUE ESTA É 
UMA OPORTUNIDADE QUE A GENTE NÃO 
PODE PERDER. ISTO É ALGO QUE ME 
MOTIVA E ATÉ ME EMOCIONA, PORQUE 
EU NUNCA VI UMA MOBILIZAÇÃO TÃO 
GRANDE POR UMA CAUSA COMUM E 
UMA MANIFESTAÇÃO TÃO GRANDE DE 
CONFIANÇA À NOSSA LIDERANÇA NESTE 
PROCESSO

“

“

Cesar Silvestri Filho – Prefeito de Guarapuava, ao falar sobre as reformas no Aeroporto 
Municipal Tancredo Thomás de Farias

Viabilização de voos comerciais em Guarapuava representa 
a abertura das portas da cidade para o mundo 

ENTREVISTA
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VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?
PROGRAMA MESA BRASIL CONTRIBUI PARA COMPLEMENTAÇÃO
ALIMENTAR DE PESSOAS CARENTES E INCENTIVA O FIM DO DESPERDÍCIO

Você sabia que anualmente são desperdiçadas no 
mundo 1,3 bilhões de toneladas de alimentos? E que segundo o 
World Resources Institute (instituto internacional de pesquisas, 
reconhecido mundialmente) o Brasil está entre os 10 países 
onde mais se deixa de aproveitar alimentos, contabilizando a 
cada ano 41 mil toneladas de comida jogada fora? Por outro 
lado, cerca de 13 milhões de brasileiros estão desnutridos ou 
passam fome.

Sabe aquela fruta com um amassadinho, o pão que 
ficou na prateleira e o biscoito um pouquinho torto, fora do 
padrão de comercialização da empresa? Muitas vezes, eles 
acabam não tendo saída e são descartados. Pensando em 
dar um destino a estes alimentos e ao excedente de produção, 
que em boa parte dos casos estão em perfeitas condições de 
consumo, surgiram iniciativas como o Programa Mesa Brasil, 
organizado pelo SESC em todo país.

O Mesa Brasil é um programa de segurança 
alimentar e nutricional, que arrecada alimentos doados por 
empresas e produtores rurais e os redistribui a instituições 
sócioassitenciais que atendem pessoas e famílias em situação 
de vulnerabilidade alimentar. Só até novembro de 2016, o 
programa em funcionamento no SESC Guarapuava já havia 
recebido 290 mil quilos em doações que vão desde grãos, 
como feijão, diversas frutas e verduras, pães, bebidas lácteas, 
biscoitos e ovos, até mesmo produtos de higiene pessoal.

Estes produtos são distribuídos a 82 instituições de 
Guarapuava e dos municípios de Candói, Foz do Jordão, 
Goioxim, Inácio Martins, Manoel Ribas, Pinhão, Pitanga, 
Reserva do Iguaçu e Turvo cadastradas no Programa. Já há 
um projeto para que o Mesa Brasil coordenado pelo SESC 
Guarapuava também estenda-se aos municípios de Cândido 
de Abreu e Irati. “O Programa tem esta propensão de atender 
em municípios onde há esta vulnerabilidade, especialmente 
alimentar. Além de fornecer alimentos para instituições, 
nós também atendemos alguns grupos de famílias que são 
atendidas por elas”, esclarece Luciana Belinski, Assistente 
Social e uma das coordenadoras do Programa.

O PROGRAMA TEM ESTA PROPENSÃO 
DE ATENDER EM MUNICÍPIOS 
ONDE HÁ ESTA VULNERABILIDADE, 
ESPECIALMENTE ALIMENTAR. 
ALÉM DE FORNECER ALIMENTOS 
PARA INSTITUIÇÕES, NÓS TAMBÉM 
ATENDEMOS ALGUNS GRUPOS DE 
FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS POR 
ELAS

“

“

Luciana Belinski – Assistente Social do Mesa Brasil

COMUNIDADE

Uma equipe formada por 10 pessoas é responsável por coletar e distribuir alimentos doados ao Programa Mesa Brasil
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Para estarem aptas a receberem as doações do 
Mesa Brasil, as instituições sócioassitenciais dos municípios 
atendidos pelo Programa devem cumprir alguns requisitos 
como: atender a um público carente, que necessite de melhorias 
na alimentação; possuir CNPJ e estatuto social; apresentar 
ata de eleição; e estar devidamente registrado no Conselho 
de Assistência Social dos municípios. No caso dos hospitais 
de caridade é preciso apresentar o CEBAS (Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social) da área de saúde.

E não é apenas na distribuição de alimentos que 
o Programa atua. Através do Mesa Brasil são realizadas 
diversas ações educativas envolvendo as instituições e, 
consequentemente famílias atendidas pela iniciativa. Na área 
social, são ofertadas palestras sobre ética, cooperativismo e 
trabalho em grupo, que visam tanto prestar um atendimento 
às pessoas assistidas por estas instituições como capacitar 
os colaboradores das mesmas para que possam atender as 
demandas que surgem com maior eficiência.

Já na área nutricional, são feitas oficinas culinárias 
que ensinam os participantes a aproveitarem os alimentos de 
maneira integral (incluindo folhas e talos). Estas oficinas são 
voltadas tanto para os colaboradores das instituições como 
para grupos de mães atendidas por elas. Para os colaboradores 
ainda são ministradas palestras de manipulação de alimentos 
e boas práticas. “Os objetivos do Programa são complementar 
a alimentação dessas famílias atendidas pelas instituições 
cadastradas e diminuir o desperdício. Então oferecemos 
estas oficinas com receitas práticas para aproveitar melhor os 
alimentos”, explica Larissa Bührer Dangui Karam, nutricionista 
e também uma das coordenadoras do Programa na unidade 
local do SESC.

Atualmente, o Mesa Brasil atende 15.788 pessoas em 
Guarapuava e nos demais municípios de abrangência. Para 
que este trabalho seja possível, só durante o ano de 2016 o 
Programa contou com 45 doadores ativos entre panificadoras, 
indústrias de produtos do gênero alimentício, supermercados, 
comércios de hortifrúti e cooperativas agrícolas. Cerca de 
80% das doações recebidas são de frutas e verduras, porém, 
também podem ser doados ao Mesa Brasil produtos como 
carnes, ovos e até mesmo leite, desde que esteja pasteurizado. 
“Recebemos produtos in natura, próprios para o consumo. O 
doador pode nos enviar a quantidade que quiser e sempre 
que puder, não existe uma obrigatoriedade de doar sempre”, 
destaca Larissa Bhürer Dangui Karam.

Além de alimentos, as empresas também podem atuar 
no projeto doando outros produtos e serviços como utensílios 
de cozinha, lavagem dos veículos utilizados no transporte 
das doações, gasolina, entre outros. O Mesa Brasil também 
abre espaço para profissionais que queiram desenvolver 
atividades voluntárias como palestras, workshops e 
cursos voltados às instituições e pessoas atendidas. Os 
interessados em contribuir com a iniciativa devem entrar 
em contato pelo (42) 3308-2676.  

RECEBEMOS PRODUTOS IN NATURA, 
PRÓPRIOS PARA O CONSUMO. 
O DOADOR PODE NOS ENVIAR A 
QUANTIDADE QUE QUISER E SEMPRE 
QUE PUDER, NÃO EXISTE UMA 
OBRIGATORIEDADE DE DOAR SEMPRE

“

“

Larissa Bürher Dangui Karam  - Nutricionista do Mesa Brasil 

COMUNIDADE

Além de instituições, os alimentos são doados a famílias em vulnerabilidade alimentar, como nas aldeias indígenas 
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FISCALIZAÇÃO

SOFTWARES GRATUITOS PARA EMISSÃO DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA “ACABAM” EM JANEIRO

Há quase uma década as empresas do Brasil tiveram 
que se adaptar a uma novidade que transformou a maneira 
como as transações comerciais eram até então realizadas no 
país: o uso da Nota Fiscal Eletrônica. Criado entre 2007 e 2008, 
o documento foi instituído para permitir um controle maior dos 
órgãos fiscalizadores legais acerca do que é comercializado 
no país e gradativamente foi tornando-se obrigatório nos 
estados brasileiros.

Além de cumprir com sua função fiscalizadora, 
documentando as transações e auxiliando no recolhimento de 
impostos, a Nota Fiscal Eletrônica trouxe inúmeros benefícios 
para empresas e consumidores, entre eles: velocidade na 
transmissão das informações; redução de custos com papel, 
impressão, armazenamento e transporte de documentos (este 
último realizado de maneira online); redução de erros no processo 
de emissão de Nota Fiscal; maior credibilidade e transparência no 
processo fiscal.

Para que as empresas conseguissem um acesso mais 
rápido e barato aos softwares emissores da Nota Fiscal, os órgãos 
fiscalizadores de alguns estados brasileiros, como a Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo, criaram programas gratuitos 
para a realização da tarefa. Entretanto, com a informatização cada 
vez maior de diversos processos dentro das empresas, muitas 
delas acabaram optando por sistemas próprios, que integrassem 
várias funções além da emissão das notas. Com isso, a procura 
pelos softwares gratuitos diminuiu consideravelmente, o que 
tornou a manutenção dos sistemas inviável.

Assim, a partir do dia primeiro de janeiro de 2017 os 
softwares gratuitos para emissão de Nota Fiscal Eletrônica serão 
descontinuados, o que não permitirá que novos downloads sejam 
realizados. Para as empresas que fazem usos dos mesmos, eles 
continuarão em funcionamento, porém com prazo de validade, 
já que não será possível fazer atualizações nestes sistemas. 
“As empresas que possuírem os aplicativos instalados ainda 

poderão continuar utilizando até que novas atualizações das 
regras de validação impeçam a continuidade do uso”, reitera José 
Clodoaldo Munhoz, auditor fiscal da 5ª Delegacia Regional da 
Receita Estadual, com sede em Guarapuava. Segundo o auditor, as 
empresas estão sendo comunicadas desde o mês de maio sobre 
a mudança, através de comunicados durante a própria execução 
dos programas. 

Segundo Rui Sérgio Primak, da Teorema Sistemas, o uso 
de programas próprios para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica 
dão aos empresários algumas vantagens, como assistência 
técnica e melhoria contínua do produto. “As empresas que 
oferecem softwares que possuem manutenção mensal têm em 
primeiro lugar o compromisso do suporte técnico, o tempo de 
atendimento, a evolução e a melhoria do produto e a garantia 
de continuidade. No caso dos softwares gratuitos não há essa 
preocupação”, explica.

Os empresários que fazem uso de softwares gratuitos, 
ao migrarem para outros sistemas, devem seguir alguns passos 
como conferir a validade de seu certificado digital, credenciar o 
novo emissor junto aos sistemas dos órgãos de fiscalização, 
e cadastrar as informações da empresa presentes no antigo 
emissor no novo programa. 

AS EMPRESAS QUE POSSUÍREM OS 
APLICATIVOS INSTALADOS AINDA 
PODERÃO CONTINUAR UTILIZANDO 
ATÉ QUE NOVAS ATUALIZAÇÕES DAS 
REGRAS DE VALIDAÇÃO IMPEÇAM A 
CONTINUIDADE DO USO

“

“

José Clodoaldo Munhoz - auditor fiscal da 5ª Delegacia Regional
da Receita Estadual

As empresas estão sendo orientadas a migrarem para outros sistemas de emissão de Nota Fiscal Eletrônica 
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Coluna
EMPREENDEDOR

Começar em uma área até então desconhecida e obter sucesso. Foi esse o desafio encarado 
pelo empresário Jair Golinhaki ao abrir a empresa Extintores São Cristóvão. Hoje ele, a 
esposa Beatriz, e as três filhas (Jeciane, Sabrine e Sara) comemoram os 27 anos da empresa 

Família que empreende unida 
permanece unida
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Coluna
EMPREENDEDOR

COMO COMEÇOU A EMPRESA EXTINTORES SÃO 
CRISTÓVÃO? HOUVE MUITAS DIFICULDADES NO INÍCIO 
DO NEGÓCIO?
Jair: Começou em dezembro de 1989. Eu já 
trabalhava como vendedor de extintores na região 
na época. Vendíamos extintores para automóveis, 
por isso colocamos o nome de São Cristóvão, que 
é o protetor dos motoristas. Vendíamos na região, 
fazíamos recarga de extintores, porque na época 
eles eram recarregados no local. Tínhamos nossas 
dificuldades, saímos na região e não tínhamos nem 
hotel para dormir. Iniciamos as atividades com 
um sócio, mas com as dificuldades que tínhamos 
ele acabou abandonando. O primeiro material que 
compramos era de uma empresa que vendia pó 
químico em Curitiba, e nós não sabíamos muito 
bem onde era o endereço. Então tínhamos que levar 
a carga nas costas, pegar táxi até a rodoviária. Era 
uma dificuldade muito grande. Você não sabia onde 
tinham peças para vender, tínhamos que zelar muito, 
porque depois não tínhamos para repor.
Com o tempo foram surgindo leis de obrigatoriedade 
dos extintores e com isso a necessidade de aumentar 
a empresa, e lá se vão 27 anos de atividades.

HOJE A FISCALIZAÇÃO DO INMETRO É MUITO GRANDE 
PARA AS EMPRESAS QUE TRABALHAM COM VENDA E 
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES. ISSO É BOM OU RUIM?

Jeciane: Quando a empresa começou existiam mais de 
vinte empresas em Guarapuava e região, porque não havia 
uma fiscalização de como deveriam ser recarregados 
os extintores, a necessidade da certificação do Inmetro 
também não era obrigatória. Mesmo com o aumento da 
quantidade de estabelecimentos comerciais, residências 
e veículos hoje só temos na cidade duas empresas 
certificadas, que podem oferecer este serviço. Muita gente 
não conseguiu se adequar às normas. E é um serviço que 
leva segurança para as pessoas e que demanda muito 
esforço com treinamentos, investimentos financeiros, 
compra de equipamentos. O pai e a mãe mesmo, eu 
lembro, nós éramos bem pequenas, e eles iam para 
laboratórios aprender como manusear as máquinas. A 
mãe costumava fotografar e filmar tudo. Antigamente 
era muito mais difícil, não existia internet, onde você 
encontra tudo ali. Naquela época era tudo por carta, 
tínhamos que buscar os fornecedores.

Beatriz: Quando o Inmetro começou a fiscalizar foi 
bom para nós, porque surgiram mais empresas que 
fabricam as peças, pela obrigatoriedade. Isso fez com 
que as coisas evoluíssem na área. Então o pessoal 
começou a nos procurar, oferecendo os produtos. Foi 
assim que o negócio se desenvolveu mesmo.

COMO É FORMADA A EQUIPE DA EMPRESA?
Jair: Hoje somos em uma equipe de dez pessoas. 
Somos uma empresa familiar. Quando iniciamos as 
atividades começamos com um fusca e íamos até os 
locais com os equipamentos, dormíamos dentro do 
fusca. Saíamos na segunda e voltávamos na sexta-
feira. Com a mudança das normas técnicas mudaram 
os processos para carregar os extintores e precisamos 
mudar os processos dentro da empresa.

VOCÊS PROCURARAM ALGUM TIPO DE FORMAÇÃO 
NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO QUE AUXILIASSE NO 
DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA? 
Jair: O SEBRAE foi muito importante para nós. Na época 
do Collor, que foi um período muito difícil para o país, o 
SEBRAE começou a chamar as empresas para mostrar 
seus projetos, avaliando se investir em cada área valia 
ou não a pena. Os pessoal do SEBRAE foi muito sincero 
com os empresários. Lembro que começamos a turma 
em mais de 30 e terminamos apenas em dois. Eles nos 
ajudaram a melhorar o nosso projeto. 

AINDA FALANDO SOBRE FISCALIZAÇÃO, COMO 
ACONTECEM ESTAS AUDITORIAS DO INMETRO?
Jair: Hoje, as empresas ou prédios e condomínios 
residenciais ou comerciais que não têm os 
extintores em ordem não conseguem nem alvará 
de funcionamento. Por isso, nós temos auditorias 

A empresa realiza treinamentos e atividades educativas, inclusive em escolas 

QUANDO O INMETRO COMEÇOU 
A FISCALIZAR FOI BOM PARA 
NÓS, PORQUE SURGIRAM MAIS 
EMPRESAS QUE FABRICAM AS 
PEÇAS, PELA OBRIGATORIEDADE. 
ISSO FEZ COM QUE AS COISAS 
EVOLUÍSSEM NA ÁREA

“

“

Beatriz Golinhaki – Empresária



DEZEMBRO 2016 31

permanentes, que acontecem sem aviso prévio. 
Temos aqui os equipamentos mais modernos, 
dentro dos melhores quadros das empresas da 
América Latina.

QUAL É A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA EMPRESA E POR 
QUE É IMPORTANTE QUE O CONSUMIDOR ADQUIRA 
PRODUTOS DE UMA EMPRESA CERTIFICADA?
Jeciane: Atendemos vários municípios da região 
onde não tem empresas que realizam os serviços. 
Hoje existe uma certa dificuldade com relação aos 
extintores. Com as normas de recarga de extintores 
e da fiscalização do Corpo de Bombeiros, não tem 
invasão de mercado, pois as empresas que vêm de 
fora não conseguem trazer um programa certificado 
dentro de todas as normas. Antigamente o que as 
pessoas faziam, elas trocavam. Por exemplo, vinha 
uma empresa de Curitiba e trazia os outros vinte 
extintores que você precisava trocar. Hoje isso não 
é mais possível, pois o Inmetro exige rastreabilidade 
dos produtos. Você precisa comprovar tanto para 
o cliente como para o Inmetro que o produto não 
foi substituído. Temos que encaminhar um relatório 
todos os meses para Inmetro, constando todos os 
dados sobre os extintores.
Jair: Por que é importante que o consumidor adquira 
o produto de uma empresa certificada? Porque se 
acontecer algum acidente, sinistro, e se ela precisar 
acionar o seguro, nós temos toda documentação que ela 
precisará. Isso vale tanto para os extintores quanto para 
as mangueiras hidrostáticas. Fazemos a manutenção 
também e os testes, para que caso a pessoa necessite 
usar ela tenha em mãos um equipamento seguro. 
Oferecemos também o laudo e o relatório de como estão 
os materiais.

VOCÊS OFERECEM ALGUM TIPO DE CURSO PARA 
QUE AS EMPRESAS SAIBAM COMO FUNCIONA O 
USO CORRETO DOS EXTINTORES? 
Jeciane: Nós oferecemos treinamentos, inclusive os 
básicos nem cobramos. Fazemos treinamentos em 
condomínios, nas empresas, independente do porte, 
nas escolas, mostrando para as crianças como os 
extintores devem ser utilizados, ensinando para eles 
que não podem mexer no extintor que fica na escola. 
É muito comum as crianças terem curiosidade. Ano 
passado, durante a blitz que a gente faz aqui em frente 
a empresa, em parceria com o Guaratran, mostramos 
para os motoristas a importância do uso do extintor, 
quem nunca usou pôde testar. Às vezes a pessoa 
nem vai usar, mas vai poder passar a informação para 
outras pessoas. Cursos de brigada e de primeiros 
socorros também são serviços que prestamos. 

VOCÊS TÊM UMA EMPRESA FAMILIAR. COMO 
DIVIDEM AS ATIVIDADES DE CADA UM AQUI 
DENTRO? 
Jair: Eu cuido da área administrativa, a Beatriz é a 
responsável pelas finanças, a Jeciane é formada 
em Direto e cuida da parte de legislação do Inmetro, 
relatórios, renovação de registros. Nossa outra filha, a 
Sabrine, é engenheira e trabalha com a parte de projetos, 
ela lê projetos, organiza projetos de combate a incêndio, 
acompanha tudo. E a Sara que é a mais nova trabalha 
nas vendas, visitando os clientes. Então é uma empresa 
familiar, elas nasceram no meio dos extintores e assim 
foram sendo motivadas a trabalhar dentro da empresa. 
A Jeciane é advogada e professora, e continua aqui, a 
Sabrine é engenheira civil e também dá aulas, e continua 
trabalhando com extintores.
Jeciane: Sempre moramos muito próximo à empresa, então 
estávamos em contato todos os dias com ela. Hoje, que 
sou um pouco mais velha, penso que se eu tivesse filhos eu 
não faria nada diferente. Se eu tivesse a oportunidade de 
inseri-los em um comércio, onde eles pudessem aprender 
e participar eu faria, vejo que assim se começa a dar mais 
valor para o dinheiro, para o trabalho, para a estrutura da 
família. O fato de conviver em família é muito prazeroso, 
mas também é muito difícil. Por exemplo, eu tenho a 
experiência de trabalhar em outro lugar, onde eu jamais 
bateria de frente com o meu chefe. Mas aqui na empresa o 
meu chefe é meu pai, com ele eu tenho uma liberdade que 
eu não tenho em outro lugar. Isto é um fator positivo, mas 
também é um fator de peso. Em uma empresa familiar 
você debate, você discute.

 
ASSOCIATIVISMO

O FATO DE CONVIVER EM FAMÍLIA É 
MUITO PRAZEROSO, MAS TAMBÉM 
É MUITO DIFÍCIL. POR EXEMPLO, 
EU TENHO A EXPERIÊNCIA DE 
TRABALHAR EM OUTRO LUGAR, 
ONDE EU JAMAIS BATERIA DE 
FRENTE COM O MEU CHEFE. MAS 
AQUI NA EMPRESA O MEU CHEFE É 
MEU PAI, COM ELE EU TENHO UMA 
LIBERDADE QUE EU NÃO TENHO EM 
OUTRO LUGAR. ISTO É UM FATOR 
POSITIVO, MAS TAMBÉM É UM 
FATOR DE PESO. EM UMA EMPRESA 
FAMILIAR VOCÊ DEBATE,
VOCÊ DISCUTE

“

“

Jeciane Golinhaki – Empresária
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Coluna
EMPREENDEDOR

DURANTE MUITO TEMPO A EMPRESA FUNCIONOU 
NA AVENIDA CASCAVEL. POR QUE VOCÊS 
DECIDIRAM MUDAR DE ESPAÇO? 
Jair: Nossa empresa era na Avenida Cascavel e morávamos 
do outro lado da rua. Mas devido à necessidade dos 
extintores de automóveis, precisamos vir para o centro, 
se tornando mais acessível para os clientes. Nos 25 anos 
da empresa instalamos aquele extintor grande no topo 
do prédio. É um réplica do maior extintor do mundo, é um 
símbolo porque nós começamos com extintores de carros 
e acabou se tornando uma referência, pois quando as 
pessoas perguntam onde é a empresa, sempre citam que 
é aquela que tem um extintorzão em cima do prédio. 

VOCÊS DESENVOLVEM TAMBÉM DIVERSOS 
TRABALHOS SOCIAIS. O QUE OS MOTIVA?
Jair: Nós estamos envolvidos em muitos trabalhos 
sociais. Fui presidente fundador do Programa Leite das 
Crianças, que hoje virou política pública, e que saiu daqui 
para o Paraná inteiro. Foi um projeto que nasceu em uma 
sala da ACIG. Outro programa bonito que a gente fez 
foi a revitalização do Rio Cascavelzinho. Iniciamos em 
2004. O Rio Cascavelzinho era todo contaminado e era 
próximo à nossa empresa na época e quando a gente viu 
ele estava morto, uma tristeza muito grande. Junto com 
algumas entidades juntamos os lixos das margens do rio, 
replantamos a mata ciliar e hoje o Rio está recuperado 
naquela região. 
Jeciane: Foi graças a este projeto que a Sanepar fez 
investimentos, construiu novas usinas de tratamento 
de esgoto, melhorou o tratamento da água, tudo 
isso é algo que nasceu nesta iniciativa e é um projeto 
que não acaba nunca. Este projeto também trouxe 
visibilidade para região, tanto que houve investimentos 
do município para asfaltar as ruas, para melhorar a 
canalização do Rio. Sempre estivemos envolvidos 
nestas situações, tanto que quando tínhamos empresa 
lá no bairro coordenávamos o Programa Criança Todo 
Tempo na Escola, onde as crianças faziam reforço no 
contraturno, sempre estivemos ajudando, procurando 

parceiros, incentivando jovens para a questão do 
primeiro emprego. Muita gente passou como aprendiz 
aqui pela empresa e ainda passa. O nosso responsável 
pela oficina começou como menor aprendiz e tem mais 
de dez anos de empresa e hoje é um técnico, registrado 
pelo Inmetro. A gente tem essa consciência social muito 
grande.
Jair: Também somos idealizadores do Passeio 
Ciclístico um Grito Pela Paz, que é realizado todo dia 
15 de novembro, passando pela região do Jardim das 
Américas, que era uma região que tinha um índice muito 
alto de violência.

QUE CONSELHO VOCÊS DEIXAM PARA QUEM ABRIU 
UM NEGÓCIO HÁ POUCO TEMPO OU PENSA EM 
EMPREENDER?
Jair: Administrar é um dom. É como você tocar um 
violão, se você estudar e trabalhar este dom você irá ficar 
muito melhor. Hoje temos tantos cursos à disposição, a 
própria ACIG, que está sempre ajudando os empresários, 
o Integracig que motiva os empresários, nos incentiva. 
O trabalho da ACIG é muito bonito dentro da cidade. 
Principalmente quando chegamos lá e vemos os 
empresários que já passaram pela entidade, alguns deles 
que já partiram. Tem algo de importante por trás de tudo 
isso, que é a transformação da sociedade. Primeiro passo 
é você ter consciência de onde quer chegar. Ter muita fé, 
muita garra, para poder chegar onde quer, porque leva. 

tempo. Força de vontade, acreditar em Deus e pé na tábua.

ADMINISTRAR É UM DOM. É COMO 
VOCÊ TOCAR UM VIOLÃO, SE VOCÊ 
ESTUDAR E TRABALHAR ESTE DOM 
VOCÊ IRÁ FICAR MUITO MELHOR

“

“

Jair Golinhaki – Empresário 

Todos os anos também são realizadas blitz, para conscientizar 
os motoristas sobre a importância do uso do extintor

Sede da empresa 
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candidatar para vaga. 
As vantagens ficam por conta de uma gama maior de 

candidatos a serem impactados pelos anúncios de vagas, 
bem como uma maior quantidade de currículos captados. 
Esta variedade de perfis profissionais selecionados é 
muito importante para que os recrutadores encontrem 
sempre o perfil mais adequado para a vaga pretendida.

Organizações que valorizam seus colaboradores 
ofertam a eles a oportunidade de crescimento, e realizam 
o recrutamento interno, como também empresas que 
buscam oxigenar o quadro, visam mudanças, optam pelo 
recrutamento externo.

FERRAMENTAS PARA DIVULGAÇÃO DE VAGAS

Para que o recrutamento de pessoal atinja seu 
objetivo, é importante que os profissionais de RH escolham 
bem as formas de divulgação das vagas em aberto.

Lista de ferramentas que podem auxiliá-lo a divulgar 
as vagas de emprego:

- Redes sociais (Twitter, Facebook, Linkedin etc)

- Jornais impressos e mídias; 

- Instituições de Ensino (superior, técnico etc.);

- Instituições diversas (Sindicatos, Ongs, Associações, Igrejas, 
eventos, etc);

- Agências de Emprego, 

- Consultorias de RH;

- Indicação feita por empresas parceiras, fornecedores, clientes 
etc.; 

E muito mais.

Não existe uma regra única, 
irá depender da necessidade 
do recrutador. Exemplo: se a 
organização necessita de um 
gerente financeiro, é indicado 
que a empresa divulgue na 
Universidade, nos cursos 
de Administração, Ciências 
contábeis, econômicas e área 
afins e não numa escola de 
enfermagem.

ARTIGO

A IMPORTÂNCIA DO RECRUTAMENTO DE 
PESSOAS PARA AS EMPRESAS

O Recrutamento é um método utilizado para iniciar o 
processo de contratação que visa a atração de candidatos 
para disputarem uma vaga de emprego. É fundamental que 
para um processo de Recrutamento a empresa tenha claro o 
perfil procurado.

Este processo tem como função suprir as necessidades 
da organização. De acordo com Ribeiro (2006) o recrutamento 
visa atrair candidatos potencialmente qualificados, dos quais 
serão selecionados futuros colaboradores da empresa.

Os métodos de recrutamento são diversos, sendo que 
as redes sociais são os canais de comunicação mais utilizados 
para recrutar pessoas.

Quanto mais a empresa divulga, maior a possibilidade 
de encontrar o profissional que corresponde ao perfil que ela 
precisa, sendo o melhor profissional para a função.

O processo inicia quando surge a necessidade de 
preenchimento de um posto de trabalho, o setor responsável 
recebe a solicitação de pessoal, com o perfil, as experiências 
exigidas, a qualificação necessária, não considerar tais 
variáveis pode ser um risco e comprometer o processo.

Quanto maior o número de candidatos recrutados, 
mais rico será o processo e maiores serão as chances de se 
encontrar o profissional ideal para aquela vaga.

EXISTEM TRÊS TIPOS DE RECRUTAMENTO:

Recrutamento Interno é quando a empresa preenche 
as vagas abertas com os colaboradores internos, os quais 
são promovidos, transferidos ou mesmo remanejados, ele 
é mais econômico, afinal dispensa custos com anúncios. 
As vantagens deste recrutamento é a motivação produzida 
aos colaboradores, ao possibilitar a promoção, perspectivas 
de carreira, e a vaga é preenchida mais rapidamente. 
(LACOMBE,2005)

Já a desvantagem seria o baixo nível de oxigenação de 
talentos, uma vez que a empresa utiliza apenas as pessoas 
existentes na organização. 

O Recrutamento Externo é realizado quando tem 
como objetivo que o candidato seja externo a organização, 
procura-se candidatos no mercado de trabalho. 

A vantagem do recrutamento externo é a possibilidade 
de manter contato com a maior variedade de perfis 
profissionais existentes no mercado.  As desvantagens 
ficam por conta dos custos neste tipo de recrutamento. 
Além, é claro, de promover certa insatisfação em alguns 
colaboradores internos, por não serem utilizados neste 
processo seletivo.

O Recrutamento Misto é a junção do interno e 
do externo. Trata-se de preencher a vaga, e pode ser 
com pessoas internas a organização e desejam mudar 
de cargo ou com candidatos externos que desejem se 

Elaine Secchi
Psicóloga 

Por Elaine Secchi
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