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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

Prioridade, compromisso e competência, legado e alicerce das empresas do setor 
Agro à sofrida economia do nosso país, ainda menos marcante em nossa região, 
porque o PIB agrícola tem puxado a locomotiva do desenvolvimento com resistência 
e presença. Vejo como representante agrícola na atual Diretoria que para voltarmos 
a crescer precisamos de mais alimentos para gerar melhores divisas e tornar real a 
sustentabilidade projetada. O que seríamos se além dessa crise financeira, ética e 
moral de nossos gestores, enfaticamente da maioria dos nossos políticos, tivéssemos 
também maior falta de alimentos. Porém, precisamos rever o conceito de que da 
porteira adentro de nossas propriedades, e da porta de nossas empresas somos 
corretamente autossuficientes. Participar em grupos, e do saudável associativismo, 
é o caminho para vencermos os desafios, cada vez maiores. Ninguém é tão grande 
sozinho, nem tão pequeno em grupo. Disse Paul Harris, visionário fundador do 
Rotary: “Esforços individuais, atendem necessidades individuais. O poder de esforços 
conjuntos é ilimitado”.
Descubramos e apoiemos novas lideranças para fortalecer e vingar novas ideias. 
Evitemos assim que sempre os mesmos assumam. O poder automático facilita a 
prática da ineficácia e da corrupção. Nos entristece ver um país que produz de tudo 
com regiões e clima que possibilita sermos ainda mais promissores, entregue a ideias 
e decisões que não atendem o bem comum. Olhando para o exemplo da agricultura, 
que emprega e paga em dia seus colaboradores, está a razão de termos empresas 
do setor que dificilmente fecham suas portas, pelo contrário, mais investem e mais 
geram divisas. Fala-se muito em crise e desemprego. Esta dura realidade porém, 
nos encoraja e nos traz esperança de dias melhores porque acreditamos no espírito 
empreendedor, coragem e esperança que habita a mente de nossos empresários. Ver 
empresas vendendo mais, planejando melhor, nossos colaboradores mais qualificados 
e parceiros compromissados, nossos dirigentes políticos mais conscientes, traz e 
renova esta esperança para 2017. A reconstrução 
de tudo o que foi delapidado pelas mãos de espíritos 
antinacionalistas norteados por mentes de sórdida 
e fanática conduta ficarão apenas como história 
negativa porque nossas ações positivas e a nossa 
coragem de reconstrução sadia serão o caminho. 
Venceremos com entusiasmo esses desafios, porque 
acreditamos, trabalhamos com fé e assumimos com 
compromisso e lealdade. Prioridade, compromisso e 
competência e muita esperança farão sim o nosso 
sucesso. Vamos às ações.
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

1

2

4

6 7

3

5

1  –  MODAS JOLIE REALIZOU EM 06 DE JANEIRO A FESTA DE REIS COM 
SORTEIO DE PRESENTES PARA AS CLIENTES QUE ENFEITARAM A ÁRVORE DE 
NATAL

2 –  NO DIA 21 DE JANEIRO ACONTECEU  O PREVIEW OUTONO 2017 NA 
EXPRESSIVA MODAS

3 –  A ACIG E COOPER CARD TROUXERAM PARA GUARAPUAVA CLÓVIS TAVARES 
COM A PALESTRA “VENCENDO A CRISE – FAÇA O SEU 2017 SER DIFERENTE”,  QUE 
REUNIU EMPRESÁRIOS DE GUARAPUAVA E REGIÃO

4 – NO INÍCIO DE FEVEREIRO A BESHA STORE APRESENTOU A NOVA 
MARCA CAROL BASSI BRAND E ALGUMAS NOVIDADES DA LE LIS 
BLANC

5 – NO DIA 17 DE FEVEREIRO A IMPERIUM BEJOUX RECEBEU CLIENTES 
E AMIGOS PARA O LANÇAMENTO DE SUA NOVA COLEÇÃO

6 – A AGRÁRIA E A FAPA REALIZARAM NO DIA 14 DE FEVEREIRO O 2º 
RALLY DE USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA 

7 – A EQUIPE DA CLOSETT RECEBEU CLIENTES E AMIGOS PARA O 
LANÇAMENTO DA COLEÇÃO OUTONO/ INVERNO 2017 NO DIA 14 DE 
FEVEREIRO 
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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –   MARTA CABELEIREIRA
 
2   –   OS PIÁ DA FARAÓ

3   –   CONFIRA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO -  COLÔNIA 
VITÓRIA

4   –   SUPERMERCADO PONTO FORTE

Fotos ACIG

Coluna
NOVOS SÓCIOS

1

3

2

4
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Oliveira Orane, esse sonho tornou-se realidade, pois 
desde o início eles apoiaram e deram toda força. 

A melhor alegria em ser empresário é você 
conseguir tirar suas ideias do papel e colocá-las em 
prática, ver o sorriso de satisfação de cada cliente que 
passa pela clínica, ver o reconhecimento do nosso 
serviço, não existe prazer e felicidade maior que isso, é 
o que chamam de reconhecimento. 

Hoje, os serviços oferecidos na Clínica Corpi são:
Estética: massagem modeladora, massagem 

relaxante, drenangem linfática, pré e pós operatório, 
gestantes. 

Métodos inovadores como L ipoDetox 
Ortomolecular, Kavix, Manthus, Radiofrequência, 
Carboxiterapia, luz Intensa Pulsada- ASCUA, limpeza 
de pele, tratamentos para manchas, linhas de 
expressões, rejuvenescimento.

Pilates: solo, acessórios, aparelhos, suspensus. 
Nutrição, Psicologia, Biomédica e 

Naturoterapeuta, especialista em tratamento naturais.
Atualmente, a Clínica Corpi é formada por 

cinco profissionais: Gabriela Orane - Estética Facial e 
Corporal; Daiane Penteado – Fisioterapeuta;  Lidiane 
Maria – Fisioterapeuta; Paloma Micuska – Psicóloga; 
e Keila Dias – Nutricionista. Também estão presentes 
nos auxiliando a Tatiane, que é Biomédica e Marcos 
Antonio de Jesus, que é naturoterapeuta. 

Nosso plano, futuramente, é fazer com que a 
Clínica Corpi se trone franquia, tornando-a uma clínica 
avançada de equipamentos de última geração. 

Se eu pudesse deixar um conselho aos 
empreendedores seria o de nunca desistir dos seus 
sonhos. Para ter um negócio tem que ter dedicação, 
força de vontade, e realizar tudo com amor, carinho e 
qualidade no que se faz.

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Gabriela Orane 

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Meu nome é Gabriela Carla Orane, sou formada em 
Tecnologia em Estética e estou encerrando a Graduação 
em Estética e Imagem Pessoal. Iniciei as atividades da 
Clínica Corpi no dia 12 de junho de 2015, faz um ano e 
oito meses que estamos com as portas abertas. 

Decidi empreender no momento em que estava 
terminando o curso técnico. Em parceria com minha 
irmã, Lidiane Maria Orane, fisioterapeuta, resolvemos 
abrir uma empresa nas áreas de Estética Facial, 
Corporal e Pilates. O sonho de muitas pessoas é deixar 
de ser empregado e tornar-se empreendedor. Para isso, 
é preciso ter vontade e visão de negócios. Com ajuda 
dos meus pais, Gilson José Orane e Rita de Cacia de 
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31 ANOS 
Academia de Danças Romani 01/03/86

33 ANOS 
Flores e Festas 15/03/84

37 ANOS 
Uliana 01/03/80

42 ANOS 
Móveis Arauna 17/03/75

44 ANOS 
Eletrônica Servilar 27/03/73

47 ANOS 
Casa dos Calçados 02/03/70

49 ANOS 
Org. Cont. Jurid. Lubachevski 12/03/68

50 ANOS 
Carioca Corretor de Imóveis 26/03/67

54 ANOS 
Grande Hotel 28/03/63

55  ANOS 
Santa Maria 31/03/62

58 ANOS 
Pinho Past 26/03/59

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA
2 ANOS 
Instituto Atena - Odontologia e Bem Estar 23/03/15
Ricardo Piscinas 11/03/15
Closett 09/03/15
Koncept Run Bike Fitness 02/03/15

3 ANOS 
Maxicalçados 17/03/14
Parteka XV de Novembro 10/03/14
Parteka Santa Cruz 10/03/14

4 ANOS 
Araufer 26/03/13
Crediário Moreira 15/03/13
Bonny 14/03/13
Kumon Unidade Santa Cruz 14/03/13
Evolução 01/03/13

5 ANOS 
Arte Brasil 22/03/12
QSL Autopeças 16/03/12
Guara Parts Auto Peças 07/03/12
Realiza Veículos 02/03/12

6 ANOS 
Basic Kids 31/03/11
Icavel Veículos LTDA 30/03/11
Emanna Eletromóveis 23/03/11
Yogo Way Guarapuava 14/03/11

7 ANOS 
Mecânica Teixeira 29/03/10
Viveiro de Flores Gabriela Tratz 24/03/10

8 ANOS 
Espaço das Tintas 13/03/09
Matheus Veículos 06/03/09
Restaurante Pizzaria Bom Vivant 04/03/09
Hey Comunicação e Marketing 03/03/09

9 ANOS 
Exclusiv Móveis e Decorações 27/03/08
Nazca Turismo 24/03/08
Agropecuária Pro Bicho 18/03/08
Seletiva Internet 07/03/08

10 ANOS 
Pizzas Papa Pizzas 16/03/07
Foto Monicolor 16/03/07

11 ANOS 
Restaurante Carisa 31/03/06
Dumas Peugeot 15/03/06

12 ANOS 
Ligia Oliveira Ciscato - Corretora de Imóveis                        23/03/05
Sicoob Sul 17/03/05
Impreart 07/03/05

Loja das Persianas 07/03/05
Deragro 02/03/05
Bueno Pneus 02/03/05

13 ANOS 
Vip Dog Clínica Veterinária 22/03/04
Century Sports 19/03/04
Cupidos Lingerie 18/03/04
Maketur 04/03/04
Caio 03/03/04

14 ANOS 
Haloma Madeiras 20/03/03
Fino Tracto Nutriservice 15/03/03

15 ANOS 
Mecânica Festa 18/03/02

16 ANOS 
Pmm Tubos de Concreto 28/03/01
Madecarbo 01/03/01

17 ANOS 
Cantinho Do Sabor 09/03/00
Jecri Telhas 01/03/00

18 ANOS 
Evidência Empreendimentos Imobiliários  18/03/99
Minerva.com 01/03/99

19 ANOS 
Uma Limpeza 23/03/98
Cresol - Unid. Guarapuava 09/03/98
Leve Confecções 01/03/98

20 ANOS 
Sociedade Rural De Guarapuava 15/03/97

21 ANOS 
Retificadora Guaramotores 15/03/96

22 ANOS 
Astra Veículos 14/03/95
Jorge Stoetzer e Cia Ltda 01/03/95

23 ANOS 
Dacoregio Automotivo 29/03/94
Papier Haus 08/03/94

24 ANOS 
Elisabete N.balena-Contadora 25/03/93
Charm & Chic 01/03/93

27 ANOS 
Mecânica Santos 01/03/90

28 ANOS 
Dez Marchas Auto Peças 01/03/89

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

Studio Michelle Hair 18/01/17
Marta Cabeleireira 18/01/17
Erica Fadel Costureira 18/01/17
Casão Acabamentos 19/01/17
Rodrigo Veículos 19/01/17
American Club 19/01/17
Espaço Toda Linda 25/01/17
Confira Mat. Construção Alto da Xv 25/01/17
Os Pia da Faraó Motos 04/02/17
Bueno Pneus 06/02/17
Valenga Odontologia 07/02/17
Injemaster 08/02/17
Cleri Terezinha Moreira - Cabeleire 14/02/17
Portal das Portas 14/02/17
Impreart 14/02/17
Modell Engenharia 14/02/17
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1 – Elaine Horst e Ana Paula Kurliak (Wizard Idiomas)

2 – Antonio Lechuk e Aroldo Santos (Recruta Zero 

Alfaiataria)

3 – Vilmar Lima (Sul Brasil Seguros) e Rodrigo Lima (Villena 

Presentes)

4  – Ricardo Magno Virtuoso e Jose Luiz Braz (Coamo)

5 – Adolfo Junior, Ana Gleides, Natalia Novitski e Vanderlei 

(Escricon Escritório de Contabilidade)

6 – Rosângela Aparecida Rocha e Juliana Grade (Imobiliária 

Gaspar)

7 – Guilherme Guidio Munhoz (Tricos Hair Clinic)

8 – José Molenda, Aline Molenda e Maria Alice Molenda 

(D’Alice Chocolates)

9 – Raquel Milke, Pedro Augusto e Jocelio Moreira (Bacana 

Mangueiras)

10 – Jorge Teles e Regiane Dolinski (Rádio Cultura)

11 –  Thiago Tateiva e Claudia Burko (Guaracampo)

12 – Juliana Moller e Marcelo Resende Dias (Igui Piscinas)

13 – Joelson Siqueira e Erivelton Hipolito Santos (Pneoeste 

Centro Automotivo)

14 – Anderson Ferraz, Osvaldo Patricio e Thiago Marangoni 

(Siccob)

15 – Gilson Araldi (Gilson Araldi Corretor de Imóveis)

16 – Guilherme Furtado, Vanessa Padilha, Renata Nizer e 

Agustin José Lombardi (I9 Comunicação Integrada)

17 – Magda Fontes, Paulo Tomen e Eloiza Mazutti Bilyk 

(Sicredi – Agência Guarapuava)

18 – Gislaine Pereira e Genivaldo Ceccon (FM Pneus)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 10.02.17

Fotos: ACIG
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crédito. Ao baixar a taxa Selic, é possível incentivar a 
produção e o consumo. 

Para o professor da FGV/ RJ (Fundação Getúlio 
Vargas) e assessor econômico da FACIAP (Federação 
das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná), 
Arthur da Igreja, embora as perspectivas de crescimento 
da economia brasileira sejam tímidas em 2017, elas já 
apresentam um avanço significativo em comparação com 
os 24 meses anteriores. “A média (de crescimento do PIB) 
converge atualmente para um número mais próximo de 0,5%, 
o que de qualquer forma é imensamente mais favorável, 
comparando-se com o cenário que vivemos em 2015 e 
2016”, afirma. 

Os empresários paranaenses parecem ter entendido 
esta lógica. Dados da Sondagem Industrial 2016/ 2017 
(metodologia de pesquisa realizada pela FIEP em parceria 
com o SEBRAE desde 1996), demonstram que 55,11% 
dos entrevistados estão otimistas com os resultados que 
serão obtidos durante este ano. Na pesquisa anterior, 
apenas 32,89% dos empresários consultados mostravam-
se esperançosos.

Ainda segundo a Sondagem Industrial da FIEP, 
os industriários paranaenses pretendem investir no 
desenvolvimento dos negócios, na satisfação dos clientes 
e em pesquisa e inovação para crescerem em 2017. A 
realização de investimentos, o aumento das vendas e a 

2017, UM PONTO DE INTERROGAÇÃO 
O QUE ESPERAR DA ECONOMIA BRASILEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES

Chegamos ao mês de março, e em breve fecharemos 
o primeiro trimestre de 2017. Um ano de muitas incertezas 
no meio empresarial, especialmente após períodos 
problemáticos para economia brasileira marcados pela 
recessão, queda da produção e aumento da taxa de 
desemprego nos dois anos anteriores. 

Em meados de novembro de 2016, estimativas do 
Ministério da Fazenda projetavam crescimento de 1,6% do PIB 
(Produto Interno Bruto) nacional. Duas semanas após este 
anúncio, o Ministério recuou, afirmando que o crescimento 
seria de no máximo 1%. Já no último mês de fevereiro o 
Governo Federal anunciou que a meta do Banco Central é 
que o crescimento do PIB brasileiro fique entre 0,45% e 0,49%. 
Os prognósticos do FMI (Fundo Monetário Internacional) 
para a economia do país são menos animadores : segundo 
o Fundo, o PIB nacional não aumentará mais que 0,2%. As 
expectativas é que o Produto Interno Bruto brasileiro atinja a 
casa de 1% de acréscimo apenas em 2018. 

Se estes números não soam muito promissores, a 
luz começa a aparecer no fim do túnel. A meta do Banco 
Central é que a inflação não ultrapasse 4,5% em 2017. Já a 
taxa Selic, que hoje está em 13%, deve fechar o ano em 9,5%. 
A Selic é um mecanismo utilizado pelo COPOM (Comitê de 
Política Monetária) do Banco Central para manter a demanda 
de mercado aquecida, o que gera reflexo nos preços dos 
produtos, aumenta os juros e encarece a concessão de 

O PIB brasileiro não deve crescer mais que 0,5% em 2017
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Para o presidente da FIEP, a falta de um ambiente 
favorável, que estimule o empreendedorismo e o 
desenvolvimento dos negócios, é a grande pedra no sapato 
dos empresários de todo Brasil, inclusive do Paraná. Ele 
cita a grande burocracia para abertura e manutenção das 
empresas, a alta carga tributária, a legislação trabalhista 
antiquada e a falta de segurança jurídica como alguns dos 
fatores que contribuem negativamente para a formação 
deste cenário. “Tudo isso aumenta os custos de produção 
no Brasil e reduz a competitividade de nossos produtos 
manufaturados tanto no mercado externo quanto no interno, 
em que temos que competir com artigos importados”, 
destaca Campagnolo. 

Na visão de Arthur da Igreja a principal estratégia que 
deve ser adotada pelas empresas para sair-se bem em um 
ano que, apesar da melhora, não será dos mais favoráveis, 
é a já conhecida tática de fazer mais com menos. “O 
empresário deve antes de tudo esgotar as alternativas de 
aumento de produtividade e de alcançar equilíbrio financeiro 
na sua empresa para depois, com prudência, buscar 
investimentos para renovar e ampliar seus negócios. Outro 
conselho é acompanhar muito de perto os indicadores 
econômicos para realizar estes investimentos no tempo 
correto, de acordo com o ritmo de recuperação econômica 
esperada para os próximos trimestres, ainda não é hora 
para movimentos arriscados”, esclarece. 

abertura de novos postos no mercado de trabalho também 
aparecem como perspectivas para os próximos meses. 

Na avaliação de Arthur da Igreja, o otimismo 
demonstrado pelo setor industrial, que demonstrava 
preocupação com a situação econômica do país já em 
meados de 2010, antes mesmo da crise ser deflagrada, 
é um reflexo direto das mudanças ocorridas no cenário 
político brasileiro em 2016. “Este indicador (de otimismo dos 
empresários) passou a se recuperar tão logo a presidente 
Dilma foi afastada, em abril de 2016. Conclusão: o otimismo 
é oriundo da percepção de que o pior já passou e de que 
estamos em rota de recuperação, mesmo que mais lenta do 
que o desejável”, diz. 

O presidente da FIEP, Edson Campagnolo, ressalta 
que o afastamento da ex-presidente Dilma criou um 
ambiente favorável para discussão de diversos entraves que 
o país precisa superar para retomar sua competitividade. “O 
índice de otimismo do industrial paranaense para 2017 ainda 
está muito distante dos mais altos níveis registrados pela 
Sondagem Industrial, na casa dos 87%, nos anos de 2004, 
2008 e 2010. Mas o importante é que, felizmente, tivemos 
um aumento significativo no nível de expectativas positivas 
em relação à pesquisa anterior. A plena recuperação desse 
indicador, no entanto, só vai ocorrer quando houver a efetiva 
retomada do crescimento econômico do Brasil”, pondera. 

Mais de 55% do industriários do Paraná estão otimistas para o ano

ESTE INDICADOR (DE OTIMISMO 
DOS EMPRESÁRIOS) PASSOU A SE 
RECUPERAR TÃO LOGO A PRESIDENTE 
DILMA FOI AFASTADA, EM ABRIL DE 
2016. CONCLUSÃO: O OTIMISMO É 
ORIUNDO DA PERCEPÇÃO DE QUE O 
PIOR JÁ PASSOU E DE QUE ESTAMOS 
EM ROTA DE RECUPERAÇÃO, MESMO 
QUE MAIS LENTA DO QUE O DESEJÁVEL

“
“

Arthur da Igreja – professor da FGVRJ e consultor econômico da Faciap

TUDO ISSO AUMENTA OS CUSTOS 
DE PRODUÇÃO NO BRASIL E REDUZ 
A COMPETITIVIDADE DE NOSSOS 
PRODUTOS MANUFATURADOS TANTO 
NO MERCADO EXTERNO QUANTO 
NO INTERNO, EM QUE TEMOS QUE 
COMPETIR COM ARTIGOS IMPORTADOS

“

“

Edson Campagnolo – Presidente da FIEP 
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Governo ao lançar as medidas demonstra a preocupação 
com uma rápida retomada do crescimento. “Acreditamos 
que as medidas anunciadas, e que estão sendo implantadas 
neste início de 2017, devem ter impacto positivo a partir 
do segundo semestre deste ano. Além desse pacote de 
medidas, acreditamos que é necessário também aumentar 
o estimulo à produção nacional, com iniciativas como a 
redução da taxa de juros e a agilização de concessões de 
infraestrutura à iniciativa privada, que podem contribuir para 
a retomada do crescimento”, salienta. 

Sobre as medidas, Arthur da Igreja segue a mesma 
linha de raciocínio do presidente da FIEP. “O Governo foi 
feliz em identificar as principais amarras da economia: 
endividamento das famílias (gerando inadimplência) e 
das empresas. Estes dois fatores são efeitos colaterais da 
crise e ‘‘trancam’’ a engrenagem da recuperação. Quanto 
ao endividamento das famílias, as medidas de liberação de 
recursos do FGTS podem contribuir e também um controle 
maior sobre o juro praticado pelos bancos nos juros rotativos 
de cartão de crédito (ainda não definido). De outro lado, 
me parece que as medidas para renegociação de dívidas 
tributárias foram tímidas. Estrategicamente o governo está 
na direção correta, mas precisa fazer mais”, conclui. 

Em dezembro de 2016, o Governo Federal divulgou 
uma série de medidas para aumentar a produtividade, 
simplificar os negócios e acelerar o crédito, com o objetivo 
principal de recuperar a economia do país. 

Na opinião de Edson Campagnolo, a postura do

Em dezembro de 2016 o Governo Federal lançou uma 
série de medidas para recuperar a economia 

O QUE TEM SIDO FEITO PARA A 
ECONOMIA DECOLAR 

CONHEÇA QUAIS SÃO AS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA 
ANUNCIADAS PELO GOVERNO FEDERAL 

• Programa de regularização tributária, regularizará 
passivos tributários de pessoas físicas e jurídicas para dívidas 
ativas com a União vencidas até 30 de novembro de 2016. Em 
meados de fevereiro, 2400 devedores já haviam aderido ao 
Programa, que inicialmente durará até o mês de julho; 

• incentivo ao crédito imobiliário por meio da 
regularização da Letra Imobiliária Garantida;

• promoção da redução do spread bancário por meio 
da criação de um ambiente centralizado para o registro de 
duplicatas e recebíveis; 

• permissão para a diferenciação de preços entre 
os diferentes tipos de pagamentos, com a possibilidade de 
descontos para o consumidor que usar cheque ou dinheiro; 

• simplificação do pagamento de obrigações pelas 
empresas por meio do eSocial, redução das obrigações estaduais 
por meio do Sistema Público de Escrituração Contábil (Sped) e a 
implementação nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos; 

• aumento na rapidez na restituição e compensação 
de tributos e a implementação da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim); implementação do Sistema Nacional de 
Gestão de Informações Territoriais (Sinter); 

• expansão do Portal Único do Comércio Exterior;

• ampliação de R$ 90 milhões para R$ 300 milhões 
do limite de enquadramento das micro, pequenas e médias 
empresas para o acesso ao crédito do BNDES, que conta 
também com a renegociação de dívidas junto à instituição; 

• FGTS: redução gradual da multa de 10% que as 
empresas pagam ao fundo em casos de demissão sem justa 
causa, até sua eliminação completa; distribuição, para os 
trabalhadores, de 50% do resultado do FGTS apurado após todas 
as despesas do fundo, inclusive com subsídios para habitação;

• ampliação do limite de enquadramento de uma 
empresa no programa de microcrédito produtivo de R$ 120 mil 
para R$ 200 mil de faturamento por ano.       
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executar – envolvendo Conselho de Segurança, Observatório 
Social, por exemplo – e vê-los trazer resultados para a sociedade, 
é o que me motiva. Faço com o maior amor do mundo. O 
associativismo é contagiante.

REVISTA ACIG: QUAIS SERÃO OS PRINCIPAIS EIXOS DE TRABALHO 
EM SUA GESTÃO À FRENTE DA FACIAP E QUE MEDIDAS SERÃO 
TOMADAS PARA ATINGIR ESTAS METAS? 
Marco Tadeu Barbosa: O principal projeto é fortalecer cada vez 
mais as associações comerciais, principalmente as menores. Essas 
entidades tem força nas cidades em que estão, ainda que não tenham 
uma grande estrutura. É o único porto seguro do setor produtivo 
daquela região. Por isso, elas precisam ser fortalecidas, inclusive 
financeiramente. A grande força da FACIAP hoje é a capilaridade. 
Assim, iremos fortalecer a ponte entre as entidades. Para isso, 
vamos envolver todos os agentes, como as coordenadorias, as 
associações, o SEBRAE/PR, Oeste Desenvolvimento, entre outros. 
Quando você fortalece a associação comercial, você fortalece a 
cidade e, logo, o estado. 
 

REVISTA ACIG: QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS DO 
EMPRESARIADO PARANAENSE?
Marco Tadeu Barbosa: Os desafios não são só dos empresários 
paranaenses, mas dos brasileiros. O primeiro deles é passar por 
essa turbulência com serenidade. O momento que o Brasil está 
passando mostra que precisamos, cada vez mais, ter competência. 
Devemos buscá-la pelo conhecimento, pela capacitação nas 
empresas, ir atrás de informação. Precisamos também buscar 
a excelência e o profissionalismo. A concorrência está fazendo 
isso. Vemos grandes grupos engolindo os pequenos empresários. 
Outro desafio, especialmente do comércio, é preparar os negócios 
levando em consideração o avanço tecnológico. O e-commerce é 
um caminho sem volta. O empresário, principalmente o pequeno, 
tem que criar estratégias de vendas online. 

REVISTA ACIG: TIVEMOS UM ANO DE 2016 BASTANTE 
CONTURBADO. QUAL SUA MENSAGEM PARA OS EMPRESÁRIOS 
PARA 2017?
Marco Tadeu Barbosa: A mensagem é para que não desistam. 
Que acreditem que a transformação que queremos depende só de 
nós. Não podemos esperar pelo poder público, achando que ele, 
sozinho, irá resolver todos os problemas. Isso não irá acontecer. O 
associativismo sim é transformador. Precisamos acreditar cada vez 
mais no nosso país e não no governo. E fazer o nosso dever de casa, 
que é correr atrás e trabalhar muito. 

No dia 17 de fevereiro aconteceu em Curitiba a posse do Novo 
Conselho de Administração da FACIAP (Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná). A chapa É Tempo de 
Fazer foi eleita por aclamação na última Convenção Anual da Federação, 
realizada em dezembro de 2016, em Foz do Iguaçu. O empresário 
maringaense Marco Tadeu Barbosa será o 15º Presidente da FACIAP. 
Guarapuava é representada no Conselho de Administração da entidade 
pela empresária Maria Inês Guiné, que ocupa o cargo de Vice-Presidente 
para o Setor de Responsabilidade Social, e pelos empresários Marco 
Aurélio Borges, Vice-Presidente para a região da CACICOPAR, e Vilmar 
Domingues da Luz, Vice-Presidente representando a ACIG. 

Em conversa com a Revista ACIG, o novo presidente da FACIAP 
falou sobre seu envolvimento com o associativismo e sobre os desafios 
para o biênio 2017-2019.

 
REVISTA ACIG: COMO COMEÇOU SUA RELAÇÃO COM O 
ASSOCIATIVISMO?
Marco Tadeu Barbosa: Entrei para o associativismo há 25 anos, quando 
surgiu, em Maringá, o Conselho do Jovem Empresário. Por conta da minha 
atividade profissional, mudei-me para Curitiba, onde morei por 12 anos. 
Quando voltei, em 2008, fui convidado a participar da ACIM (Associação 
Comercial e Empresarial de Maringá). Fui vice-presidente da pasta de 
Mercado Imobiliário e assumi a responsabilidade de levar as demandas do 
setor para a associação. Foi aí que criei o Consult Imobiliário, que oferece 
informações de protesto, ações judiciais, cheques devolvidos, restrições 
comerciais e a confirmação de dados cadastrais, sem que o empresário 
precise ir até cartórios, fóruns e órgãos de informação comercial. Ganhou 
a imobiliária, que não tem mais custos com a consulta, e a ACIM, que 
rentabiliza com o produto. Também trabalhamos para levar capacitação 
para o mercado imobiliário de Maringá.

REVISTA ACIG: O QUE O MOTIVA A EXERCER CARGOS VOLUNTÁRIOS 
NO SISTEMA?
Marco Tadeu Barbosa: Faço porque gosto, é prazeroso. Sou apaixonado 
pelo associativismo. Participar de projetos como os que eu ajudei a 

ASSOCIATIVISMO

CHAPA ‘É TEMPO DE FAZER’ ASSUME 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACIAP

O empresário maringaense Marco Tadeu Barbosa presidirá a FACIAP 
pelos próximos dois anos

Foto: Wilson Ruanis

NÃO PODEMOS ESPERAR PELO 
PODER PÚBLICO, ACHANDO QUE 
ELE, SOZINHO, IRÁ RESOLVER TODOS 
OS PROBLEMAS. ISSO NÃO IRÁ 
ACONTECER. O ASSOCIATIVISMO SIM É 
TRANSFORMADOR

“
“

Marco Tadeu Barbosa – novo Presidente da FACIAP 
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CEME

DIA INTERNACIONAL DA MULHER: 
40 ANOS CELEBRANDO A FORÇA FEMININA

Foi-se o tempo em que elas precisavam de ajuda 
para trocar lâmpada ou matar barata. Hoje elas não 
são mais criadas apenas para servir a casa e à família. 
Elas crescem pensando em ser professoras, médicas, 
policiais, advogadas, engenheiras e empresárias. 

Em 2017, completa-se 40 anos que o dia 08 de 
março foi instituído pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) como o Dia Internacional da Mulher. A data é fruto 
de diversas manifestações entre o fim do século XIX e 
início do século XX pedindo igualdade entre os gêneros. 

Vejo que a mulher é mais hábil em exercer várias funções ao mesmo tempo. Quando 
fazia um mês que havia me mudado para Guarapuava tive a ideia de montar a Revista. Não 
tinha ideia do trabalho que era montar o próprio negócio, já que na Faculdade fui formada para 
trabalhar como jornalista, funcionária de uma empresa, não como empreendedora. Há muita 
burocracia. Sou casada, tenho uma filha de dois anos e preciso agregar trabalho e família. As 
mulheres que conseguem fazer isso realmente são guerreiras, porque ter sua própria empresa, 
que precisa estar sempre inovando para não ficar para trás, cuidar da família, tentar fazer 
uma atividade física, estar atenta ao seu próprio bem-estar, é uma função que só as mulheres 
multitarefas conseguem dar conta

“ “

A mulher sempre teve um poder muito grande e muitas vezes não sabia como se colocar, 
porque muitas vezes não entendemos bem qual é a nossa missão. Estou aprendendo como 
conciliar estas várias funções, ter um tempo para mim, saber que quando organizamos melhor 
o nosso tempo tudo dá certo, e este é um aprendizado que vem aos poucos. No Studio, vejo 
muitas mulheres empresárias, batalhadoras, que estão lá, tendo aquele tempinho para elas, 
tempinho para ficar com os filhos. Embora não seja simples, aprendemos que dentro de nós 
temos uma essência que é mais forte do que qualquer coisa, então vamos nos conhecendo 
melhor a partir disso. Nunca me imaginei como empresária antigamente, mas hoje eu tenho 
uma consciência disso, tenho orgulho do que eu faço, sei que estou construindo um legado que 
vai ser repassado, e já estou preparando pessoas para que cuidem deste legado para mim. 
Aprendi como manter uma equipe, e como somos mulheres, temos essa característica maternal, 
administrando como mãe. Sabemos ser rígidas, cobrar quando é preciso, mas também sabemos 
dar amor no momento certo

“ “

Sai de uma carreira como bancária para um negócio totalmente novo. Há 13 anos dei um 
giro de 180° na minha vida, indo trabalhar com fotografia. Olhando para trás, vejo quanto eu 
cresci como pessoa, como profissional e como mãe e esposa também. Embora eu já conhecesse 
alguma coisa de gestão por ter trabalhado muito anos em banco, aprendi muito com as pessoas. 
Minha profissão abriu um novo horizonte na minha vida. Ser empreendedora é algo muito 
desafiador, mas me considero vencedora e feliz nesta caminhada, porque hoje tenho um nome 
consolidado na praça, as pessoas conhecem e reconhecem meu trabalho. Participar da ACIG e do 
CEME foi algo que fortaleceu muito esse contato pessoal com outras mulheres que estão vivendo 
no meio empresarial, então nada melhor do que compartilhar destas nossas ideias, experiências e 
dificuldades, para nos tornarmos mais fortes

“ “

No Brasil, segundo dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), a presença 
feminina ainda é menor que a masculina em cargos 
de chefia, e o rendimento médio delas equivale a 
76% do que eles ganham atualmente. Apesar disso, 
as mulheres têm conquistado cada dia mais espaço, 
especialmente no mundo dos negócios. Nesta 
edição da Revista ACIG conversamos com algumas 
empresárias que nos contaram como funciona o dia a 
dia de quem é multitarefas. 

Kerlin Zimmer – proprietária da 
Revista Mais Saúde

Marcela Mendes, proprietária do Studio 
de Dança La Bayadère 

Sandra Hyczy – proprietária da empresa 
Sandra Hyczy Fotografia 
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Conheça abaixo um pouco das atividades 
desenvolvidas pelo CONJOVE em 2016. Os interessados 
em participar do Conselho podem entrar em contato 
com a ACIG pelo telefone (42) 3621-5501. As reuniões 
do grupo acontecem todas as terças-feiras, a partir 
das 7h30.  

O CONJOVE – Conselho do Jovem Empresário da 
ACIG é um braço da Associação que tem como missão 
auxiliar jovens empreendedores no desenvolvimento de seus 
negócios e contribuir para a formação de novas lideranças. 
O ano que passou foi um período muito produtivo para o 
Conselho, que já planeja suas ações para 2017. 

CONJOVE

CONJOVE EM AÇÃO
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A ACIG AGRADECE A TODOS OS CONSUMIDORES DE 
GUARAPUAVA E REGIÃO QUE PARTICIPARAM DA  
CAMPANHA NATAL FANTÁSTICO 2016. OBRIGADO POR 
ACREDITAREM NO COMÉRCIO DA NOSSA CIDADE!

Premiação 
NATAL FANTÁSTICO

RUBENS LOURES ROCHA IVETE APARECIDA ELTCHECHEMNERALDO DOS SANTOS

ANTONIA F. SILVESTRI

ROSALIA SOARES DE CAMPOS KAUANE MARQUES CARVALHO

ALEXSANDRO BARROS

ROSANGELA APARECIDA MARCULAN

ADELIR PEREIRA

ESTEVÃO SZYNCZAK

ADRYAN MENDES IVETE TEREZINHA GONÇALVES MARIA JÚLIA COSTA DOMINGOS M. DE MORAES

CASSIANO SENEM

CLAUDIO IZIDORIO DE JESUS

LUIZ FERNANDO FONSECA 
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Premiação 
NATAL FANTÁSTICO

LEANDRO R. DE ABREUANTONIO CARLOS SIQUEIRA MARIA ELOA PEREIRAVALDOMIRO LIGOSKI

ANA CLARA ANDRADE BARBARA VIEIRA MACIEL FARIAS VALDEVINO DA CRUZ

LUIZ ANTONIO SCHONS SEBASTIÃO T. DA LUZ EVERTON FOGAÇA

ANTONIO GALVÃO ALVES

MARIA DO CARMO SANTOS

ANA LAURA ROSSETO

GUSTAVO HART SANTIN ANNA KAROLYNE K. BURAK

IRES CONTE ENGSTER

EDSON DOMANSKI

DEISE FELTRIN MATHEUS DO PRADO WOLF VALDIR LUCINDO

PAULO SERGIO PULGA

JEFERSON DE MORAES

MARCELO MARAVIESKI

MARCELO M MARIANO FERRAZ DE JESUS ARAVIESKI

LUIZ FELIPE O. DE PAULA

EDISON CORREA CALDAS

NAPOLEÃO VALDIR CORDEIRO EDILSON HORTMANN
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Premiação 
NATAL FANTÁSTICO

ADAIR GEREMIAS DE GODOY

JELSON L. MONTEIRO JOSE CHINQUEV DA SILVA KASSIANA MILLA JANETE DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA

MARIZETE FERREIRA SCHREINER

ADRIELE DE CHAVES RUY MANOEL BATISTA JUNIORMIRTES REGINA GUIMARÃES DANGUY

JOÃO MARIA COSTA

RITA CRUZ

BIANCA ALBUQUERQUE

KAELLEN CRYSTYNI DA ROSA

JANINE COPETTI

SERGIO LAU

STEPHANY BATISTA DA SILVA

MARIA EDUARDA DA SILVA

MARLENE APARECIDA PORTELA MARIA DEOLINDA R. DE PAULA DIOCELIA APARECIDA SANTOS

BARBARA KELEN STORA EDUARDO CALIXTO MASSARO PAULA ISABELLA TRATZ

SERGIO FUTSUKI ALISSON DOS SANTOS WILLIAN BRUNO CORREA

JUCIMARA FERREIRA

FELIPE RAMON CORDEIRO FILHO 
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Premiação 
NATAL FANTÁSTICO

EVERTON F. R. SHOROEDER LABÍBIA HAUAGGE CONRADO

LUCAS KRASCZCOUVSKI

LUCAS ANTONIO DE MATTOS

SUSETE TULLIO MATHEUS HENRIQUE BAIL

MARIANE B. ABRAMOSKI

MANUELA MEDEIROS

PATRÍCIA TEIXEIRA THOMAS H. KRAMER WILSON NUNES

INEZ DA APARECIDA DE OLIVEIRA SONIA T. PAZ

DIRCEU MARCONDES

MARINA MENECHINI

TATIANA DE BONA

TEREZINHA BARRETO

GABRIELA M. SANTOS ERIC ANTUNES DE LIMA MARA RÚBIA T. RIBAS

ELTON CARLOS DA ROCHA SOLIMAR M. DE FIGUEIREDO
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As empresas vêm dando cada vez mais 
atenção à gestão de pessoas. Afinal, ter uma equipe 
de colaboradores satisfeitos, felizes e motivados 
pode trazer benefícios ao gestor, que encontrará 
melhores resultados.

Administrar uma equipe com qualidade 
diferencia a empresa dos seus concorrentes. 

Ao selecionar as pessoas certas para 
executarem suas funções, o empreendimento torna-
se mais eficaz e produtivo, ganhando melhorias 
capazes de alavancar os negócios de forma positiva. 

Devido a isso, uma boa gestão de pessoas é 
indispensável para o sucesso empresarial. Quem faz 
com que o negócio aconteça são as pessoas.

São inúmeras as características de pessoas 
ideais, líderes, para gerir outras pessoas. O 
gestor atento é aquele que treina com eficiência, 
recompensa de forma justa e motiva intensamente 
todos de sua equipe para alcançar as metas da 
organização, contrata pessoas com potencial para 
serem melhores do que ele mesmo tem.

A gestão de pessoas desenvolve líderes 
que conseguem se aproximar de suas equipes 
e compreender as principais demandas de seus 
colaboradores. Quando se trabalha em um ambiente 
estimulante, todos sentem-se 
mais motivados.

Especialistas afirmam 
que “gente” é o elemento 
mais importante dentro de 
uma organização. No mundo 
empresarial existem vários 
exemplos de grandes corporações 
que obtiveram significativos 
resultados de sucesso por 
investirem em gestão de pessoas.

UMA BOA GESTÃO DE PESSOAS É 
INDISPENSÁVEL PARA O SUCESSO 
EMPRESARIAL. QUEM FAZ COM 
QUE O NEGÓCIO ACONTEÇA SÃO AS 
PESSOAS

“

“

Elaine Secchi – Psicóloga 

GESTÃO DE PESSOAS - UMA REVERÊNCIA 
PARA O RESULTADO E QUALIDADE DOS NEGÓCIOS

A gestão de pessoas é importante para o sucesso da empresa

ARTIGO

Por Elaine Secchi 

Elaine Secchi – Psicóloga 
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Coluna
EMPREENDEDOR

Formada em Letras, Lara Mena Sganzerla iniciou sua caminhada na Tevah 
Moda Masculina quando ainda estava na Faculdade e dentro da franquia 
teve a oportunidade de crescer e ter seu próprio negócio. Atualmente na 
presidência do CEME, ela é nossa entrevistada da coluna Empreendedor 
neste mês da mulher 

Empreendedora 
por vocação
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COMO VOCÊ CONHECEU A FRANQUIA TEVAH MODA 
MASCULINA? 
Sou formada em Letras/Português pela UNIFRA, de 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sou natural de Dom 
Pedrito, também no Rio Grande Sul, lá na fronteira com 
o Uruguai, finalzinho do Brasil. Fui para Santa Maria 
ainda adolescente, para fazer cursinho e faculdade. 
Precisei trabalhar para pagar minha graduação. 
Primeiro trabalhei em uma farmácia, e então, quando 
faltava um ano e meio para me formar, fui convidada 
por uma amiga para ir para Tevah, porque o salário 
era melhor. Entrei na empresa e em dois meses me 
apaixonei. Quando comecei a conhecer a filosofia da 
Tevah ficava dizendo para mim mesma: ‘Meu Deus, 
vender não é o que eu pensava’. Isso porque vender para 
nós é uma arte. Você tem que ser psicólogo, você tem 
que saber cuidar das pessoas, e então eu gostei dessa 
maneira como a empresa trata as vendas. Foi quando 
eu decidi que não iria trabalhar como professora ou 
outra profissão ligada ao curso de Letras. Como 
faltava pouco tempo, acabei concluindo a Faculdade. 
Meu grande sonho é cursar Administração, mas eu 
sempre costumo dizer que sou formada na ‘FABABA’ – 
Faculdade da Barriga no Balcão. 

COMO FOI O SEU CRESCIMENTO DENTRO DA TEVAH? 
Fui vendedora, trabalhei no financeiro, e então comecei 
a procurar cursos, porque eu realmente queria 
trabalhar na área e sentia a necessidade, afinal era a 
mais nova de empresa, a mais nova de idade e sentia 
que precisava acompanhar o ritmo dos demais. Eu 
também era uma das poucas mulheres que trabalhava 
na empresa. Quando vi estava tão bem quanto os 
outros funcionários, pois esta era uma necessidade 
que eu tinha: qualificação. Em oito meses assumi a 
gerência, e isso fez com que eu sofresse em alguns 
quesitos, por trabalhar com pessoas bem mais velhas 
que eu na empresa, em idade, a maioria homens. E foi 
através dos cursos que fiz que em três, quatro meses, 
ganhei a confiança da equipe. 

HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ESTÁ NA TEVAH? 
São 16 anos já de Tevah e isso fez com que eu 
aprendesse muito de tudo. Eu tenho como visão 
que para chegar à gerência qualquer funcionário 
precisa passar por todos os setores, porque você 
sabe um pouquinho de cada um e o principal, você 
sabe o que aquela pessoa que desempenha a função 
necessita. A grande maioria das lojas Tevah são 

A Tevah Moda Masculina Guarapuava completa sete anos em junho

Coluna
EMPREENDEDOR



MARÇO 2017 31

Coluna
EMPREENDEDOR

assim: os funcionários viram franqueados. Comigo 
aconteceu isso. 

COMO SURGIU A OPORTUNIDADE DE TORNAR-
SE UMA FRANQUEADA E POR QUE INVESTIR EM 
GUARAPUAVA?
O Eduardo Tevah, que hoje é um dos melhores 
conferencistas do Brasil, ia com frequência a Santa 
Maria e toda vez que o via conversávamos muito, para 
pegar o maior número de informações que eu podia. 
Em uma de nossas conversas ele disse ‘Lara, você está 
pronta, por que você não abre a tua loja?’. Ficava me 
perguntando se deveria, porque eu tinha uma paixão 
muito grande pelo que eu fazia e não conseguia me 
imaginar longe de Santa Maria. Na outra vez que nos 
encontramos, perguntei a ele (Eduardo Tevah), como 
poderia abrir a minha franquia, pois não tinha dinheiro. 
Então ele me fez a proposta de pagar parcelado e todos 
os meses eu destinava metade do meu salário para 
isso. Fiquei pagando por cerca de dois anos e meio. 
Durante uma reunião de família no Natal um tio meu 
que mora em Imbituva sugeriu que viéssemos para 
Guarapuava, pois ele sabia que estávamos procurando 
um lugar para abrir a loja e que Santa Catarina e 
Paraná estavam no nosso foco. Os lugares que 
havíamos consultado anteriormente onde existiam o 
quartel com artilharia, para onde meu esposo poderia 
ser transferido, já tinham Tevah. No Paraná, na época, 
não havia nenhuma. Então meu tio começou a falar da 
cidade, explicando que era um polo regional. Primeiro 
viemos conhecê-la. Depois, lançamos o nome para 
a franquia, que fez um estudo, apontando que tinha 
potencial para a abertura de uma loja aqui. Em junho 
completamos sete anos em Guarapuava. 

O QUE FOI MAIS DIFÍCIL PARA VOCÊ NO PERÍODO EM 
QUE A LOJA FOI INSTALADA NA CIDADE? 
A única coisa que foi um pouco trabalhosa quando 
chegamos em Guarapuava foi a questão de ponto 
para instalarmos a loja. Ao mesmo tempo em que 
algumas pessoas nos diziam que éramos malucos 
por estarmos abrindo um negócio aqui, outras 
pessoas, que tinham um pouco mais dessa vivência 
empresarial, nos incentivavam bastante. Tivemos 
pessoas que nos ajudaram muito no início, que são 
nossas amigas até hoje. Acredito muito que em 
qualquer cidade que você esteja é você quem faz o 
lugar. Eu amo Guarapuava porque isto daqui é lindo, a 
qualidade de vida que temos aqui é muito grande. Uma 
das primeiras coisas que fiz quando cheguei aqui foi 
vir à Associação Comercial para conhecê-la, explicar 
que eu estava trazendo uma loja para a cidade. Logo 
depois entrei no CEME. A ideia de ir para um lugar 
novo é esta: chegar e se inserir na sociedade, porque 
você precisa dela para o teu empreendimento. 

QUAL O PRINCIPAL DESAFIO EM SER 
EMPREENDEDORA?
Ter o meu próprio negócio sempre foi um grande 
sonho, pois não me via trabalhando como empregada 
o resto da vida. Sou muito sonhadora e um dos motivos 
que me levou a deixar o emprego fixo para investir em 
algo meu foi saber que eu fazia tudo na empresa. Mas 
na hora do vamos ver de abrir uma empresa a parte 
burocrática é trabalhosa. O que eu gosto é pessoas e 
vendas, mas como proprietária tive que fazer o todo. 
Mas também tenho uma coisa muito clara: se eu não 
sei fazer algo, contrato alguém que faça por mim. O 
maior desafio que eu tive foi realmente treinar a equipe 
que tinha para que ela estivesse no nível de exigência 
da Tevah. Contratamos o pessoal dois meses antes 
de abrir a loja e tivemos que promover muitos 
treinamentos. Isso é um desafio até hoje. Procuramos 
valorizar bastante a equipe, mas ela é muito exigida, 
desde a pré-venda até a pós-venda, porque a equipe 
precisa entender que é responsável por cada cliente. É 
a psicologia da venda, quando os colaboradores estão 
atendendo eles precisam ter a consciência de que é 
aquele cliente que paga os salários deles, para que ele 
seja seu cliente por muitos anos. Essa mentalidade 
não é muito simples de ser assimilada pelas pessoas. 
É preciso ver a venda como uma arte e não pensar 
que a pessoa vai ser vendedora porque não tem outra 
coisa para fazer. Eu vejo a venda como uma profissão. 
Porque qualquer profissão precisa saber vender o 
seu serviço, um médico precisa ser vendedor, um 
advogado precisa ser vendedor, um jornalista precisa 
ser vendedor, porque os profissionais das diversas 
áreas precisam saber vender seu peixe. 

COMO VOCÊ ORGANIZA AS ATIVIDADES DA TEVAH? 
Tenho uma pessoa que me ajuda no financeiro e 
organiza tudo para mim. Tenho também um consultor, 
que é o Marcelo Dalle Tezze, que me ajuda bastante. 
A cada três meses fazemos um check list para eu 
mesma saber como o negócio está fluindo, porque não 
adianta você achar que está fazendo tudo certo e não 
ter um retorno. Meu contador também, a cada final de 
mês me passa um relatório me mostrando onde gastei 
muito, onde gastei pouco. Trabalho com pessoas que 
me ajudam. 

A TEVAH EXIGE UM ALTO PADRÃO DE ATENDIMENTO 
DE SEUS CONSULTORES DE VENDAS. DE QUE 
FORMA OS COLABORADORES SÃO TREINADOS PARA 
ATENDER ESTAS EXIGÊNCIAS? 
Primeiro fazemos a contratação do colaborador, que 
acontece pelo descritivo de cargo, então a pessoa já 
entra na empresa sabendo o que se espera dela. Depois 
fazemos um teste na loja de no mínimo dois dias. 
Antes da contratação escutamos toda equipe, porque 
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não adianta somente eu achar que a pessoa está apta 
para a vaga se ela não tiver sintonia com os demais. 
Mês a mês fazemos a avaliação de competência e 
vemos o que o colaborador precisa mudar, então 
vamos moldando a pessoa conforme os padrões da 
Tevah. Depois de dois meses na loja a pessoa passa 
por um treinamento em Porto Alegre, ou o pessoal 
responsável pela franquia vem para Guarapuava 
dar esse treinamento. Eles ganham um livro, que 
chamamos de Máster de Vendas, onde mostra como 
abordar, como fazer demonstrações, tudo dentro da 
filosofia da Tevah. Entender como é o atendimento da 
franquia é o primeiro passo, pois ele deve ser utilizado 
para todos os clientes. Vamos fazendo cursos e 
treinamentos até que eles cheguem a um nível onde 
saibam se portar com cada tipo de cliente. Costumo 
dizer que para ficar bom um consultor leva perto de 
seis meses. 
Temos também um plano de capacitação dos 
colaboradores, onde eles precisam fazer no mínimo 
cinco cursos por ano. É obrigatório e funciona 
da seguinte forma: a empresa paga a metade e o 
colaborador a outra metade. Se o colaborador sair 
em um ano, ele leva este curso para si e reembolsa a 
empresa, pois um ano é um período muito curto para 
que ele possa aplicar na loja tudo o que aprendeu. 

A TEVAH GUARAPUAVA ESTÁ EM FASE DE EXPANSÃO. 
CONTE-NOS COMO FUNCIONARÁ ISSO? 
Vou ter que contratar mais pessoas este ano porque 
vamos abrir nossa segunda loja em Guarapuava, 
no Shopping Cidade dos Lagos. Este ano será de 
trabalho árduo. Ali pelo meio do ano estaremos 
contratando o pessoal para a loja do Shopping, pois 
precisaremos treinar toda equipe. Já avisei minha 
equipe que gostaria muito que um deles saísse da 
nossa loja atual para gerenciar a nova loja, porque eu 
tive a oportunidade de crescer na empresa e quero 
que seja assim com eles também. 

VOCÊ TEM DUAS FILHAS. APESAR DE AINDA 
CRIANÇAS, COMO É A RELAÇÃO DELAS COM A 
EMPRESA? 
Fiquei sabendo que estava grávida da minha segunda 
filha um mês após abrirmos a Tevah Guarapuava. 
Minha preocupação era cuidar de dois bebês, a loja 
e o bebê que estava na barriga. Mas acabou dando 
certo. Minhas filhas já tem essa visão, elas estão na 
loja sempre me ajudando, lembrando daquilo que 
os clientes falam. A Luana com um ano já estava na 
Tevah comigo, e a Lauren com vinte dias também já 
estava comigo no trabalho. Não vou exigir que elas 
queiram seguir no comércio, mas o fato delas serem 
tão atentas e gostarem de estar na loja é algo que me 
dá muito prazer. 

HÁ POUCO MAIS DE MEIO ANO VOCÊ ASSUMIU A 
PRESIDÊNCIA DO CEME/ NÚCLEO MULTISSETORIAL 
DA MULHER EMPRESÁRIA. O QUE A LEVOU A ACEITAR 
ESTA FUNÇÃO VOLUNTÁRIA?
O CEME, desde que entrei no Conselho, sempre 
exerceu muito uma função social e eu ficava 
pensando ‘quanta gente tem potencial aqui dentro, 
quantas experiências podemos trocar, quanta coisa 
temos para somar umas às outras’. Penso muito em 
resultado e coloquei como meta de que se o CEME 
tirasse o foco da minha empresa eu não continuaria, 
porque penso que minha empresa tem que continuar 
a mesma coisa e o Conselho/ Núcleo precisa agregar 
ao meu negócio, não o contrário. Meu objetivo é 
esse, fazer com que as meninas tenham o brilho no 
olho, que elas tenham resultado. A Feira de Negócios 
era um sonho meu há muito tempo e foi o que mais 
me motivou a assumir a presidência, mostrando o 
potencial destas mulheres que estão aqui e também 
trazendo novidades para a comunidade.
Quando fomos para a HSM, ano passado, tínhamos 
este objetivo de trazer coisas de lá para implantar 
aqui. Montamos um evento onde o empresário vai sair 
pensando o quanto ainda pode melhorar seu negócio, 
e é essa a ideia, sempre temos algo que podemos 
melhorar. Quando aceitei ficar estes dois anos no 
CEME tinha essa visão de motivar as empresárias 
que participam do grupo, fazer com que elas queiram 
melhorar suas empresas e mostrar seu potencial. 
Temos muitas coisas para agregar umas com as 
outras e estamos buscando fazer isso.

QUE CONSELHO VOCÊ DÁ PARA QUEM ABRIU 
UM NEGÓCIO HÁ POUCO TEMPO OU PENSA EM 
EMPREENDER? 
Fiquei quase um ano pensando se abriria a loja no 
Shopping e meu conselho é este: desde que façamos 
as coisas com riscos calculados, prudência, bom 
senso e planejamento, elas darão certo. Se tem algo 
que você não sabe fazer procure a ajuda de pessoas 
qualificadas, que saibam. Tendo este embasamento, o 
pensamento positivo passa a ser o principal. Se você 
for entrar em alguma coisa e pensar ‘nossa, será que 
vai dar certo’, não entre. Você precisa ter certeza que irá 
dar certo. Quando vim para Guarapuava eu tinha uma 
vida confortável, um bom salário, mas eu queria um 
pouco mais. Quando optei por me tornar empresária 
tive que me sacrificar, e não tive medo. Não tem que 
ter medo, você precisa ter certeza de que irá dar certo. 
Quem tem o espírito empreendedor tem essa vontade 
de fazer, e a sua vontade é maior que o medo. Se você 
tiver vontade, com muito trabalho irá conseguir.
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Como uma maneira de estar mais próxima da classe 
industrial a FIEP (Federação das Indústrias do Paraná) 
abriu em nove cidades paranaenses a Casa da Indústria. 
O objetivo do projeto é estimular a representatividade dos 
sindicatos ligados à Federação, fortalecendo as indústrias 
do município e da região através de ações que deem 
visibilidade às categorias, promovam o associativismo e 
contribuam para o crescimento da indústria local. 

Em Guarapuava, a Casa da Indústria está em 
funcionamento desde novembro de 2015 e atualmente 
abriga o SINDUSMADEIRA (Sindicato das Indústrias de 
Madeira de Guarapuava) e o SINDIREPA (Sindicato das 
Indústrias de Reparação de Veículos de Guarapuava). No 
espaço, localizado na Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 
próximo à Rodoviária, os Sindicatos recebem suporte para 
o desenvolvimento de suas atividades, além de contarem 
com uma sala para reuniões e outra para treinamentos, com 
capacidade para 60 pessoas e que pode ser utilizada de 
forma gratuita. “A Casa da Indústria é um braço da FIEP nos 

municípios, por isso funciona de maneira compartilhada. 
Não são apenas os Sindicatos que estão aqui dentro que 
podem utilizar a estrutura de maneira gratuita, mas todos 
aqueles ligados à indústria”, explica Gabriel Veríssimo 
Ferreira, gerente executivo da Casa da Indústria local. 

Entre os benefícios oferecidos pela Casa da Indústria 
às empresas sindicalizadas estão o cartão Sesi, a oferta de 
bolsas de estudo no Colégio SESI, plano de atendimento 
odontológico, que pode ser oferecido nas próprias 
empresas, através de uma unidade móvel, entre outros. A 
Casa também atua em campanhas voltadas não apenas 
para a classe empresarial, como a Carreta do Câncer, 
unidade móvel que presta serviços de conscientização 
sobre a doença, e a Carreta do Cozinha Brasil, que oferece 
cursos certificados sobre a melhor utilização dos alimentos. 

Segundo o gerente da unidade, a meta da Casa 
da Indústria para 2017 é ampliar suas parcerias com 
órgãos públicos e entidades de classe, como a ACIG, o 
SEBRAE e a Prefeitura Municipal. A ideia é também levar 
o nome da FIEP para os mais de 20 municípios da região 
atendidos pela Casa, buscando estabelecer parcerias 
com as Associações Comerciais e Prefeituras. “É bom 
destacar que embora não exista mais a coordenadoria 
regional da FIEP em Guarapuava a Federação não deixou 
de atender. Houve apenas uma mudança no método deste 
atendimento. A Casa da Indústria é uma conquista para 
Guarapuava e região, e está sendo muito importante 
para o fortalecimento da imagem da indústria”, esclarece 
Gabriel Veríssimo Ferreira.   

INDÚSTRIA

CASA DA INDÚSTRIA: UM ESPAÇO 
PARA FORTALECER A INDÚSTRIA LOCAL

Inaugurada em 2015, a ideia da Casa da Indústria é expandir suas atividades este ano

A CASA DA INDÚSTRIA É UMA 
CONQUISTA PARA GUARAPUAVA 
E REGIÃO, E ESTÁ SENDO 
MUITO IMPORTANTE PARA O 
FORTALECIMENTO DA IMAGEM DA 
INDÚSTRIA

“

“

Gabriel Veríssimo Ferreira – Gerente Executivo da Casa da Indústria
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nos atraiu nos serviços oferecidos pela SGC foi a taxa de 
juros. Chegamos a ir ao banco, mas a taxa era inviável, 
pois além de alta não era fixa. Com a SGC estas taxas 
caíram quase que pela metade”, revela. 

A operação de crédito realizada por intermédio 
da SGC Centro-Sul foi concretizada com a Cresol Vale 
das Araucárias. Há pouco tempo a cooperativa de 
crédito passou por uma reformulação em seu estatuto, 
permitindo que além dos produtores rurais, pessoas 
físicas e jurídicas, como micro, pequenas empresas e 
microempreendedores individuais também integrem 
seu quadro de cooperados. “O objetivo desta mudança 
é fazer com que o trabalho feito com sucesso até agora 
pela cooperativa possa ser oferecido a mais pessoas 
que buscam serviços financeiros diferenciados dos 
oferecidos pelos bancos”, explica Flávio Marcos da Silva, 
gerente da Cresol. 

Através da parceria com a SGC Centro-Sul, 
a Cresol busca atingir um número maior de micro 
e pequenos empresários, que atualmente vêm 
encontrando dificuldades de acesso ao crédito. “Como 
a Cresol tem disponibilidade de recursos para aplicar 
e a SGC uma boa metodologia de acompanhamento 
das empresas, buscamos estreitar os laços para que 
pudéssemos ampliar com mais rapidez esta expansão”, 
revela Silva. Além disso, a cooperativa inaugurará ainda 
este ano uma nova unidade, que será localizada no 
Shopping Cidade dos Lagos. 

A operação realizada para a Igui Piscinas 
Guarapuava, com o intermédio da SGC Centro-Sul, 
foi a segunda do Brasil feita pela Cresol para não 
produtor rural, e a primeira com recursos utilizados para 
investimento. “O case da Igui Piscinas é uma experiência 
muito positiva e demonstra o quanto as empresas têm 
potencial quando o investimento é feito de maneira 
correta, com bons projetos, que permitem uma boa 
gestão do negócio”, completa o representante da Cresol.

Para a empresária Juliana Moller, o suporte 
oferecido pela SGC foi fundamental para que o 
investimento pudesse ser concretizado. “A taxa é muito 
diferenciada, muito mais fácil do que trabalhar direto 
com as instituições financeiras, pois há um suporte 
total, desde a papelada, como preenchê-la, e isso faz 
muita diferença”, conclui.  

CRÉDITO

SGC APROXIMA EMPRESAS DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS, FACILITANDO ACESSO AO CRÉDITO

Um dos grandes trunfos para expandir seu 
negócio é investir em infraestrutura. Entretanto, 
muitas vezes os empreendedores não possuem 
dinheiro em caixa disponível para fazer este tipo de 
melhoria. Era o caso da empresária Juliana Moller, da 
Igui Piscinas. Desde que assumiu, ao lado do esposo 
Marcelo, a administração da franquia em Guarapuava, 
a empresária notou que a empresa ficava um pouco 
‘escondida’. “O Lago sempre foi um ponto de referência, 
mas às vezes os clientes davam duas, três voltas, até 
localizar a empresa”, comenta. 

Com a perca do terreno ao lado da loja, que 
era utilizado como estacionamento, o casal decidiu 
que era hora de ter um lugar próprio para a empresa. 
Com o projeto em mãos, aprovado pela franquia, eles 
procuram meios de financiar o investimento. Foi assim 
que durante a participação em um curso realizado pela 
ACIG eles conheceram a SGC Centro- Sul. “O que mais 

Com o crédito adquirido por intermédio da SGC-Centro Sul os proprietários da Igui 
Piscinas conseguiram construir a sede própria da empresa

O CASE DA IGUI PISCINAS É UMA 
EXPERIÊNCIA MUITO POSITIVA 
E DEMONSTRA O QUANTO AS 
EMPRESAS TÊM POTENCIAL 
QUANDO O INVESTIMENTO É FEITO 
DE MANEIRA CORRETA, COM BONS 
PROJETOS, QUE PERMITEM UMA 
BOA GESTÃO DO NEGÓCIO

“

“

Flávio Marcos da Silva – Gerente da Cresol Vale das Araucárias  
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